
 
 

 
 

 بھارک ملک خانی نقش دل

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m  
 

Page 1 

  عنوان کتاب:نقش دل

  نویسنده:بهارك ملک خانی

  

  براي دانلود کتاب هاي بیشتر به وبالگ پاتوق رمان مراجعه فرمایید.

www.patogheroman.rozblog.com 

  

  

  

  

1  

 هم را تصورش اصال.بود شده قشنگ ا،چقدریخدا.ستادمیا شگاهیآرا يقد نهییا يجلو دم،آمدمیپوش که را میعروس دیسف لباس

 یم چه چه و به به و بودند شده جمع دورم شگاهیآرا کارکنان همه.باشد هماهنگ لباسم با سرم تاج قدر نیا که کردم ینم

 ها قصه يتو فرشته مثل کردم یم کردم،احساس یم نگاه خودم به نهییا يتو خودم یوقت یکنار،ول به انها حرف حاال.کردند

 .ام شده

 واقعا.بودم داده سفارش تهران اطیخ نیتر معروف و نیبهتر به را آن ریام اصرار به که بود لباسم علت به هم دیدانم،شا ینم 

 فرستاده خارج از اش پارچه با ریام خود که بود اروپا طرح نیدتریجد.بود گذاشته تمام سنگ ینکند،حساب درد دستش

 امشب تنها نه من رفت،مال یم نیب از شب مهین او يایرو اگر تر،چون جذاب و بهتر یندرال،حتیس مثل بودم شده درست.بود

 .بود یباق ابد تا بلکه

 لحظه نیا باالخره و میبود لحظه نیا منتظر ریام و من خوشبختم،چقدر ا،چقدریخدا کردم فکر خودم شیپ لحظه کی 

 یم ارام و رسد یم ساحل به که ییها موج مثل و خورد یتاب بلندم دامن.زدم یچرخ نهییا يجلو.بود دهیرس فرا قشنگ

 در.توانست ینم که فیح یول.میگرفت یم جشن هم با را امروز و بود نجایا هم او کاش يا.نشست نیزم يرو رد،دوبارهیگ

 نیا به عروس حال به تا ،منیخوشگل عروس چه ماشاهللا:گفت و امد جلو بود مسن یزن که شگاهیارا حال،صاحب نیهم

 !بودم نکرده درست یخوشگل
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 د؟ییگو یم یچ دینیبب را داماد اگر یپ:گفتم و دمیدو حرفش وسط 

 .دییا یم هم به پس وا،خوب:گفت و دیخند 

 یعکس نیاخر نیا.اوردم را ریام عکس فمیک يتو از رفتم و زدم يلبخند بود سرم پشت که فرناز برادرم زن به و برگشتم 

 آن از بار هزار.گرفته عقد سفره سر يبرا را عکس نیا مخصوصا که بود گفته خودش.بود فرستاده میبرا کایامر از که بود

 را عکس.کردم یم غرور احساس داشتم یمهربان و یجذاب نیا به يهمسر که نیا از.بود شده باتریز بودمش دهید که یوقت

 گه یم د،راستینیبب دییایب ها ماشاهللا،بچه:گفت و دیکش یانداخت،سوت عکس به ینگاه.دادم نشان شگرهایآرا از یکی به

 .هاست ینقاش مثل درست.یکوچک و یقلم ینیب چه.داره یقشنگ يها چشم چه.خوشگله یلیخ شوهرش

 از که یحال در شگاهیآرا صاحب.دمیخند یم دل ته از و کردم یم غرور احساس شتریب کردند،من یم که یفیتعر کی هر 

 هم به چقدر که کنه یم نه،احساسیب یم که يداماد و عروس هر خوب،آدم:گفت انداخت یم عکس به ینگاه نکیع پشت

 .خوشگله یلیخ شوهرت.دییا یم هم به یلیخ نفر دو شما یول هستند هیشب

 .ریام نه است عروس اید،پرینکن اشتباه یول.ممنون یلیخ:گفت فرناز 

 .کرد یم مانیبرا یخوشبخت يآرزو دید یم که هر و گشت یم دست به دست طور نیهم عکس خنده ریز میزد همه و 

 .خوبه یلیخ مدل يبرا.رمیبگ عکس هی ازت اورمیب نیدورب هی خوبه:گفت هم یکی 

 به مدام شگاهیارا يتو که ها عروس همه عکس بر.گرفتند عکس تا چند و کردند درست را میجا.اوردند نیدورب رفتند زود 

 و آمد ها خانم از یکی که میبود صحبت مشغول طور نیهم.نبود ساعت به حواسم اصال کنند،من یم نگاه ساعتشان

 .خواهند یم تلفن يپا رو خانم،شما عروس:گفت

 چقدر داند یم خدا بود، ندیناخوشا میبرا عمارت نیا چقدر.گفت یم د،منویلرز قلبم آن کی خانم عروس عبارت دنیشن از 

 "!دیرس روز اون باالخره يدید ":گفتم رلبیز و انداختم عکس به دوباره ینگاه. بودم دهیکش را يروز نیچن انتظار

 "نشده؟ تموم کارتون مگه د؟ییآ ینم چرا پس ا،یپر ":گفت. بود مادرم تلفن، يپا رفتم شدم پا 

 چنده؟ ساعت مگه. وقته یلیخ چرا - 

 دنبالتون؟ ومدهین هنوز یعل. چهاره ساعت - 

 آمده؟ عاقد چهاره؟ ساعت! من يخدا - 

 .معطله نجایا که ساعته مین بابا آره - 
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 نزده؟ زنگ هنوز ریام مامان - 

 بزنه؟ زنگ بود قرار یساعت چه. نه که هنوز - 

 .مین و سه ، سه گفت خودش - 

 یم زنگ خودمون بود، نزده زنگ هنوز تو اومدن تا اگر. ستین مهم. بوده مشغول هم تلفن البته نزده، زنگ که هنوز - 

 .میزن

 .هیفکر خوب هم نیا باشه - 

 خوبه؟ که حالت - 

 "...حاال یول بودم خوب حاال تا ":گفتم کردم یم دلشوره احساس تازه من 

 .نطورندیهم شونیعرس روز عروسها همه. نباش نگران - 

 اومدند؟ مهمونها همه - 

 .ستین انداختن سوزن يجا خونه تو گهید. اومدند میکرد دعوت که يتعداد از شتریب یلیخ آره - 

 یم حاال از. دندید یم قشنگ دیسف لباس نیا در مرا همه امشب که بود خوب چقدر. نشست میلبها يرو يلبخند ناخودآگاه 

 و هستم مجلس سرسبد گل امشب که دانستم یم. نمیبب آشنا و دوست لیفام تک تک چهره در را نیتحس و تعجب توانستم

 .داد خواهم قرار خودم رفتار و ظاهر ریتاث تحت را همه

 چقدر من که دندید یم همه تا کردم یم دعوت میعروس جشن به را تهران مردم همه شد یم اگر که خواست یم دلم 

 ، مامان ":گفتم. زدند هم را شگاهیآرا زنگ آن دنبال به و شد دهیشن ینیماش بوق يصدا که بودم افکار نیهم در. خوشبختم

 "کنم باز براش رو در خودم خوام یم. آمد یعل نکهیا مثل

 .ستیچ واکنشش ند،یب یم لباس و سر نیا با مرا یوقت بدانم خواست یم دلم یلیخ 

 ها فرشته مثل درست ا،یپر ":گفت و شد جمع چشمانش در اشک ناگهان فتاد من به که چشمش یعل. کردم باز را در رفتم 

 "یکن رییتغ نقدریا کردم ینم فکر اصال. يشد

 "!نبودم؟ خوشگل قبال من یعنی بدجنس،":گفتم کردم یم سرم بود داده بهم فرناز مادر که را يدیسف چادر که یدرحال 

 .یهست بایز شهیهم تو زم،یعز خواهر - 
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. میآمد نییپا پله از یخداحافظ از پس و شیربازویز انداختم دست کردم جمع را لباسم دنباله. داد دستم به را گلم دسته بعد 

 یم من به را آن یوقت فرناز مادر. بود بایز و فیلط یلیخ دمیکش چادرم به یدست. نشستم یعل يپهلو جلو من فرناز اصرار به

. اند شده بخت دیسف شان همه و اند کرده سرشان عروس تا چند حال به تا منهی خوش یلیخ چادر نیا ":بود گفته داد

 خوشبخت توانستم ینم شتریب نیا از چون. است نطوریهم که بودم مطمئن من و ".ارهیب یخوشبخت هم تو يبرا که انشاءاهللا

 .شوم

 و ام ختهیر ابانیخ يجو در را انتظارها و ها یسخت آن تمام کردم یم حس. داشتم یخوب احساس مینشست که نیماش در 

 .ریام: کردم یم فکر زیچ کی به فقط بودم نشسته نجایا که حاال. ام آمده رها

 فقط کند؟ یم چکار اصال دوستانش؟ با ای تنهاست گرفته؟ جشن را امروز ما مثل هم او دانم ینم دارد؟ یحال چه او االن 

 .بود نجایا هم خودش کاش يا. داند یم خدا

 .منه شیپ شهیهم پس منه، وجود و روح يتو. منه با شهیهم اون. کند یم یفرق مگر: گفتم خودم شیپ 

 من دست کنار که است ریام نیا " یعل يجا به کردم احساس لحظه کی. کردم نگاه یعل صورت به و برگرداندم را سرم 

 "ریام ":گفتم آهسته. شد یم باورم داشت که بود یواقع و زنده میبرا ریتصو نیا آنقدر " نشسته

 "شده؟ تنگ ریام يبرا دلت یلیخ ":گفت و زد لبخند من به برگرداند را صورتش یعل 

 انجام قشنگتر و بهتر زیچ همه بود خودش اگر. بود نجایا که خواست یم دلم یلیخ فقط دونم ینم ":گفتم و دمیکش یآه 

 "شد یم

 دم یم قول بهت. شه یم تمام یبزن هم به چشم تا. شبهاست هیبق مثل یشب هم امشب. نزنه شور دلت - 

 "؟یداشت یحال چه تیعروس شب تو فرناز ":گفتم و گرداندم فرناز طرف به را سرم 

 .یکن یم تجربه يتودار که را یحال همان - 

 .بود کنارت یعل تو یول - 

 میگذار ینم تنها تورو م،ینمرد که ما. نباش ناراحت زکمیعز - 

 "!کردم یم چکار نداشتم تورا اگر من ":گفتم و دمیخند 

 "؟يریگ یم زن يدار آقا ":گفت یعل به و ستادیا کنارمان هم گرید نیماش کی میستادیا که قرمز چراغ پشت 
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 "م گرفته زن من ":دیخند و انداخت فرناز به نهیآ يتو از ینگاه یعل 

 "نه؟ مگه يا شده عاقل حتما ":گفت باز چون نشد یعل منظور متوجه طرف نکهیا مثل یول 

 از. کردم یم نگاهش نطوریهم من. شد ظاهر اش یشانیپ يرو کوچک نیچ تا چند و شد محو یعل صورت از خنده ناگهان 

 یم خودش به را حالت نیا شد، یم ناراحت يزیچ از ای زدیم شور دلش هروقت. آمد ینم خوشم اصال یعل حالت نیا

 "کنه خدا کنه، خدا ":کرد زمزمه رلبیز افتاد یم راه و دنده يتو گذاشت یم را نیماش که نطوریهم. گرفت

 "!یناراحت من ازدواج از هنوز نکهیا مثل ،یگ یم ينطوریا چرا ":گفتم یناراحت با 

 ستمین ناراحت خواهرم، نه - 

 .بمونم دلتون ور عمر آخر تا من دیداشت توقع نکهیا مثل مامان، بابا، تو، دیکن یم رفتار يجور هی تون همه چرا - 

 رو کدونمی یکی خواهر آد ینم دلم آخه ":گفت مکث یکم از بعد و شد پاره دلم بند که انداخت من به نگران ینگاه یعل 

 و هیک ش خانواده نه و هیک خودش میدون یم نه تازه. کنه یم یزندگ اهاشیرو و االتیخ يایدن يتو که یکس دست بدهم

 "!شده دایپ ما یزندگ تو کجا از اصال

 یوقت مگه تازه. کنم یزندگ خودش با خوام یم من ستین مربوط من به ش گذشته داره؟ یتیاهم چه ش خانواده - 

 هیبامعرفت پسر ریام یگفت خودت ه؟یخوب پسر نینگفت نشیدید خودتون

 يا کدونهی یکی دختر تو. خوره ینم تو با ازدواج درد به گمیم فقط. هیبد پسر نگفتم که من. گم یم هم حاال زدلمیعز - 

 ریام. يندار رو دنیشن دروغ و انتظار تحمل تو. يندار رو یسخت تحمل تو ا،یپر. يا شده بزرگ زرورق يال که یهست

 یزندگ به بودن بندیپا نشانه تونه ینم که داشتن کار و خوب صرفا. فهمه ینم رو یزندگ تیواقع اون. پروازه بلند ، هیائیرو

 يا کرده لیتحص تو آخه. ارهیب دست به دیبا خواد یم که رو يزیهرچ که اس شهیپ عاشق آدم هی اون. باشه یخانوادگ

 .ندازهیب دام توروبه تونسته هم خوب البته که نرم و چرب زبون هی و خوب ظاهر کی فقط داره؛ یچ یچ اون. يدار خانواده

 يتو اونجا يروز هی اگه! کرده یزندگ يجور چه و شده بزرگ ییایدن چه تو اون که یدون یم چه تو اصال":داد ادامه و 

 "؟یکن یم کاریچ اونوقت ؟یچ بره و کنه ولت تنها بیغر مملکت

 وونهید ":گفتم خودم به. آمد یم باال یسخت به نفسم کرد پر را وجودم تمام ترس و دیلرز دلم ناگهان یعل حرف نیا با 

 "یکن یم بدبخت رو خودت یدست یدست يدار ؟یکن یم کاریچ يدار

 قلبم به بود میپاها و دستها در خون هرچه انگار. بود کرده خی تنم تمام باشد درست یعل يحرفها تمام مبادا که نیا از 

 ده یم نشون رو خودش که يآنطور ریام اگر ایخدا کردم فکر. کردم یم يبد سوزش احساس فلبم در. بود آورده هجوم
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! بده نشون رو شیرو اون تازه گذشت کار از کار یوقت دیشا ؟یچ باشه يساز ظاهر هاشیمهربون نیا همه اگر ؟یچ نباشه

 بدم؟ خبر ام خانواده به ییرو چه با اونوقت. ستین بند ییجا به هم دستم غربت ارید يتو اونجا گهید کنم؟ کاریچ اونوقت

 و یداشتن دوست چهره ادی و آمدم خودم به زود یلیخ یول گذشت مغزم از هیثان کی عرض در آور فکارعذاب نیا همه 

 .بشود لیتبد آرامش و عشق به ها اضطراب و ترسها آن همه که شد باعث نیا. افتادم شیبایز لبخند

 ممکنه؟ مگه ه،یفکر چه نیا ،يا شده خل مگه فکرکردم 

 !بود نزده را حرف نیا بار هزار خودش مگر. میریم یم هم بدون که دارم دوست را گریهمد آنقدر ریام و من 

 "؟يبود کرده رو نجاهاشیا فکر چیه ":گفت و کرد استفاده فرصت از د،ید نگران يحد تا و ساکت مرا که یعل 

. شده رید یلیخ حرفها نیا يبرا هم حاال. کنم گوش خوام ینم ،یعل گهید بسه ":گفتم کنم تحمل توانستم ینم گرید من 

 ".بزنه حرف کلمه کی یحت شوهرم سر پشت یکس خواد ینم دلم چیه و شوم یم او یقانون همسر گهید ساعت چند تا من

 "کنه ریبخ رو کار نیا عاقبت خدا ":گفت و کرد نگاه جلو به و برگرداند را سرش دوباره یعل 

 را جوابشان بوق دوتا با و بردم دست و دمیخند من. زدند بوق مانیبرا و شدند رد کنارمان از نیماش چند ضمن نیهم در 

 .دادم

 .نگو که است شلوغ کوچه آنقدر دمید میدیچیپ کوچه خم از 

 یوقت.گفتند یم آمد خوش مهمانها به و بوند ستادهیا در دم میعمو پدرو. خانه يتو بردند یم که بود گل يسبدها نطوریهم 

 مهمان قدر آن واقعاً. آتش يتو ختندیر و گرداندند اسپند سرم دور بعد و زدن دست به کردند شدم،شروع ادهیپ نیماش از

 انیم در. ام شده بایز یلیخ که گفتند یم همه. کردم یپرس احوال و سالم و جلو رفتم. رفت یم جیگ داشت سرم که میداشت

 .»بره خواد یم داره عجله عاقد د،یکرد رید چقدر: «گفت و آمد عجله با مادرم تیجمع آن

 شد؟ یچ ریام - 

 .نزده زنگ که هنوز ،یچیه - 

: گفت و آمد پدرم که بودم فکر نیا در. بود پنج کینزد ساعت االن بزند، زنگ مین و سه ساعت بود قرار. بود شده چه یعنی 

 .»میکن شروع زودتر بهتره خوب،«

 .میبشو ریام منتظر دیبا بابا، - 
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 چهیباز رو خودم که بگو رو احمق من ه؟یآدم جور چه گهید نیا نشده؟ ازش يخبر هنوز مگه: «گفت تیعصبان با پدرم 

 .»کردم نادون تا دو شما دست

 !»نه ای زنه یم زنگ اون که میدار چکار گهید. میدار که وکالت: «گفت مادرم 

 که بفهمه دیبا اون. کنم ینم رو کار نیا و ستمیا یم زشیچ همه يپا شده: «گفت و انداخت من صورت به ینگاه پدرم 

 .»بخوره بهم که بهتر همان باشه نمونده ادشی هم شیعروس روز یحت اگه. ستین يباز مسخره و یالک کردن ازدواج

 هم آن کرد، یم معطل قدر نیا چرا! بود کجا ریام پس ا،یخدا. زد یم شور یلیخ دلم. گرفت یم ام هیگر داشت کم کم 

 داد یم قول که گهید يبارها مثل هم دیشا. زنه یم زنگ ساعت سر حتماً که بود گفته خودش! بود مهم قدر نیا که امروز

 ینم. بکند را کار میا هم بار نیا آورد یم جور به جور يها بهانه بعداً و گذاشت یم منتظر مرا یول بزند زنگ یساعت سر

 .برود ادشی رو امروز نبود، ممکن نه، را امروز نه، اما. باشد رفته ادشی بکل هم دیشا دانم،

 شیدایپ نیبب بزن زنگ کی برو. زشته مهمانان يجلو. کن جور و جمع رو خودت حاال: «گفت دید حال نیا به مرا که پدرم 

 !»یکن یم

 خودش يصدا. آمد خط يرو رشیگ غامیپ عوض در. نداد جواب یکس یول گرفتم را اش خانه شماره و برداشتم را یگوش 

 ای باشد مانده خواب دیشا نکهیا دیام به. داشت یبرم را یگوش خودش کاش يا. بود بخش آرامش میبرا صدا نیا چقدر. بود

 و ردیبگ تماس من با عیسر که گذاشتم غامیپ ناچار به. نشد يخبر چیه یول کردم، شیصدا باشد، برشته مسافرت از وقت رید

 گفتم، یم که هروفت یول داشتم هم را پدرش خانه تلفن شماره اگر بود خوب چقدر کردم فکر خودم با. گذاشتم را یگوش

 کار نیا به یلزوم چون هم من و. بکنم پدرش و مادر به را او تیشکا است ممکن چون دهد ینم که گفت یم و دیخند یم

 حراقل داشتم، را آنها شماره اگر. بودم کرده یاشتباه چه که دمیفهم یحاالم. کردم یم قبول ساده و راحت یلیخ دم،ید ینم

 .داشتند يخبر او از آنها دیشا ای. کنند شیدایپ هست يجور هر کنم خواهش توانستم یم

 .»بره دیبا هم گهید يجا چند گه یم ره، یدارهم عاقد شد؟ یچ: «گفت و برگشت پدرم ضمن نیهم در 

 »شده؟ یچ یعنی بابا،. داره یبرنم رو یگوش چکسیه: «گفتم. شد یم ریسراز میچشمها از اشک آرام آرام طور نیهم گهید 

 ما دست شما که بود يکار نیا. کنم عرض چه: «گفت کرد یم دست آن دست نیا را حیتسب که یحال در یناراحت با پدرم 

 .»میریگ یم مراسم اونوقت برگرده خودش بگذار هواست، به سر پسر نیا گفتم بهت چقدر. دیداد

 .کرد اقدام اقامت يبرا شه یم زودتر يطور نیا گفت یم. داشت اصرار اون. کنم چکار - 

 .ره یم لیفام يجلو داره میآبرو. من سر يتو بخوره اقامت نیا - 
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 م؟یکن چکار دیگ یم حاال - 

 .گفت یچ بهت مسافرتش از قبل نیبب کن جمع رو حواست درست - 

 .گرده یبرم و ره یم روزه دو هویکار مسافرت هی گفت ،یچیه - 

 ؟يکرد صحبت باهاش یک - 

. نرفته ادشی رو روزش که مطمئنم من. برگرده مسافرت از هم امروز بود قرار. شیپ روز سه د،یدون یم که خودتون - 

 .باشه رفته ادشی ستین ممکن

 یم جرز يال درد به بره ادشی شیعروس روز که یکس باش، رو ما داماد. رفته ادشی نکهیا مثل یول: «گفت تمسخر با بابا 

 .»خوره

 دو هر که بود سال کی. کنه فراموش رو امروز من، ریام نبود ممکن نه،. شد ینم باورم. گرفت ام هیگر باب لحن نیا از 

 اونو من. نبود ممکن نه بود؟ زده جا او شد یم جور داشت زیچ همه یسخت نیا با که حاال یعنی. میبود يروز نیهمچ منتظر

 .من جز بره ادشی بود ممکن رو یهرکس. شناختم یم

. ریگ غامیپ مگر داد ینم جواب یچکسیه بود دهیفا یب یول گرفتم یم را اش خانه شماره مرتب و یصندل يرو بودم نشسته 

 ریام: «گفتند یم خودشان شیپ حتماً. افتاده یاتفاق که بودند دهیفهم همه. بودند کرده نجوا به شروع کم کم هم ها مهمان

 .نداشت شانس ا،یپر یطفل گذاشته، قالش

 هم فرناز ضمن نیهم در. تلفن يپا نشستم من و بکند عاقد حال به يفکر تا رفت بابا. داد یم آزارم شتریب فکرها نیا 

 »؟يبود کجا حاال تا: «گفتم بهش. شد شیدایپ

 !گذاشت تنها شه ینم اونهارو ها، مهمان شیپ - 

 »نشده؟ يخبر چیه هنوز: «گغت و کرد نگاه مادرم صورت به بعد 

 ییجا هر باالخره. نکن هیگر عروسکم: «گرفت آغوش در را سرم و نشست فرناز. هیگر ریز زدم بودم شده آرام تازه که من 

 .»زنه یم زنگ حتماً یول. ستین ساعت ساعت دیق در یلیخ که یدون یم. یشناس یم اونو که تو. شه یم داشیپ باشه

 باشه؟ کرده نصادف نکنه. بره نیماش با بود قرار! باشه؟ افتاده یاتفاق اگر آخه - 

 .فتادهین یاتفاق چیه و سالمه و حیصح که انشاءاهللا خدا، به بسپار - 
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 »نگفت؟ بهت يزیچ رفتنش از قبل: «گفت مادرم 

 .گرده یبرم زود و ره یم گفت فقط. گفتم که بابا به نه، - 

 .»کن فکر خوب: «گفت مادرم. بود گفته هم يا گهید يزهایچ ریام. آمد ادمی کردم فکر خوب یوقت یول 

 من به رو.» بروند کم کم خواهند یم هم ها مهمان. دارم نگه نیا از شیب رو عاقد نتونستم: «گفت بار نیا و برگشت پدرم 

 گهید حاال! کرد پولمون هی سکه همه يجلو يچطور کار و کس یب پسره نیا باالخره يدید: «گفت یخاص لحن با و کرد

 .»یکن ازدواج باهاش زندهام یوقت تا بگذارم ممکنه محال بکشه هم رو خودش اگه

 .»آمده ادشی ییزهایچ هی ایپر نکهیا مثل کن، صبر قهیدق کی: «گفت مادرم 

 نیهم. نداره وجود يریام گهید. شده تموم بوده یهرچ. ستین مهم گهید: «گفت تیعصبان با و دیپر حرفش وسط بابا یول 

 پسره اسن اسم يندار حق گهید. کن باز رو گوشهات خوب هم تو: «داد ادامه من به رو و.» بسه رفته مانیآبرو که يقدر

 لباس نیا برو زود حاالهم: «کرد من به زیتنفرآم ینگاه هم بعد »نه؟ ای یفهم یم. ياریب من خونه يتو رو پا و سر یب

 .اطیح سمت به برگشت هم بعد.» شو دور چمم يجلو از و اریدرب تنت از رو مسخره

 میچشمها يتو اشک. بودم شده خکوبیم یصندل به نکهیا مثل. بخورم تکان میجا از توانستم ینم اصالً. بودم شده شوکه 

. بودم دهیند یعصبان و نیخشمگ قدر نیا را پدرم وقت چیه حال به تا. کنم هیگر نداشتم جرأت گرید یول بود شده جمع

 به را دخترش بخواهد فقط که نبود يپدر نگاه اصالً بود انداخته من به که ینگاه. بود شده خون کاسه دو مثل شیچشمها

 تا ترس شد باعث بود چه هر یول بود، چه مثل دانم ینم نه نگاه، مثل نگاه، مثل شتریب. کند هیتنب کرده که یاشتباه خاطر

 تا برودم خودم اتاق به و شوم بلند که مرد اصرار مادرم هرچقدر. بکنم یحرکت نیکوچکتر نتوانم و بلرزاند را استخوانم مغز

 نیهم در. کرد ینم درك بود افتاده که را یاتفاق مغزم اصالً. بود چسبانده یصندل به مرا ییروین انگار. نتوانستم ند،ینب مرا پدر

 .»اتاقت برو پاشو ستم،ین تو با مگه ،یـلعنت: زد ادیفر افتاد من به که چشمش. برگشت پدرم دوباره حال

 »؟يدار چکار دختر نیا به گه،ید بسه دیسع: «گفت و گرفت را شیجلو مادرم که آمد یم من سمت به کراستی داشت و 

 يتو بره بگو بشه، دور چشمم يجلو از بگو زد ادیفر باز. نبود بدهکار حرفها نیا به گوشش اصالً پدرم نکهیا مثل یول 

 .»دهید خودش چشم از دهید یچ هر واال اتاقش،

 ریتقص آره، خودمه، ریتقص: «گفت یم من به. ردیبگ را شیجلو توانست ینم مادرم یحت چکسیه و زد یم داد طور نیهم 

 تو که دونستم ینم گهید. رهیبگ میتصم شیزندگ به راجع تونه یم بهتر خودش و شده بزرگ دخترم نثالً کردم فکر که منه
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 االن کردم یم حبست اتاق تو و سرت يبودمتو زده دمیفهم رو موضوع که اول روز از اگر. ستین ت کله يتو عقل جو به

 .»بخنده من شیر به و نهیبش پسره اون که دیکش ینم نجایا به کارم

 فحش و زد یم داد مرتب او کردم یم نگاه او به درآمده حدقه از ییچشمها با نداشتم هم زدن پلک جرأت ترس از که من 

 ریت که بود یوحش وانیح مثل دفتارش. کرد ینم را بودند نشده خارج خانه در از هنوز که ییمهمانها مراعات اصالً و داد یم

 محکم لگد کی و رفت داد ین فحش و زد یم داد که طور نیهم ناگهان. نداشت کنترل خودش يرو اصالً. باشد خورده

 .شد پر نهیآ يها خرده از اتاق کف زدن هم به چشم کی در و کرد پر ا اتاق شکستنش يصدا که دیکوب عقدم نهیآ يتو

 شکسته با یول نبودم یخرافات آدم نکهیا با. شد خش نیزم يرو و تکه تکه که بود من قلب نیا انگار. رفت یاهیس چشمم 

 انگار. بودم شوکه هنوز دید نخواهم را سعادت يرو گرید و شد تمام هم من یخوشبخت دوران کردم احساس نه،یآ آن شدن

 یلیخ هم او که بود معلوم انداختم، مادرم چهره به ینگاه. گذشت یم چشمم يجلو از که بود لمیف کی اتفاقات نیا همه که

 را صورتم دوباره. است دهیند يطور نیا را پدر حال به تا هم او که بود دایپ. بود شده گرد شیچشمها چون دهیترس

 شیچشمها در را یبدبخت و أسی من که بود وقت آن. میدوخت هم چشم در چشم قهیدق چند. کردم نگاه پدرم به و برگرداندم

 .دیلغز اش گونه يرو بر چمش گوشه از که یاشک قطره هم بعد. دمید

 یحرف نکهیا جرات کدام چیه یول.بودند ستادهیا کوچکم برادر پرهام و یفرناز،عل سرم پشت.هیگر ریز زدم و دیترک بغضم

 هق يصدا دیرس یم گوش به که ییصدا تنها.ماندند یباق حال همان به همه لحظه چند.دهند،نداشتند انجام يکار ای بزنند

 يطور هر و کرد روشن گاریس پدر يبرا یعل.آمدند خودشان به همه کم کم.شد ینم قطع لجظه کی که بود من هیگر هق

 و یعل دنبال به هم بعد.بزند صورتش به یآب که رفت.بود شده قرمز شیچشمها و کرده بغض پرهام.برد اطیح به را او بود

 ایدن کی و ماندم من فقط و بودند رفتن حال در که رفتند ییهمانهایم نیآخر سمت به هم مادر و فرناز.رفت اطیح به پدر

 .غم

 و شدم خم.رفتم عقدم سفره سمت به کراستی.شدم بلند جا از و رکدم پاك را میچشمها. انداختم نهییآ يها خرده به ینگاه

 شده جادو که بود نیا مثل. کنم یم را کار نیا چرا دانستم ینم اصال.نهییآ يها خرده و ها تکه کردن جمع به کردم شروع

 دست به دوباره را ام رفته دست از یخوشبخت توانم یم آنها کردن جمع با کردم یم فکر دیشا.نداشتم يا اراده خود از و بودم

 یعنی کردم یم فکر خود با.دارم یم نگه خودم شیپ شهیهم يبرا را ام گذشته خوش يها لحظه يطور نیا نکهیا ای.اورمیب

 یم کابوس دارم هم دیشد؟شا خراب یراحت نیهم به من یعروس شب واقعا یعنیدارد؟ قتیحق اتفاقات نیا همه

 .فتادهین یاتفاق چیه و بود دروغ زیچ همه که شوم یم متوجه شوم داریب اگر که تلخ ینم،کابوسیب

 نهیآ بزرگ و زیت تکه کی دمید کردم نگاه دستم به یوقت.دمیکش یغیج و سوخت دستم ناگهان که بودم افکار نیهم يتو

 بتوانم نکهیا از شیپ.زد یم رونیب آن از چشمه مثل خون که يآمده،طور وجود به یقیعم یدگیبر و کرده پاره را دستم
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 و زد یغیج بود دهیدو اتاق درون به من يصدا با که فرناز.کرد یخون را دمیسف لباس يجلو بزرگ کله دو رمیبگ را شیجلو

 و کرد يا ناله صحنه نیا نید با بود سرش پشت که هم مادرم.گرفت در لبه به را دستش باشد افتاده فشارش نکهیا مثل

 هم من و کرد یم نگاه مرا يناباور با بود شده دیسف وارید گچ مثل رنگش که فرناز. بود یدلخراش صحنه.افتاد نیزم يرو

 بند خونش تا دادم یم فشار ررا زخم يرو دست با فقط.کنم چکار دیبا دانستم ینم و بودم نشسته حرکت یب طور همان

 .آمد ینم بند خونش ها یسادگ نیا به بود قیعم دستم یدگیبر چون اما دیایب

 مثل من دید که یوقت و »روش بگذار دستمال هی:« زد ادیفر دورگه ییصدا با باشد مسلط خودش به کرد یم یسع که فرناز

 يزیخونر محل يرو و آورد بزرگ دستمال کی آشپزخانه سمت به دیخورم،دو ینم تکان میجا از و کنم یم نگاهش منگها

 .کرد صدا را پدرم و یعل و اطیح سمت دیدو هم بعد. و بست را

 میقوا تمام کردم یم احساس.زد یم رونیب خون دستمال ریز از هنوز یول بود بسته محکم یلیخ را زخم يرو فرناز نکهیا با

 را سرم یعل يصدا با.بودم زده زل لباسم يرو يها لکه به و بودم نشسته نیزم يرو طور همان.شود یم خارج تنم از دارد

:« گفت یعل لحظه نیهم در.بود پدرم شده قرمز دماغ و چشمها دیرس نظرم به که يزیچ نیاول.کردم نگاه باال به و کردم بلند

 »اریب آب وانیل هی فرناز

 پرهام و فرناز حاال.هیگر ریز زد تازه افتاد من به که چشمش مادرم. اورندیب هوش به را او تا رفتند مادرم سراغ به پدرم و فرناز

 .کردند یم هیگر او يپا به پا هم

 به وقت چیه کاش يره،ایام ریتقص ایبدبخت نیا همه.هیوضع چه نیا من يخدا:« زد ادیفر دید طور نیا را تیوضع که یعل

 سرمون به یچ نی؟ببيشد خوشحال حاال:« گفت تیعصبان با و کرد من به رو هم بعد»  بود نذاشته پا ما یزندگ

 »؟يشد ؟راحتيآورد

 و انداختم تخت يرو را خود و کردم قفل داخل از را در.دمیدو اتاقم سمت به و شدم بلند جا از کنم تحمل توانستم ینم گرید

 بود کیتار هوا شدم داریب که خواب از.برد خوابم ضعف و یخستگ فرط از که زدم زار و زدم زار آنقدر.کردم هیگر توانستم تا

 کردم یم را کار نیا اگر.کنم روشن را اتاق چراغ نداشتم جرات بود کرده روشن را اتاقم از یقسمت مهتاب شدم بلند جا از.

 يچشمها و قشنگ صورت به. اوردم نهیآ گوشه از را ریام عکس و رفتم اتاق روشن و کیتار يتو.سراغم آمد یم پدر حتما

 ممکن دیگو یم من به نگاهش با که کردم یم احساس!باشد کرده فراموش مرا که بود ممکن یعنی.کردم نگاه شیرایگ

 .ستین

 بود نشده يخبر چیه هنوز و بود گذشته سه ساعت از چقدر ایخدا. بود شب ازدهی. کردم نگاه را ساعت.نبود ممکن درسته

 افتاده یاتفاق چه یعنی.دمیرس یم ییجا به کمتر کردم یم فکر شتریب هرچه.کردن فکر رفتن راه به کردم شروع اتاق يتو.

 تو و زنه یم زنگ حتما اون.ستین نطوریا ایپر نه که دادم یم يدلدار خودم به.کنم کاریچ اونوقت نشه يخبر ریام از اگر.بود
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 هم اون و یکن یم صحبت باهاش تلفن يپا يدار که یوقت به کن فکر گهید ساعت چند به. ارهیم در ینگران نیا از رو

 چطور.ارهیب يا بهانه چه خواد یم گهید دفعه نیا کردم یم فکر خودم شیپ.ارهیم مختلف يها بهانه و عذر کارش نیا يبرا

 دیآ یم بر کار نیا عهده از خوب کند متقاعد را یکس بخواهد یوقت که دانستم یم خوب یول.کنه یراض رو پدرم خواد یم

 یول کرد ینم گوش را یکس حرف یآسان نیا به و بود یسرسخت آدم من پدر.بود کرده را کار نیا حال به تا که طور همان

 نیا با.نداشت شیحرفها قول جز يا چاره پدر که کرد یم رام و نرم را پدر يطور او. کرد یم فرق زیچ همه ریام مورد در

 فرو وجودم يتو يزیچ انگار نهیآ شدن شکسته و بعدازظهر صحنه آن آوردن ادی به با باز اما.گرفت آرام دلم یکم انگار فکر

 یم یقرن میبرا هیثان هر.بود قهیدق ده و ازدهی.کردم نگاه ساعتم به.گشت یم بر وجودم به دلشوره و ینگران آن و ختیر یم

 .گذشت

 ینم مرا گرید اگر یحت او.نداشت یلیدل آخه یچه؟ول نزند زنگ وقت چیه گرید زند؟اگر ینم زنگ ریام چرا پس ایخدا

 نقدریا من بود کرده بود،فکر کرده فکر چه.دیبگو من به و بزند زنگ راحت یلیخ توانست یبود،م شده مانیپش خواست،اگر

 به.آمد بدم شیهایباز زبان همه نیا از و او از لحظه کی فکر نیا ندارم؟با را دنشیشن طاقت که ام ینارنج نازك و فیضع

 تو وقت چیه یکس نیهمچ کنم یم فکر اصال.ستین مهم نزنه زنگ وقتم چیه اگه گهید ی،حت ستین مهم گفتم خودم

 اگه بکن رو فکرش.ينداد دست از ي زیچ شکر رو فتاده،خداین یاتفاق ایپر.دادم یم يدلدار خودم به طور نیهم.نبوده میزندگ

 به ي؟چجوريکرد یم کاریچ رفت یم و ذاشتت یم اونجا اونوقت ویبود رفته رانیا از و يبود شده زنش یعل قول به

 ینم.داد نشان را خودش حاال از ریام که شد بهتر یلیخ که آوردم یم لیدل خودم يبرا طور نی؟هميداد یم خبر خونوادت

 به ریازام بخواهم نکهیا از شتریب که بود نیا قتیحق اما.کنم قانع را خودم ینوع به که کردم یم یسع افکار نیا دمبایشا دانم

 .زدیم را اش یسالمت شور ،دلم رمیبگ دل به نهیک کارش نیا خاطر

 یم من کنار تو فتهیب که یاتفاق هر ایپر:«گفت ادمهیبود؟ زده حرف من با نطوریا شب آن چرا افتادم او با صحبتم نیآخر ادی

 »؟یمون

 ه؟یچ منظورت ـ

 بده قول فقط ـ

 شده نگران کم کم بود زده که ییحرفها يادآوری با حاال.بودم داده قول کردن مسخره و دنیخند یکل از بعد هم من

 دستم به ینگاه.بکنم بد يفکرها خواستم ینم اصال.نکند نه،خدا!فتدیب یاتفاق شیبرا بود قرار بود؟مگر چه منظورش.بودم

 که بود نشده پاك ذهنم از فکر نیا هنوز یول.دیآ ینم رونیب از ییصدا چیه چرا کردم یم فکر.کرد یم درد هنوز.انداختم

 همون کنه خام منو و ادیب يجور چه که يداد ادشی تئ.خودته لنگه هم دخترت.نداره کردن هیگر.کن بس:« زد داد پدرم

 »يندار کردن تیترب بچه عرضه تو که دونستم یم دیبا.يکرد خودت که يطور
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 یناسالمت. يکرد یم تشیترب تو خب:«گفت کرد یم هیگر که طور همان مادر.کردم باز را در يال یکم آهسته یلیخ و رفتم

 »يبود پدرش هم تو

 ینم گهید.یفهم یم رو دردش بهتر تو دختره چون ایپر کردم یمک فکر مرگم خبر:« گفت يبلندتر يصدا با پدر نباریا اما

 »نیبنشون اهیس خاك به رو بدبخت من که نییکن یم یکی به دست که دونستم

 چطور.نیگرفت یم میتصم هم بعد. نیشنفتیم گل و نیگفت یم گل ساعتها و نیشستیم ریام و خودت مربوطه چه من به ـ

 .»مهمه منم نظر.مادرشم من یگفت ینم ها موقع اون

 دونم یم خوب.نرسه نامرد اون به دستم من مگه:«گفت ندارد گفتن يبرا یجواب و دیگو یم راست مادر دید که پدر

 »کنم کارشیچ

 .رسه ینم بهش دستت وقت چیه گهید باش مطمئن ـ

 تلفن سمت به و دمیپر جا از ترقه مثل.داد من به را ایدن خدا انگار دمیشن که را زنگ يصدا.زد زنگ تلفن لحظه نیهم در

 .داد هل مرا دست با و برداشت را گوش و راساند آن به را خودش من از قبل پدر یول.دمیدو

:« گفت پدر.میبگو يزیچ نکردم جرات یاست؟ول مهم میبرا چقدر تلفن نیا دیفهم ینم یعنی بود خودخواه چقدر ایخدا

 .»کنم یحال بهش تا کنه صحبت خودش دی؟بگ یچ يبرا. ادینم شده؟صداتون یچ. ریام دوست بله؟شما؟

 »من به دیبد رو یگوش:« گفتم و اوردمین طاقت

 گوشم سمت به را یگوش که نیهم اما.دمیقاپ دستش از را یگوش سرعت دهد،به انجام یحرکت بتواند پدر نکهیا از وقبل

 و داد با کرد یم یسع پدر.شود گرفته من از تکلم قدرت بکل که بود یکاف نیهم.هیگر ریز زد خط پشت يمرد دمیبردم،شن

 هم یقدرت چیه و بودم دهیچسپ را تلفن یدست دو.بود شده برابر سه،چهار من زور نکهیا مثل یول.ردیبگ من از را یگوش ادیفر

 خط طرف آن يصدا ناگهان که.بزنم یحرف کردم یسع باز شد تر آرام که هیگر يصدا.کند جدا من از را آن توانست ینم

 »کرده یخودکش ریمتاسفم،ام من:« گفت

 از رو خودش ریام.«شد دهیشن کلمات نیا خط طرف ان از دوباره یول شده وانهید حتما کردم فکر. نکردم درك را منظورش

 »مرده ریمرده،ام اون:« داد ادامه هیگر با و کرد یمکث بعد»نییپا کرد پرت پل يباال

 تمام انگار بعد.انداخت کار از را مغزم بکل لحظه چند يبرا که بود دیشد و یناگهان انقدر ضربه بود هیگر يصدا فقط هم بعد

 میگوشها.نداره قتیحق دروغه.انداختم فرناز و مادر به ینگاه و برگشتم.افتاد دستم از تلفن و شد شل دستم.رفت نیب از میقوا

 .بودم کرده سقوط نیزم به سر با ظاهرا اما.افتاد یاتفاق چه آمد ینم ادمی گرید. شد تار چشمم يجلو و دیکش سوت
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 ریام فقط بود مانده خاطرم در که يزیچ تنها.شناختم ین را انمیاطراف اصال.نداشتم یعیطب حال همچنان بعد روز نیچند تا

 ریتاث ردیگ یم شکل ذهنم در ختهیگر و جسته که هم روز چند آن اتفاقات.بود شده پاك ذهنم از ها زیچ هیبق انگار.بود

 که هوش به روز آن.کند فیتعر میبرا را زیچ همه کردم مجبورش اصرار به شد بهتر حالم یوقت که است فرناز يها فیتعر

 پشت از نکهیا مثل درست. بود گرفته مه از يا هاله را زیچ هم انگار.دید ینم خوب میچشمها یول.کردم نگاه اطرافم به آمدم

 کجاست؟ساعت نجایهستم؟ا که من ایخدا.بود بیغر میبرا زیچ همه چقدر.کردم یم نگاه رونیب به گرفته بخار شهیش کی

 يزیچ کمتر کنم یم فکر شتریب چه هر که دیرس یم نظر به.دانستم ینم زیچ چی؟ه افتاده یاتفاق چه چنده؟روزه؟شبه؟اصال

 عکس در که یلباس همان با ریام گرفته را برم و دور که یمه داخل از دمید ناگهان که بود افکار نیهم در آورم یم ادی به

 بود شمیپ که قدر نیهم.نبود مهم اما.دمینفهم من که آمد یک او که کردم فکر خودم شیپ.امد رونیب بودم دهید تنش به

 او که حاال که دانستم یم.نشست تخت کنار لبه آمد.کنم باز را دهانم توانستم ینم یول کنم شیصدا خواستم.بود یکاف

 .مونم یم کنارت من. بخواب باش آروم:کرد زمزمه آرام. است خوب زیچ همه هست کنارم

 خواب کی.بودم کرده سال کی آن يتو که بود یخواب نیبهتر نیا.رفتم خواب به و و بستم را میچشمها او وجود نانیاطم به

 »ریام ر،یام:« کردم صدا رفته؟آهسته کجا پس.ریام از نه و بود يخبر مه از نه گرید شدم داریب که خواب از.آرامش با

 :گفت و شد اتاق وارد عجله با بود منتظر اتاق در پشت ییگو که فرناز

 ؟یخواست یم يزیچ هیچ ـ

 »رفته؟ کجا اون.ریام:« گفتم زحمت به

 »یبخواب یکم کن یسع زمیعز:« گفت

 .باشم اون شیپ خوام یم نه ـ

 .کنم یم ا،خواهشیپر

 »؟یهست یک تو رفت؟اصال کجا ریام.کنار برو:« زدم ادیفر. شوم بلند میجا از خواستم یم

 »دیایب ،زودیدکتر،عل:« زد صدا بعد. کرد یم هیگر و داد یم فشار تخت به را میها شانه شیدستها با

 مچ و کردم استفاده فرصت از هم من کرد راکم دستش فشار یکم فرناز.شد اتاق وارد گرید نفر کی با یعل ضمن نیهم در

 مرا.کرد قیتزر بهم یآمپول و »دیدار نگهش محکم:« گفت یعل به دکتر.کرد رها مرا و زد یغیج فرناز.گرفتم گاز را دستش

 .رفتم خواب به دوباره و شدم آرام کم کم تا داشتند نگه حالت همان به قهیدق چند
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 چیه من و بود کیتار میپا ریز. نییپا شوم یم پرت يبلند کی از دارم دمید یم اش همه خواب يتو. بود یدردناک خواب

 یم کمک و زدم یم غیج که طور نیهم.دیرس ینم دادم به یکس خواستم یم کمک و زدم یم غیج هرچه.دمید ینم زیچ

 » ایپر:« زندیم میصدا یکس کردم احساس خواستم

 نیب از زیچ همه رمیبگ را دستش آمدم تا.دهد نجات مرا تا کرده دراز را دستش ریام دمید کردم نگاه که پرتگاه يباال به

 دراز طفش به را دستم و خوردم یتکان.زند یم لبخند و ستادهیا سرم يباال که دمید رت ریام.کردم باز را میچشمها.رفت

 چیه نکهیا مثل یول بردم باالتر را دستم باز. برسد او به دستم که است آن از تر دور یلیخ او که کردم احساس یول کردم

 .کنم لمسش توانستم ینم چرا پس ایخدا.هیگر ریز زدم ناگهان.دیرس ینم بهش وقت

 یم را آنها که انگار نه انگار.دادم یم تکان هوا در را دستم و.کردم یم هیگر همچنان من یول شدند اتاق وارد یعل و فرناز

 را ییاشکها مجروحش دست با و بود پوشانده بود گرفته گاز من که را ییجا دست کی با و بود ستادهیا يا گوشه فرناز.نمیب

 کنم یم خواهش نه نه:« زدم ادیفر.گرفت مرا دست و آمد جلو یعل.کرد یم پاك را شد یم يجار شیها گونه از تند تند که

 »برم دنبالش خوام یم

 مرتب بود کرده پر را شیگلو بغض که یحال در یعل.شد یم دورتر و تر دور من از اش یشگیهم لبخند همان با هم یعل

 !»چارهیب يایپر.کوچکم خواهر:« گفت یم

 »نره بگو بهش کنم یم خواهش نرو ه:« زدم یم غیج مدام من و

 يزیچ:« گفت فرناز به یعل کرد احساس بود شده نیسنگ میگوشها نکهیا بخواباندبا مرا کرد یم یسع و بود کرده بغلم یعل

 .کرد اشاره در سمت به سر با و»گه یم انیهذ داره ستین

 به دوباره گرید لحظه چند تا که دانستم یم.گرید آمپول کی هم باز و شد وارد اتاق به پر سرنگ کی با فرناز بعد لحظه چند

 کردم یم یسع داشتم هوش که یزمان تا نیا وجود با یول.است جهینت یاوب دست از يآزاد يبرا تالشم و رفت خواهم خواب

 .ربود یم در مرا خواب کم کم هم باز.کنم مقاومت

 مشخص هم ام چهره يتو نیا.است بهتر یلیخ حالم کردم یم هحساس. بود سرم يباال فرناز شدم داریب که بار نیا

 .بله که کردم يا اشاره سر با »بهتره حالت نکهیا مثل:« گفت و زد يلبخند فرناز چون.بود

 ؟يبخور يزیچ يخوا یم ـ
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 وارد در از ریام باز حال نیهم در.نشستم و شدم جابجا تخت يتو.رفت رونیب اتاق از و گذاشت تنها مرا.دادم تکان را سرم باز

 کنارم کنم یم خواهش:« گفتم.زد یم لبخند فقط او یول» ریام:«  گفتم.بود یداشتن دوست و بایز چقدر.شد ینم باورم.شد

 »بمان

 نیا که دانستم ینم هنوز.توانم ینم چرا دانستم ینم یول رمیبگ را دستش که خواستم باز.نشست میروبرو و زد دور را تختم

 با فرناز.نشسته من يروبرو که است ریام خود نیا کردم یم فکر.است آرامبخش يداروها اثر و ذهنم ساخته فقط توهم

 ام خورم،گرسنه ینم:« گفتم.بود آمده که یراحت همان بود،به رفته او.نبود ریام از ياثر گرید و شد اتاق وارد سوپ يا کاسه

 »ستین

 .يا نخورده يزیچ که روزه چند االن يبخور يزیچ هی دیبا تو یول ـ

 »کجاست؟ ریام:« دمیپرس.بودم دهیخواب ساعت چند فقط که من بود چه منظورش

 »ادیب تونه ینم االن ریام زمیعز:« گفت و کرد پنهان من از را شیاشکها فرناز

 بود؟ نجایا االن نیهم چرا پس ـ

 داره ایپر:« گفت یم یکی به که دمیشن.رفت رونیب اتاق از و» کن بس کنم یم خواهش:« گغت دورگه ییصدا با فرناز

 »ندارم طاقت گهید من شه یم وونهید

 »؟يشد داریب ایپر:« گفت و شد اتاق وارد یعل

 »بخور غذا کم هی خب،حاال:«گفت و گرفت دستش را سوپ نشست،کاسه کناررم آمد.نگفتم يزیچ

 .خوام یم رو ریام نه،من ـ

 »اومد نخواهد ریام ينخور غذاتو تو تا:« گفت زنند یم گول را شان بچه که ییمادرها مثل هم یعل

 .یگ یم دروغ ـ

 .افته یم یاتفاق چه نیبب نخور کن،غذاتو امتحان ـ

 که کردم را يکار همان اراده یب و نسخ يآدمها مثل اما کند یم گرم را سرم يجور کی دارد کردم یم احساس نکهیا با

 دیبا هم رو ها نیا:« گفت کردم نگاهش ینگران با یوقت.بخورم که داد من به قرص چند شد تمام که میغذا.گفت یم یعل

 »يبخور
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 ناگهان که بودم شده رهیخ در به طور نیهم.تو دیایب در از لحظه هر ریام که بودم منتظر و خوردم هم رو ها قرص دیترد با

 به ذهنم در ریام یخودکش خبر و تلفن شب،آن آن خاطره و.دیچیپ خانه سکوت در ناقوس يصدا مثل تلفن زنگ يصدا

 به کردم شروع و.»رمیبم خوام یم هم من.مرده اون ادینم وقت چیه گهید اون. دیگ یم دروغ:« زدم غیج.شد داریب کبارهی

 .خودم زدن

 یعل.رونیب دیدو اتاق از و زد یغیج دید طور نیا مرا که فرناز.بودم کنده را میموها از دسته کی ردیبگ را میجلو دیایب تا یعل

 را خود کردم یم یسع و زدم یم ادیفر او آغوش در.نزنم صدمه خود به شتریب تا بود گرفته را میها دست مچ طور نیهم هم

 آرام آرام هم او.زدم یم لبخند من کرد یم نگاه صورتم به یعل یوقت.شدم آرام و نظرم يجلو آمد ریام دوباره که سازم رها

 يزیچ یوقت.کنم یم نگاه چه به من ندیبب تا برگرداند را شیرو هم یعل که بودم شده ریام يتماشا محو آنقدر.کرد رها مرا

 »؟یکن یم نگاه یچ به شده؟ یچ:« دی،پرس دیند

 نشان خود از یالعمل عکس چیه من دید که یعل.دمیدیم يا گهید زیچ ریام از ریغ نه و دمیشن یم يزیچ نه گرید من یول

 یتیاهم چه یول.ریام خود نه است من تصورات نیا که دمیفهم یم کم کم.شدم تنها من و کرد ترك را اتاق دهم ینم

 یخوب به را او که بود یعیطب و واضح وجودش آنقدر.گذاشت ینم تنها تیموقع نیا در مرا و بود نجایا بود،که نیا مهم.داشت

 سر او الیخ با طور نیهم.بود یکاف شیر دل ي خسته من يبرا قدر نیهم.کنم صحبت او با توانستم یم یحت و دمید یم

 ینم را آنها که بود کیتار و خسته يقدر به ذهنم اما.شدند اتاق وارد پدرم و مادر و کوچکم برادر پرهام که کردم یم

:« گفتم بودم ریام شبح دنبال به که طور نیهم.نبودند شیب ییها بهیغر میبرا همه.بودم دهیند را آنها وقت چیه انگار.شناختم

 »د؟ییخوا یم یچ نجایا ها شما

 فراموش ریام از ریغ را زیچ همه که کرد یمجبورم را من یبیغر يروین که بود نیا مثل زدم،اما را حرف نیا چرا دانم ینم

 بود خورده جا یحساب پرهام که بود آشنا نا و بهیعر نگاهم آنقدر.آمدند من تخت سمت به زده رتیح يها نگاه با همه.کنم

 »اد؟ ینم ادتیپرهام، منم ا،یپر:« گفت

 محواز يا خاطره آمد یم ادمی که يزیچ تنها که بودند داده قرص و آمپول من به يقدر به.بود فشار تحت شدت به اعصابم

 »ادینم ادمی یچیه من:« گفتم لب ریز.بود ریام

 .ادین ادتی ممکنه مگه برادرت.پرهامم من ـ

 اهیس و یخال ذهنم آنقدر.بود دهیفا یب یول اورمیب خاطر به زیچ کردم یسع.انداختم انها خسته و مغموم يها چهره به ینگاه

 من. ادینم ادمی یچیه من:« زدم ادیفر ناگهان یعصب فشار شدت از خسته.اورمیب ادی به را خود توانستم یم زحمت به که بود

 »دیبگذار راحتم.ندارم برادر اصال
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 که کردم،انگار یم یبیعج یخستگ احساس.کردند ترك را اتاق او دنبال به هم هیبق و رفت رونیب اتاق از کنان هیگر پرهام

 دانم ینم.رفتم خواب به دوباره بستم مه را میچشمها.خوردم یم که بود ییها قرص خاطر به کنم یم فکر.باشم کنده کوه

 چرا دانستم ینم اصال.دیآ یم شیجا سر کم کم دارد حواسم که دیرس یم نظر به شدن داریب از بعد یول دمیخواب ساعت چند

 دل در و گرفتم آسمان به رو را صورتم.بود قشنگ و خوب زیچ همه شیپ روز چند تا.بود ختهیر هم به کبارهی به زیچ همه

 .دیایب سرمن دیبا بال نیا آدم همه نیا نیب از من،چر چرا ایخدا:گفتم

 نیب از همه قشنگم ياهایرو چرا.دیپاش هم از طور نیا میزندگ کنم،چرا چکار دیبا حاال که بزنم ادیفر که خواست یم دلم

 را ان و بگذارم کنارهم را خاطراتم بتوانم امروز دیشا کردم احساس یول.است گذشته فاجعه آن از روز چند دانستم ینم.رفت

 که ی،گناه ی،عملیحرف انیم نیا دیشا.بود افتاده قلم از يزیچ دیشا اما شکست یم قلبم آنهل يآور ادی از گرچه.کنم مرور

 .ام شده عقوبت نیا مستوجب گناه نیکدام به دمیفهم یم و اوردم یم ادی به بود شده من عذاب باعث

 بایز فصل نیا چقدر.کرد یم نگاه را درختان يبرگها رقص و بایز زییپا چشمانم.رفتم پنجره سمت به و شدم بلند جا از

 از دهیپوش نیزم که.دیآ یم ادمی خوب بود آبان اواسط.شدم روبرو ریام با من که بود ها موقع نیهم درست شیپ سال.بود

 يهایادگاری از ياثر اتاقم در گرید که دمید کردم یم نگاه که اطرافم در.عشق عطر از سرشار هوا و بود قرمز و زرد يبرگها

 .نبود شیب يا خاطره من يبرا ریام گرید حاال.يا هیهد نه و یکارت ،نهیعکس نه.خورد ینم چشم به ریام

 یم را کار نیا کاش يا کردم یم فکر خودم با.شد یم ادیز چقدر اورمیب کاغذ يرو بع را خاطراتم بود قرار اگر ایخدا

 يمداد و کاغذ بلکه تا رفتم رمیتحر زیم سمت به.شود تکرار میبرا دوباره ام گذشته نیریش خاطرات بیترت نیا به دیشا.کردم

 یکی دمید کردم نگاه که خوب یول ندادم یتیاهم اول.افتاد کشو ته در یعکس به چشمم دمیکش که را زمیم يکشو.کنم دایپ

 را نیا کردند، یم غارت من اتاق از را او يعکسها یوقت چطور.بودند دهیند را نیا چطور بود بیعج.است ریام يها عکس از

 به شهیهم که من یول.فتمیب ادشی یگاه که بماند یباق من يبرا یکی نیا که بود خواسته خدا هم دیشا.بودند گذاشته جا

 شیچشمها به و آوردم رونیب را عکسش.بود من یخوشبخت نهییآ و من خوش خاطره بلکه من عشق تنها نه او.بودم ادشی

 .دیخند ینم گرید هم شیلبها یحت.دید ین را دنا گرید چشمها نیا که بود فیح چقدر و بود بایز چقدر.شدم رهیخ

 با شهیهم نکهیا يبرا.نکنم فراموشش نکهیا يبرا فقط.شود یم ظاهر نظرم يجلو مدام ریام شبح چرا که دانستم یم حاال

  .باشد من

 .سیبنو افتاده تیبرا سال کی نیا يتو که را یاتفاق هر س،یبنو: گفت درونم در ییصدا کردم احساس

 روز هر از شتریب امروز چقدر ا،یخدا! کنم ریتصو را یماندن ادی به يروزها آن تمام توانم یم ایآ که دانستمینم بودم، دل دو 

 از که فکر نیا با. آمد ینم بر من تنگ دل يبرا يکار او دست از گرید که افسوس اما. بود شده تنگ دنشید يبرا دلم

 .رفتم عقب به سالها گرفت، خوش يا خاطره يبو و رنگ یزندگ شد وارد من یزندگ به او یوقت
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 دوم فصل 

 

 البته و مغموم و ریگ گوشه يدختر د،یآ یم ادمی که ییآنجا تا. بود سالم زدهیس دوازده نه، ایخدا اما بودم یرستانیدب يدختر 

 اتاق در را وقتم شتریب. بودم خودم يتو و تنها اکثرا و نداشتم يادیز دوستان هم لیدل نیهم به. بودم اخالق بد هم یکم

 کردمیم فکر شهیهم و نداشتم نفس به اعتماد اصال که دیآ یم ادمی خوب.گذراندمیم میدرس يها جزوه و ها کتاب با خودم

 داشتند دوست مرا یلیخ خانواده بودم، عیمط و کن گوش حرف يدختر که يآنجا از مویآ ینم بر يکار چیه عهده از

 حالت نیا بودم بچه که یوقت تا. کردندیم نییتع میبرا که رفتم یم ییجا گفتند؛یم من به که کردم یم را يکار شهیهم.

 حالت نیا شدم یم تر بزرگ قدر هر ینکنم،ول دایپ خانواده با یمشکل چیه شد باعث چون بود تر مطمئن و تر راحت میبرا

 يبار نبودم حاضر.میترسد یم يدیجد کار و يریگ میتصم گونه هر از گرید که يطور به شد یم شتریب و تر قیعم من در

 یبدبخت و ها اشتباه همه نباشند برم و دور مادرم و پدر اگر کردمیم فکر. بشوم شقدمیپ و باشم نفر نیاول يکار دادن انجام

 حرکات و اعمال مردم همه آمد یم نظرم به. کنند نابودم و سرم زندیبر و اورندیب گر تنها ییجا در مرا تا منتظرند ایدن يها

 .بزنند دارم به تا بکنم ییخطا من منتظرند و اند گذاشته نیب ذره ریز مرا

 تیموفق کی از بعد یحت که را یلذت آن ای کنندیم کسب شکست از بعد مردم همه که را يدیمف تجربه وقت چیه من 

 و شتریب خودم همسن يدخترها و من نیب فرق شدم رستانیدب وارد که یوقت. نداشتم دهد یم دست ها آدم به کوچک

 احساس کم کم من و گرفتندیم میتصم وخودشان کردند یم نظر اظهار يا مسئله هر به راجع آنها. شد مشخص شتریب

 يدور مدرسه و اجتماع از شتریب که شد باعث مسئله نیا و خورمینم آنها به اصال من که دمیفهم وقت آن. کردم یم خجالت

 بر خودم مشکالت عهده از دیبا خودم من کردندیم فکر هم دیشا نبودند، من متوجه اصال ام خانواده ن،یا وجود با اما. کنم

 ییتنها در فقط رفتارم در يرییتغ هر يجا به که داشتم یفیضع و حساس هیروح يقدر به من که بود نیا قتیحق اما.میایب

 که سرخوش و شاد يدختر شدم؛ آشنا نهیسم نام به يدختر با که اوردیب در پا از مرا بود کینزد وضع نیا و کردم یم هیگر

 یول ریدلگ و نیغمگ يها رنگ از بود پر من يایدن. میبود متفاوت يایدن دو به متعلق او و من. بود، یراض یلیخ شیزندگ از

 با. شد وارد من یزندگ به مشتاقانه که بود یکس نیاول او حال هر به. دید یم قشنگ و درخشان و رنگارنگ را زیچ همه او

 آمدم خودم به وقت کی که افتاد یاتفاق چه و کردم چکار دانمینم م،یداشت تفاوت هم با یلیخ اخالق و هیروح لحاظ از نکهیا

 لهیپ از من شد باعث و گذاشت ریتاث من يرو یلیخ او رفتار. میا شده یمیصم و ینشدن جدا دوست دو نهیسم و من دمید و

 باهم دو هر میرفت یم جا هر گرید. قیرف و دوست از بود پر او بر و دور. میایب رونیب بدم دهیتن خود دور به که يا

 یم صحبت یتلفن هم با روز هر. بکنم رییتغ درجه هشتاد صدو من که بود شده باعث او وجود. یمهمان رون،یب م؛مدرسه،یبود
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 ما به مسخره به و شد یم شانیحسود مدرسه يها بچه و دوستان که میبود شده کینزد هم به قدر آن. میکرد

 ".دیبش هم يهوو دیبا که نیدار دوست رو گهیهمد اونقدر دوتا شما اوه،":گفتندیم

 نهیسم مثل هم من کاش يا که بود نیا کردم یم فکر که يزیچ تنها به. نبود بدهکار حرفها نیا به گوشم اصال من یول 

 و ببرم ام خانواده از که بود سخت یلیخ یول کردمیم هم را خودم یسع قتیحق در یعنی. راحت و الیخ یب آنقدر بودم،

 توقع اصال آنها. شدم ریدرگ مادرم و پدر با بار چند هم نیهم يبرا.  نبودم بلد را راهش. ستمیبا خودم يپا يرو بخواهم

 یراه باالخره رفتمیم شیپ نطوریهم اگر دیشا البته. بزنم یحرف حرفشان يرو ای بکنم نظر اظهار شانیجلو من که نداشتند

 پدر که بود خودم با تضادها و ها يریدرگ نیهم دار و ریدرگ یول. کردم یم دایپ خودم افکار و دیعقا کردن مطرح يبرا

 هم از کند، یخداحافظ من با یحت ای و باشم داشته او از یتلفن شماره ای ینشان که نیا بدون و فروخت را شان خانه نهیسم

 کینزد که بخصوص بود تحمل قابل ریغ و سخت یلیخ من يبرا ییجدا نیا. نشد او از يخبر چیه گرید و میشد جدا

 خودم به اش همه. کنم مشغول کنکور و درس و دانشگاه را خودم کردم یسع بود یکندن جان هر با اما. بود هم کنکور

! افتاد یاتفاق چه مگر يبود تنها مدت نهمهیا.  يندار اجیاحت یدوست چیه به تو. ستین مهم اصال نشده، يطور ایپر"گفتمیم

 ".کن سرگرم گهید يزهایچ با رو خودت. نبوده تیزندگ تو یکس نیهمچ کن فکر اصال. همانطور هم بعد به نیا از

 خبر یب نیا. ام کرده اشتباه همه نیا دوست انتخاب در که کنم قبول نبودم حاضر. دادمیم يدلدار را خودم حرفها نیا با 

 من به مدام مادرم و پدر که بود نیا همه از بدتر. کنم حماقت احساس دایشد خودم شیپ که بود شده باعث او رفتن

 ینم شماها یگفتیم شهیهم تو یول. کن جمع حواستو میگفت بهت چقدر.تو انتخاب از هم نی،ا يدید که زدند یم سرکوفت

 مادرت و پدر حرف يرو بعد به نیا از که يریگیم ادی حاال.اش جهینت هم نمیا ا،یب. کنم آمد و رفت یکس با من که دیگذار

 .گهید یکی نشد نیا ست،ین قحط که هم دوست ده،ینرس آخر به که ایدن نشده، يطور هم حاال. ینزن حرف

 دوره یول داشتم، يادیز دوستان برم و دور که نیا با نهیسم رفتن با. بود حرفها نیا از تر قیعم یلیخ من یناراحت اما 

 . نداشتم را یکس حوصله گرید. بود برگشته دوباره میها ییتنها شده فراموش

 شده قبول هم من و دادند را کنکور يجوابها که نیا تا گذشتیم یقرن میبرا روز هر. بود يبد یلیخ تابستان تابستان، آن 

 و تو یدوست که بهتر همان":گفتیم اش همه. پدرم بخصوص میشد خوشحال یلیخ ام خانواده و من بابت نیا از. بودم

 .»يبود مانیپش کارت نیا از عمر کی وقت اون و يشد ینم قبول دانشگاه يطور اون. شد قطع نهیسم

 دوستان و دیجد طیمح. شد عوض زیچ همه یمدت يبرا دانشگاه به شدن وارد با حال هر به. گفت یم راست پدرم هم دیشا

 به اصالً ام هیدوح که شدم متوجه گذشت، که سال کی یول. کنم فراموش را او از يدور و نهیسم گهید شد باعث دیجد

 میبرا رشته نیا زیچ چیه. نداشتم خواندن درس ي حوصله اصالً. خورد ینم بودم شده قبول که یشناس ستیز ي رشته
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 بود شده یعادت یزندگ نیا. است جانیه از یخال و کنواختی یلیخ میزندگ که کردم یم احساس. نبود توجه قابل و جالب

 .نداشتم یدلخوش چیه بودم، شده خسته آن از گرید که

 یحت. کردند یم توجه من به کمتر که بودند او ازدواج و يخواستگار و بزرگم برادر یعل ریدرگ قدر آن ام خانواده نهمهیا با

 بهانه به کردم بودم،شروع آمده بار لوس یلیخ چون هم من! ستیچ دردم نندیبب و نندیبنش میها صحبت يپا خواستند ینم

 ،یقیموس کالس بروم خواهم یم گفتم یم روز کی. شد شروع کوچک يزهایچ از اول. گرفتن بیغر و بیعج يها

 اجازه بود، شده راحت الشیخ بودم شده دانشگاه وارد من چون که هم پدرم. دارم یقیموس به یبیعج عشق کنم یم احساس

 .»بکن خواد یم دلت يکار هر زم،یعز: «گفت یم و داد یم

 و ست وونهید معلمم: «گفتم یم و گرفتم یم بهانه و شدم یم خسته رفتم یم یقیموس کالس به روز دو که نیهم من یول

 .»ده ینم ادی بهم دست

 و آمدم یم فردا. دیجد ي بهانه کی دنبال گشتم یم من بشود ییگو و گفت که نیا بدون و دادند یم حق من به هم همه

 توانستم ینم یول بودم، سرزده بود تهران در کالس چه هر خالصه و...» يلمبرداریف تئاتر، کالس برم خوام یم: «گفتم یم

 .کردم یم ولشان و اورمیب دوام جلسه سه دو، از شتریب کدامشان چیه در

 دییتأ مرا شهیهم عکس بر ست؟یچ حسابت حرف ،یکن یم را کارها نیا چه يبرا دینپرس من از پدرم هم بار کی یحت اما

 من که است رفتن دانشگاه بدهد انجام اش خانواده يبرا تواند یم بچه هر که يکار نیتر باارزش و نیبهتر انگار. کرد یم

 .بودم داده انجام را کار نیا هم

 ای ونیزیتلو يصدا مثال. شد دهیکش خانه به ها يلجباز و لج نیا جهینت در شوند ینم من روز و حال متوجه اصال دمید یوقت

 دوست شتریب يطور نیا: «گفتم یم یول گرفت یم درد هم خودم يگوشها که يطور به کردم یم بلند آخر آخر تا را ضبط

 .»دارم

 با. بخوابند خواهند یم هیبق که کردم ینم فکر اصال و نشستم یم ونیزیتلو يپا برنامه نیآخر تا شب مهین تا که نیا ای

 .زدم یم داد سرش بزرگ چه و کوچک چه يا مسئله هر سر و ساختم ینم اصال که کوچکم برادر پرهام

 عکس نتوانست که بود خورده جا قدر آن یطفلک. زدم گوشش يتو لیدل یب ، یموضوع چه سر دانم ینم دفعه کی یحت

 توانستم ینم لحظه آن در یول. کردم هیگر و شدم ناراحت یلیخ بعدش هم خودم که است ادمی. بدهد نشان خودش از العمل

 یم ام یجوان حساب به هم را رفتارم نیا مادرم و پدر یول. بودم کرده دایپ یعصب رفتار شدت به. کنم کنترل را خودم

 نه گرید حاال. شدم تنها خانه در من که بود طور نیا. بشود کینزد من به کمتر که بودند گفته هم پرهام به و گذاشتند

 .را دانشگاه نه و داشتم را خانه ي حوصله
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 ازدواج کوتاه یمدت از بعد و شد آشنا فرناز نام به يدختر با یعل و کرد کمکمان خدا که بود میوخ اوضاع و حال نیهم در

 بد ي تجربه من که ییجا آن از یول بشود یمیصم من با که کرد یم یسع یلیخ او. بود یمهربان و خوب دختر فرناز. کرد

 ینم خودش به وقت چیه یول داشتم دوستش یلیخ. بکشم کنار او از را خودم شتریب چه هر کردم یم یسع داشتم، را نهیسم

 یلیخ من و بود یمنطق و دهیفهم دختر فرناز. باشد برقرار نمانیب برادر زن و شوهر خواهر حالت آن که داشتم اصرار. گفتم

 دوست یلیخ فرناز. داشتم یم نگه را نمانیب حد هنوز اما کردم عادت او به کم کم یمدت از بعد. گرفتم یم ادی او از زهایچ

 یم زنگ روز هر ای. دیخر یم من يبرا هم يزیچ حتما دیخر یم يزیچ خودش يبرا وقت هر. کند خوشحال مرا که داشت

 که قدر آن. بود شده بهتر یلیخ من حال او وجود با. دیپرس یم بود افتاده میبرا که یاتفاقات و خانه دانشگاه، به راجع و زد

. نداشتم قبول را مسئله نیا خودم اما. بودم کرده دایپ که داشتم اجیاحت صحبت هم کی به من هم دیشا. بودند دهیفهم همه

 وجود به یربط چیه موضوع نیا و بدتر وقت کی و باشد بهتر حالش وقت کی است ممکن آدم حال هر به کردم یم فکر

 . ندارد يگرید کس ای فرناز

 چراغ پشت و بودم نشسته یتاکس در گشتم، یبرم خانه به دانشگاه از که یوقت روز کی تا گذشت یم منوال نیهم به اوضاع

 که شد ینم باورم. بودم گشته دنبالش چقدر من، يخدا. دمید را نهیسم ناگهان که کردم یم نگاه رو ادهیپ مردم به قرمز

. دمیدو دنبالش و شدم ادهیپ یتاکس از عیسر. باشم کدره شیدایپ کردم، ینم را فکرش اصال که ییجا ،یراحت نیهم به حاال

 برگشت و دیپر جا از. اش شانه به زدم و دمیرس او به که شد یم نیماش سوار داشت. دینفهم اصال که کردم شیصدا بار چند

 اشک یخوشحال از و میکرد بغل را گریهمد بودند داده را ایدن نفرمان هردو به انگار. افتاد من به چشمش که دیبگو يزیچ تا

  »؟یکن یم چکار نجایا تو ا،یپر: «گفت نهیسم. زد حلقه چشمانمان در

 ؟یکن یم چکار نجایا خودت ـ

 ؟يکرد دایپ منو چطور. شدم ینم خوشحال تو ي اندازه به یکس چیه دنید از ا،یخدا ـ

 .»یراحت نیهم به: «زدم بشکن کی و بردم باال را دستم

 ؟یبرنداشت کارهات نیا از دست هنوز تو وونه،ید ـ

 یب جنس بد يا: «زدم ادیفر افتاد چپش دست به که چشمم. میخند یم دل ته از که دانستم یم. خند ریز میزد هردو و

 »م؟یریبگ یعروس روز کی يتو و میبش نفر کی زن تو و من نبود قرار مگر معرفت،

 گفتند یم همه بود؟ یخوب يروزها چه ادتهی آره،: «دیخند و کرد جابجا را آن گرید دست با و انداخت اش حلقه به ینگاه

 .»دیباش هوو هم با دیبا حتما که دیدار دوست رو گریهمد اونقدر تا دو شما که

 .يکرد عجله تو یول بله، ـ
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 .اند گرفته رو دورت هم بچه تا دو حاال حتماً کردم یم فکر ؟یچ تو ساله، دو کینزد ـ

 شدم؟ زرنگ قدر نیا من حاال تا یک از ـ

 .يبود بخار یب هم اول از تو وقت، چیه ـ

 »؟ينزد من به زنگ هی مدت همه نیا يدینکش خجاال: «گفتم من. میشد نشیماش سوار هردو بعد و

 .»کنم حفظ تا بگو حاال. بود کرده گم رو ات شماره خدا به: «گفت و دیخند جواب در او

 »هست؟ یک بدبخت يآقا نیا حاال خوب،: «گفتم خنده با بعد. کرد حفظ او و کردم تکرار را شاره من

 بدبخت؟ يآقا کدام ـ

 .کنه تحمل رو تو مجبوره که یهمون ـ

 يتو شیپ سال چند آقا حضرت نیا. هیطوالن ش قصه ؟یگ یم رو رضا محمد بدجنس، يا: «گفت و گرفت لپم از یشگونین

 ینم او با مشترك یزندگ درد به که کنه یم اعتراف طرف یزندگ سال کی از بعد یول رهیگ یم یخارج زن کی کایامر

 .»شه یم دیشد یافسردگ دچار هم حساس يآقا نیا. کارش دنبال ره یم و رهیگ یم طالق خوره،

 داره؟ تو به یربط چه نهایا خوب، ـ

 از کنند یم یزندگ کشور از خارج من يها لیفام شتریب که یدون یم تو بگم، رو ربطش تا نپر حرفم وسط کن، صبر بچه ـ

 .م خاله شوهر و خاله جمله

 خوب؟ ـ

 .کنه یم دل درد براش و شه یم آشنا م خاله شوهر با رضا محمد گه،ید نیهم جونم، خوب ـ

 .کنند یم شنهادیپ رو تو هم اونها ـ

 .میبش یمعرف هم به ما که کرده خواهش و دهید منو عکس خودش رینخ ـ

 .میکرد عقد و رانیا آمد او بعد و میکرد صحبت یتلفن هم با ما ارم،ین درد رو سرت خالصه

 شه؟ یم مگه آخه ،یراحت نیهم به ـ

 .رمیگ ینم سخت رو ایدن من که یدون یم آره، خوب ـ
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 کی در يجلو و دیچیپ يا کوچه به نیماش. رود یم دارد کجا نهیسم دمینفهم اصالً که میبود زدن حرف سرگرم قدر آن

 »خونه برم خواستم یم من کجاست؟ نجایا: «گفتم. داشت نگه خانه

 .بگم برات رو ماجرا هیبق تا شو ادهیپ. ماست ي خونه نجایا خوب، ـ

 .دارم کار خونه شم، ینم مزاحم نه ـ

 .میباش هم با روز و شب دیبا برم رانیا از من که یوقت تا حاال از. نکن لوس رو خودت ـ

 ؟یبکن رو ها گذشته یتالف يخوا یم ـ

 .بکنم يفکر هی برات خوام یم نه ـ

 . يدراز روده به مینشست و میختیر يچا نبود خانه یکس. تو میرفت و میدیخند

 .کایامر میر یم رضا محمد با گهید ي هفته دو تا و شده درست اقامتم کار من ا،یپر ـ

 رانه؟یا شوهرت مگه ـ

 .میبخور ناهار او با تو و من قرار هم ظهر آمده، من بردن يبرا آره، ـ

 .شه یم دلواپس مامانم. خونه برم دیبا من اصالً، نه ـ

 .ركیگ یم رو ت اجازه زنم یم زنگ ـ

 نهیسم. اوردمین خودم يرو به یول است یرهج زود و یعصب آدم دمیفهم اول نظر دم،ید را رضا محمد رستوران در یوقت

 یحرف چیه بدون رضا محمد مدت تمام در و کرد فیتعر کامل اتیجزئ با را خودش و من ییجدا و یدوست يماجرا تمام

 اختالف هم با نفر دو نیا چقدر کردم فکر. نداشت یتیجذاب او يبرا نهیسم يحرفها از کدام چیه که انگار کرد، یم نگاه فقط

 افکار نیهم در.اند دهیرس توافق به چطور که بود مانده متعجب متفکر، و عبوس يگرید طبع، شوخ و بشاش یکی دارند؛

  »؟یکن یم فکر یچ به هست معلوم: « داد تکانم نهیسم که بودم

 به را سرم و دمیکش خجالت. گرفته نظر ریز مرا کنجکاوش و نافذ يها چشم با که دمید را محمدرضا کردم، بلند را سرم 

 نفر کی زن دیبا حتما تا دو ما که گفتند یم همه خالصه:« کردن فیتعر به کرد شروع باز نهیسم برگرداندم نهیسم طرف

  »يریبگ زن تا دو که يندار پول اونقدر تو آخه یول م،یبش
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 چرا ایخدا دمیفهم حاال آهان:« گفت و دیکوب هم به را شیدستها باشد آمده ادشی به يزیچ ناگهان که نیا مثل محمدرضا 

 !» بودم نشده متوجه اول از

 »  ره یم ادشی يزیچ هی شهیهم آقا نیا:« گفت من به رو و »رفته؟ ادتی يزیچ باز شده، یچ مگه«  

 . دمید رو شونیا قبال ییجا هی من کنم یم فکر ش همه م دهید را ایپر که یوقت از افتاده ادمی تازه خانم، رینخ _ 

  »د؟یا دهید رو گهیهمد قبال شما یعنی:« گفت نهیسم. آوردم یم در شاخ تعجب از داشتم 

 ةچهر. دمیفهم باالخره تا ام دهید کجا را ایپر من که کنم یم فکر اش همه اریاخت یب دیا آمده شما که یاول از بابا، نه _ 

 . ندازهیم کاستیآمر يتو که دوستهام از یکی ادی منو یلیخ شونیا

 .» يا دهید که رو عکسش گم یم رو ریام:« گفت و هیسم به کرد رو دمیکش یراحت نفس 

 یلیخ یول:« گفت محمدرضا.  خنده ریز وزد »استیپر هیشب کجا ه،یخارج يها مانکن مثل ریام دور، به خدا«  

  بکنم؟ يریخ کار هی يخوا یم:« گفت و دیپر حرفش وسط نهیسم ناگهان»بهیعج

 یجالب زوج یلیخ که مطمئنم من. بشن آشنا هم با ایپر و ریام بگذار برادرته، مثل هم ریام ،يندار مجرد برادر تو که حاال 

 . بدهد نشان من به را ریام عکس که خواست محمدرضا از و.» شن یم

  ه مشکل هی خواد ینم دلم اصال ادهیز مشکالتم هم يطور نیهم من خدا رو تو نه:« گفتم 

 . فرودگاه در دونفره عکس کی آورد؛ در فشیک از را عکس و نداد تیاهم من حرف به او یول.» بشه اضافه اونها به م 

 یم فرق آسمان تا نیزم کردم یم فکر که آنچه با دمید یم که يزیچ. شد عوض ام دهیعق کامال دمید را عکسش یوقت 

 همه و همه ،یمشک صاف يموها و دیسف پوست ب،یترک خوش دهان و کوچک ینیب. بود ها فرشته مثل واقعا ریام. کرد

 چقدر. دمید خود ندهیآ از من که بود يریتصو نیاول نیا و. بود دهیآفر العاده فوق ینقاش يتابلو کی و بود داده هم به دست

 یبرق مثل درست آنها برق بود رایگ و جذاب شیچشمها چقدر. داشتم را شیآرزو عمر ۀهم من که بود همان یعنی بود بایز

 . میبود هیشب یلیخ نظر نیا از و است من يها چشم در گفتند یم همه که بود

  »ه؟یچ نظرت حاال! يشد تماشا محو نمیبیم خوب:« گفت نهیسم 

 .» شه ینم آخه دونم ینم نه:« گفتم لکنت با و کردم نگاه نهیسم به و گرفتم عکس از را میچشمها یسخت به 

 . بزرگه خدا هم بعدش اون، به دم یم رو تو شماره من آسونه، هم یلیخ _ 
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  ؟یچ مادرم و پدر آخه _ 

 و کرد يا خنده هم بعد.» شد درست زیچ همه واشی واشی یول کردند، یم مخالفت منم مادر و پدر شه یم درست«  

 . ییدستشو رفت شد بلند و.» دیبش ریپ هم يپا به مبارکه:« گفت

 عاقبتمون خدا:« گفت محمدرضا. برگردد زودتر نهیسم کاش کردم یم دعا. بودم معذب دایشد محمدرضا نیسنگ نگاه ریز 

 .» کنه ریخ به رو

 .» کنه ریخ به رو عاقبتش خودش که داده عقل آدم به خدا:« گفتم و شدم ناراحت کردنش صحبت طور نیا از 

 شهیهم شما:« گفت و برد باال را شیابروها. کرد من به متعجب ینگاه نداشت، را یحرف نیچن انتظار اصال که محمدرضا 

  »د؟یهست حاضرجواب و تلخ قدر نیهم

 . باشه الزم که یوقت فقط _ 

 . دیندار ریام به یشباهت چیه اصال مورد نیا در پس خوب _ 

 . دیکن بس کنم یم خواهش _ 

 .» برم دیبا گهید من گذشت خوش یلیخ جون، نهیسم خوب:« گفتم و برداشتم را فمیک برگشت زیم سر به که نهیسم 

  »؟يکرد ناراحتش چرا ؟یگفت بهش یچ:« گفت و انداخت محمدرضا به ینگاه نهیسم 

 . برم دیبا شده رمید گهید من هیچ حرفها نیا خدا به نه _ 

  »نه؟ ای بدم ریام به رو شمارت من باالخره خوب:« گفت و آمد من با رستوران در دم تا نهیسم 

 . یشناس یم منو خونواده که تو. کنم ازدواج يطور نیا تونم ینم من.نزن هم رو حرفش اصال _ 

 یعل خانه به کراستی آنجا از. میکرد یخداحافظ و زند یم زنگ من به که گفت و کرد قبول نهیسم بحث و جر یکل از بعد 

 تلفن و بودم مرده جا همان من کاش يا که. زد زنگ تلفن که خودمان خانه بودم دهیرس تازه ماندم آنجا یساعت چند و رفتم

 سرنوضت که دانند ینم انسانها وقتها یبعض. رفتم ینم ییجا نهیسم با و بود شکسته میپا قلم کاش يا. داشتم ینم بر را

 رقم نینچنیا من ریتقد و افتاد فتد،یب ستیبا ینم که یاتفاق شب همان حال، هر به. دارد نیآست در شانیبرا یشوم يباز چه

 . خورد
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 تمام که بود نیا مثل بودم شده خسته یلیخ. است یکاف امروز يبرا جا نیهم تا خوب، کردم فکر برداشتم نوشتن از دست 

 از کردم ینم یگرسنگ احساس اصال یول بودم نخورده يزیچ درست که بود روز چند که نیا با بودم داده دست از را میقوا

  بر در را عضالتم تمام یرخوت شدم بلند نیزم

 

 يها نوشته توانستم ینم یحت گرید. آمد یم کیتار جا همه نظرم به. است نیسنگ اتاق يهوا کردم یم احساس. گرفت 

 باز اتاق ي پنجره! دانستم ینم دادم؟ یم دست از داشتم را ام یینایب یعنی شد؛ يطور نیا چرا ا،یخدا. بخوانم را دفترم يرو

 درست. لبخند همان و یشگیهم شکل همان به شد ظاهر نظرم يجلو ریام خیش باز که بودم فکر نیهم در. بسته ای است

 . بایز و مرتب آمد، یم دنمید به که یوقت مثل

 خود که بودم مطمئن یول نبود، واضح میبرا اش چهره. وقت چیه ر،ینگ من از را او وقت چیه گرید ایخدا گفتم یعال چقدر 

 ندیایب ندارند باور اگر ام؟ شده وانهید من که کنند یم فکر همه چطور. شد دهیپوش اشک با صورتم کم کم. است ریام

 من نکن هیگر باش آروم:« گفت آرام زمزمه مثل ییصدا. گذارد ینم تنها مرا هرگز او. برگشته من ریام که نندیبب خودشان

 .» رمیبم اگر یحت کنم، ینم ترك رو تو بودم گفته که

  »من؟ الیخ ای توست روح نیا بگو راست ؟يمرد تو:« دمیپرس و رفتم طرفش به 

  کنه؟ یم یفرق چه _ 

 . کنه یم فرق من يبرا _ 

 و شتریب چقدر. بدهم را میزندگ همه خاطرش به بودم حاضر که يا خنده. بود یداشتن دوست اش خنده چقدر ایخدا. دیخند 

 و شد محو اش خنده يصدا در وجودش یول.» نرو کنم یم خواهش:« کردم التماس او به. داشتم دوستش شهیهم از شتریب

 . رفتم فرو قیعم یخواب به یخستگ زور از هم من

 پنجره کنار رفتم. نبود ریام از هم ياثر و بود شده برطرف هوا ینیسنگ و یکیتار آن گرید شدم داریب خواب از که صبح 

 جسم، دو در روح کی مثل عاشق، ةپرند دو مثل. میزد قدم باغ نیا يتو هم با چقدر. کردم نگاه میرو روبه باغ به و ستادمیا

 . میداشت تفاهم هم با چقدر

 تیرعا اصال یول بود حامله ماهه سه که نیا با. شد وارد غذا ینیس کی با فرناز و شد باز در که بودم هوا و حال نیهم در 

 »اره؟یب را ینیس نیا که نبود یکس تر سرحال تو از:« گفتم و گرفتم دستش را ینیس و رفتم جلو. کرد ینم
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 ینیس. نشست من تخت يرو الیخ یب و دیکش یراحت نفس باشد من جمله نیهم منتظر انگار. شد باز يلبخند با صورتش

 سرما نکنه. يکرد یم تنت يزیچ هی کاش. شده سرد هوا فرناز،:« گفتم. خورد یم هم به حالم غذا از. گذاشتم نیزم را

 .»ستین شدن ضیمر موقع اصال االن که یدون یم. يبخور

:« گفت دوباره و کرد نگاه نیزم به.» بهتره یلیخ هم تو حال امروز نکهیا مثل ا،یپر شکر را خدا. خوبه یلیخ حالم اتفاقا «

 .»نکن تیاذ رو خودت قدر نیا خدا به رو تو ؟یسینو یم نامه یک يبرا يدار. ختهیر نیزم يرو که هیچ کاغذها نیا یراست

 .کرد جمع را خودش عیسر که کردم نگاهش يطور

 فقط من و بزن حرف تو خوب؟ زنم، ینم حرف من اصال ن،یبب. یش یم سبک خدا به ،یبزن حرف خواد ینم دلت ا،یپر «

 تو. نمون حالت نیا يتو فقط:« گفت باز. ندادم را جوابش اصال.  بود يگرید يجا حواسم من یول »باشه؟ کنم، یم گوش

 .هیگر ریز زد هم بعد.» فتهیب یاتفاق برات ترسم یم. يبر یم نیب از رو خودت يدار

 .کردم یم تحمل را گرید نفر کی هیگر دیبا کردم ینم هیگر من حاال. بود کم نیهم فقط نه، ایخدا

 درك من. یباش ات بچه فکر به دیبا و يمادر هی االن تو. ستین خوب بچه يبرا نیبب. کن بس کنم یم خواهش فرناز، «

 ادامه و.» یبش من دوش يرو يبار هم تو که نکن يکار خدا به رو تو یول یکن کمک من به یخواه یم تو که کنم یم

 یم:« گفتم و انداختم باغ به ینگاه.» بده حالشون چقدر که ینیب یم. یباش هم من مادر پدر مواظب دیبا تو تازه:« دادم

 که مطمئنم من:« برگرداندم طرفش به را صورتم دوباره.» منتظرم فقط ست،ین میزیچ من خدا به یول شه، ینم باورت دونم

 خودم یحت.» نگذاره تنهام وقت چیه که داده قول من به خودش اون. من شیپ آد یم يروز هی باالخره و ست زنده ریام

 .نداشتم اعتقاد زدم یم که ییحرفها به هم

 نگاه من به شده گرد ییچشمها با فرناز دمید شد تمام میحرفها یوقت جون بودم غرق خودم ياهایرو در یلیخ که نیا مثل

 نیا راستش. میزد زنگ ریام ي خونه به بار چند ما روزه چند نیا. یبش رو روبه تیواقع با دیبا تو ا،یپر:« گفت بعد. کند یم

 من یول.» بوده کرده مصرف مخدر مواد روز اون ظاهرا که گفتند فقط. چرا دونه ینم کس چیه یول. داره قتیحق مسئله

 .نبود او به حواسم اصال چون دمینشن را فرناز يحرفها از کدام چیه

 »شه؟ یم. بگذار تنها منو کم هی:« گفتم. نداشتم را فرناز حوصله گرید آمدم که خودم به

 چقدر ایخدا. بستم سرش پشت را در و کردم رونیب را او بهانه نیا به. بخورم هم را میغذا دادم قول و دمیبوس را صورتش

 که طور نیهم. کند دایپ انیجر اتاق يتو صبح ي تازه يهوا دادم اجازه و رفتم پنجره سمت به. داشتم دوست را ییتنها

 از مهیسراس. زد یم لبخند من به و بود نشسته باغ يانتها مکتین يکهرو افتاد ریام به چشمم بودم شده باغ ییبایز محو

 «؟ير یم يدار کجا:« دیپرس پرهام در دم. بگذارد میتنها و برود هم باز نکند تا رفتم اطیح سمت به و دمیدو رونیب اتاق
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 .»اطیح يتو:« گفتم و انداختم او به جیگ ینگاه

 .کن صبر شه، ینم يطور نیا ــ

 که نیا بدون مدت تمام. بود یرکیز و رکاهیز آب پسر پرهام. دیچیپ میها شانه دور به آورد نیپشم شال اتاق يتو از رفت و

 .دمیفهم بعدها را نیا. داشت نظر ریز مرا بشوم متوجه من

 رفتم مکتین طرف به. بود نشسته آنجا بایز و آرام طور همان هنوز نه، یول نباشد، آنجا گرید ریام نکند کردم نگاه مکتین به

 »ام؟ شده تنها چقدر ینیب یم ریام:« گفتم و نشستم کنارش و

 .هستم تو با جا همه و شهیهم من ،یستین تنها که تو ــ

 .یگذاشت تنها منو که یدون یم خوب خودت تو نه، ــ

 اوقات روزها آن مرور دیشا یول آد، ینم بر دستم از يکار گرید االن متاسفانه:« گفت و شد محو صورتش در خنده ناگهان

 .»کنه پر رو ات يتنها

 فلبم چطور حرفات از کلمه هر که یدون یم خوب هم خودت تو. تونم ینم گهید نه،:« گفتم ختمیر یم اشک که همانطور

 !»کنه یم تازه رو دلم داغ و آره یم درد به رو

 .شد بلند شیجا از و ییحرفها نیا از تر يقو یلیخ تو. نگو يطور نیا نه،:« گفت یمهربان با

 .»شم یم ونهید دارم من ؟يد یم زجر منو قدر نیا چرا آخر! يگذار یم تنها منو يدار باز که يدید حاال:« زدم ادیفر

 سر بر چه نیبب ،یباش آرام و ینکن يطور نیا خودت با که بده قول:« گفت يدلسوز با و برگرداند من طرف به را سرش

 .»يآورد ات خانواده

 دیبا که هستم من فقط ست؟ین حساب نیا ایآ ؟یچیآورد من سر تو که ییبال پس:« میبگو و بکشم ادیفر خواست یم دلم

 !»یچ هیبق پس باشم، همه فکر به

 چکار من که بگو تو:« گفتم بلند يباصدا. خواست یم را جانم اگر یحت بودم مهربان شهیهم او با. توانستم ینم ریام با یول

 .»بکنم دیبا

 هم من کاش يا. حالش به خوش. گذرد یم سبک چه و آرام چه که صبح دم خوش خواب مثل درست بود، رفته او یول

 محکم را شالم. کنم میتقس خودم با فقط و فقط را آن دیبا که ییتنها ایدن کی و بودم مانده من حاال یول. داشتم را او حال
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 يرنگها از دهیپوش جا همه. بود بایز زییپا درختان رنگ چقدر. کردم نگاه باغ به ام زده خی ياشکها انیم از و دمیچیپ دورم به

 .من غم مثل ینکردن باور یغم پاپپز، نیا. دارد پنهان یغم فقط باست،یز زییپا زیچ همه. بود ینارنج و قرمز و زرد

 يها نقشه و میبود نشسته جا نیهم درست ریام و من امروز مثل يروز کی. انداختم ینگاه مکتین به و شدم بلند جا از

 ندهیآ گرید که افسوس صد و افسوس یول. کرد یم پر را جا همه عشقمان نیدلنش عطر و میدیکش یم را مان ندهیآ یزندگ

 میبرگشت هم با یوقت:« گفت یم ریام که آمد ادمی. بود گذشته فقط بود مانده من يبرا آنچه و بود رفته او. مینداشت يا

 يتو. میساز یم توش قشنگ یچوب ي خونه کی خودمون و میخر یم بایز تپه کی يرو سرسبز نیزم تکه هی اونجا کا،یآمر

 کار یب و رفت سر مان حوصله که هم ییوقتها. کنه پر رو جا همه عطرش تا میکار یم زرد و دیسف اسی يگلها اش باغچه

 .»يسوار اسب میرو یم میبود

 .»ترسم یم اسب از من نه،:« گفتم یم دمیترس یم اسب از که من و

 تماشا رو آفتاب غروب و آب وسط میبرو باهاش گرفت دلمون وقت هر که میخر یم یبادبان قیقا کی جاش به پس ــ

 .میکن

. داشتم دوست را او حالت نیا قلب میصم از یول است يپرداز ایرو و یالبافیخ ها نیا تمام دانستم یم که نیا با هم من

 دلم گرید حاال داشتم یکنواختی و يجد یزندگ خودم چون دیشا. کنم باور را او يحرفها ي همه که خواست یم دلم ییگو

 .کردم ینم گوش هم کس چیه حرف به و کنم یزندگ الیخ و خواب در خواست یم

 هی ترسم یم. ترسم یم ا،یپر:« گفت یم شهیهم او. برد خودش با را قشنگ يروزها و حرفها نیا تمام و رفت ریام یول

 .»نباشه تو از ياثر چیه گهید و بوده ایرو و خواب هی نهایا تمام نمیبب و کنم باز را میچشمها وقت

 حرف یکالم ای بخورم ییغذا آنکه یب را روز تمام. نبود شیب یالیخ و خواب میبرا روزها آن تمام که بودم من نیا حاال یول

 و رفت یم یکیتار به رو کم کم هوا. خوردم را میقرصها یعل زور به فقط. ختمیر اشک ام گذشته يوبرا نشستم آنجا بزنم

 کاش يا. نداشتم حرکت قدرت من و بود کرده نفوذ استخوانم مغز تا سرما. کردم یم سرما و یخستگ احساس شدت به من

 بودم فکر نیهم در. آورد خواهد در يپا از مرا تیوضع نیا باالخره دانستم یم. بخوابم یکم تا رساند یم اتاقم به مرا یکس

 خواب به گرید و دمید را پرهام صورت و کردم باز چشم آن کی. کرد ییراهنما اتاقم به مرا و گرفت را میدستها یکس که

 یم رونیب اتاقم از دارد نیپاورچ نیپاورچ و آهسته پرهام دمید و کردم باز را میچشمها. شدم داریب خواب از ییصدا با. رفتم

 نهیآ کنار که افتادم ریام عکس ادی ناگهان اما ببندم را میچشمها دوباره خواستم. دمینفهم را کارش نیا منظور اول رود

:« زدم یم ادیفر و دمیکوب یم صورتش و سر به مشت با ها یوحش( ) کردم حمله طرفش به و شدم بلند جا از. بودم گذاشته

 .»خودمه مال اون برگردان، من به( ) عکس
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.» گذارم ینم رو یکی نیا یول. نگفتم يزیچ د،یگرفت من از رو زمیچ همه:« زدم داد باز. کرد یم میقا من از را آن پرهام یول

 و کرد فرار اتاق از سرعت به پرهام من يخدا نه،. شد پاره وسط از کشمکش نیدرا اما. دمیکش رونیب دستش از را عکس و

 از يزیچ گرید. بود رفته نیب از هم او يادگاری نیآخر گرید. کنم چکار حاال. نشستم ریام عکس شده پاره يها تکه کنار من

 .نداشتم یچیه حاال. کنم خوش دل آن به یدلتنگ موقع در که یعکس یحت نه نداشتم، او

 باز را در یعل ناگهان که کردن هیگر و زدن غیج به کردم شروع. شد خارج دستم از کنترل و شد زیلبر صبرم ي گرکاسهید

 یم. شدم ساکت من.» کن بس ؟يشد ونهید مگر گه،ید بسه:« زد ادیفر بود برافروخته تیعصبان از صورتش. تو آمد و کرد

 .»رونیب برو اتاقم از ست،ین مربرط تو به: گفتم بلند ییصدا با حال نیا با یول ام، نکرده یدرست کار دانستم

 .روانپزشک دکتر میبرو میخواه یم بپوش را تیلباسها پاشو. تو با یول روم یم

 تیاذ منو طور نیا که دیا وانهید شماها. ستین میزیچ من. میآ ینم دکتر من:« گفتم و کردم دایپ جرات باز آمد که دکتر اسم

 .»من نه د،یبش يبستر مارستانیب يتو دیبا همتون. دیهست یروان شماها. دیکن یم

 حرف خودت با ییتنها يتو. يبد نشون وونهید رو خودت يدار اصرار که یهست خودت نیا ،یهست یروان تو نگفتم من ــ

 روح قبض داره تو دست از بچه نیا. یش یم رهیخ ییجا هی به ای و یکن یم التماس و هیگر ،یزن یم ادیفر ناگهان ،یزن یم

 .کرد اشاره پرهام وبه. شه یم

 .داشته نظر ریز مرا اطیح يتو روزید حتما. بود پرهام سر ریز نهایا تمام پس( ) 

 .آم ینم دکتر من ست،ین طور نیا چیه ــ

 یوقت یول شده منصرف دکتر به من بردن از آمد نظر به. نشستم تخت يورو برگشتم. بست را در و رفت رونیب اتاق از یعل

 شک هم شتریب تازه آمپول، و شربت و قرص هم باز و سرم يباال اورندیب دکتر باز است ممکن( ) اگر دمید کردم، فکر خوب

 .کردند یم

 .»حاضرم من م،یبرو باشه،:« گفتم و رونیب آمدم اتاق از و دمیپوش لباس که بود نیا

 يتو. داشتم دوستش یلیخ من و بود یمهربان و( )  زن. گفتم یم میمر خاله او به که بود مادرم دوستان از یکی روانپزشک

 .بدهم نشان سرحال را خودم و کنم يباز نقش او يجلو توانم یم تا که گرفتم میتصم راه

 نکیع پشت از و داشت یمهربان و آرام ي چهره. نشست کنارم یروبوس از بعد و جلو آمد افتاد من به که چشمش میمر خاله

 .کند یم فکر چه به االن که زد حدس شد ینم
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 نهایا مامان با خدا به را تو خاله:« گفتم زیآم اعتراض یلحن با. کنم یدست شیپ گرفتم میتصم نشوم ریغافلگ نکهیا يبرا

 .ام شده وونهید من کنند یم فکر کشند یم منو دارند اونها. کن صحبت

 تمام. یکن یم صحبت خودت با تو گن یم من به:« دادم ادامه دوباره من. کرد یم نگاه مرا متفکر و ساکت طور نیهم خاله

 کردم شروع و.» بشه پاره هم ریام عکس نیآخر شدند باعث صبح امروز تازه. اند برداشته اتاقم از رو ریام لیوسا و عکسها

 .پرهام و یعل از تیشکا به

. کنه یم حل رو زیچ همه زمان گذشت نباش، ناراحت:« گفت و زد يدار یمعن لبخند میمر خاله شد تمام که میحرفها

 از بهتر یحال هم خودشون گهید طرف از یول هستند، تو حال نگران اونها. کنند رفتار درست تو با نتونند که بده حق بهشون

 .»کنم یم صحبت اونها با من نیا وجود با. ندارند تو

 برو:« گفت من به دل درد و صحبت یکم از بعد حال هر به! نه ای است من حرف دییتا حرفها نیا از منظورش دانستم ینم

 .»باش منتظر و رونیب

 یم یعل به که دمیشن و در به چسباندم را گوشم و کردم استفاده فرصت از هم من بست سرش پشت را اتاق در که یعل

 دوست رو ییتنها اگر دیبرگردون بهش اونه، به متعلق ریام از که هم يزیچ هر د،ینگذار سرش به سر د،ینکن تشیاذ:« گفت

 يداروها. کنه یم مصرف که است ییداروها ریتاث کنه یم صحبت خودش به که هم نیا مورد در. باشه تنها دیبگذار داره

 داره، ریتقص هم خودش البته. هستند همراه مداوم يها هیگر و ییاشتها یب توهم، عوارض با معموال اونها. نهیهم اعصاب

 .»داره الزم وقت یول ره،یتقص یب کامال اون که گم ینم من

 .کنه یم کار چه دیدون ینم دکتر آخه ــ

 درد راه فعال درسته،. کنه یم رو خودش یسع داره حال هر به. صبره چاره تنها. م داشته يطور نیا ضیمر من دونم، یم ــ

 یم فرو خودشون يتو کل به. کنن ینم هم رو کار نیهم یحت مارهایب یبعض اما. کرده انتخاب رو ریام شبح با کردن دل

 به قرصها کردن کم و زمان گذشت با که میدواریام ایپر مورد در اما. کرد برقرار ارتباط اونها با شهیم سخت یلیخ و رن

 یول. بوده خطرناك یعصب شوك هی حال هر به. بدهم صد در صد قول تونم ینم البته. بشه کمتر هم حاالتش نیا جیتدر

 قرصها اگر. داشت قرصها به یبستگ من حاالت نیا پس. رفتم کنار در پشت از. شه یم خوب حالش انشااهللا خدا، به توکل

 .کنم پنهان خودم شیپ و بردارم را قرصها از يمقدار گرفتم میتصم. نبود کار در هم یشبح گرید شد یم قطع

 که بودم قرصها و ریام توهم، فکر در طور نیهم. بستم سرم پشت را در و رفتم خودم اتاق به میمستق میبرگشت که خانه به

 يروزها از که بود سخت میبرا واقعا که نیا با. بود کرده را خاطراتم يهوا دلم باز. افتاد میها نوشته به چشمم نیزم يرو
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( )  که یحرف رغم یعل و. نشستم نیزم يرو همنجا. دانستم یم( ) را کار نیا چرا دانم ینم یول کنم، ادی گذشته خوش

 :دادم ادامه طور نیا را میها نوشته

 از شیب يروز دیشا. بود یمعمول اتفاق کی نیا ظاهر به. انداختم تلفن به ینگاه و برگشتم زد زنگ اتاقم تلفن که بودم( ) 

 به قلبم و بود شده خشک دهانم د،یلرز یم زانوانم. داشت فرق دفعه هر با دفعه نیا یول. زد یم زنگ خانه تلفن بار صد

 از بعد و گذاشتم یگوش يرو را دستم. بردارم قدم چند توانستم یسخت به من و زد یم زنگ طور نیهم تلفن. دیتپ یم شدت

. شد یم کنده جا از داشت قلبم. شد دهیشن خارج تلفن شدن وصل يصدا. برداشتم دیترد و شک با را یگوش باالخره( ) 

 .»الو:« گفتم دمیشن یم را خودم يصدا زحمت( ) که يطور آهسته یلیخ

 .»سالم:« گفت لهجه یکم با و آرام بود کرده دایپ مرا حال که نیا مثل هم خط طرف آن يصدا

 »ریام:« گفتم( )  و باشد خودش دیبا نیا که بود شده الهام من به لیدل چه به دانم ینم

 .بله ــ

 من، مخالفت رغم یعل که شد ینم باورم. میشناس یم را گریهمد سالهاست انگار که کرد یم صحبت راحت يقدر به

 تینها یب بودم گرفته قرار شده انجام عمل کی مقابل که نیا از گرید طرف از یول باشد داده او به مرا شماره نهیسم

 .بود شده برداشته دوشم يرو از ینیسنگ بار انگار. بودم خوشحال

 که دانستم یم داشتم خبر قلبم ته از که خودم یول ندهد، ریام به را ام شماره وجه چیه به که بودم گفته نهیسم به که نیا با

 بکل او دنید. کنم( )  شیپ از را او بودم نتوانسته هم لحظه کی بودم دهید را عکسش که( )  از. برپاست دلم در ییغوغا چه

 در من که را یاتیخصوص و طیشرا تمام ریام. رفتن یم طرف آن و طرف نیا( )  ج،یگ يآدمها مثل. بود کرده پرت را حواسم

 ریام مثل یکس فقط من یزندگ مرد ریتصو گرید حاال. بود ختهیر هم به کرده تصور ام یزندگ ندهیآ مرد يبرا ها سال تمام

 .شد یم برآورده من يآرزو داشت یراحت نیهم به و بود

 دیبا معروف قول به یول د،یآ یم دار خنده یحت ای ذهن از دور یلیخ نظرتان به دیخوان یم را ها نوشته نیا که شما حتما

 تازه معروف قول به و بودم شده یجوان وارد ینوجوان نیسن از تازه که يدختر من، يبرا. دیفهم را او حال تا بود مجنون

 ریام. میکرد صحبت هم با زهایچ یلیخ از ما شب آن م،یبگذر. بود افسانه کی فقط ریام بودم، شناخته را راستم و چپ دست

 نداشته رانیا در یدلبستگ و لیفام چیه( )  آنجا از یول ندیبب کینزد از را کشورش خواسته یم دلش شهیهم چقدر: ( ) گفت

 یلیخ کرده یمعرف هم به را ما رضا محمد که نیا از حاال و بوده یافتنین دست ییآرزو شیبرا نجایا به آمدن شهیهم

 .کردم صحبت( )  و ام یخانوادگ تیوضع خودم، دانشگاه، از هم من. است خوشحال
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 خودم یول کرد، ینم محدود معاشرت کال و تلفن( )  از مرا وقت چیه و داشت صد در صد اعتماد من به خانواده که نیا با

 و حالت نیا از میحرفها ضمن در. کردم یم گناه احساس و ام کرده استفاده سوء آنها اعتماد از که کردم یم احساس

 نیهم:« گفت و دیخند ریام. میکن صحبت هم با خانواده از پنهان خواهم ینم که گفتم و کردم صحبت ریام با احساسم

 مادرم و پدر حتینص عکس بر کردم یم فکر خودم شیپ شهیهم. دارم دوست من که هیرانیا يدخترها اعتقادات و اتیروح

 بزرگ ها یرانیا تیترب با و رانیا خود يتو که یرانیا دختر کی با من کن ازدواج یخارج دختر کی با ندیگو یم بهم که

 .»کنم یزندگ یرانیا کی با خواد یم دلم یول ام دهیند را رانیا وقت چیه من. کنم یم ازدواج شده

 نیا از شیب اگر. بود دهیرس یخداحافظ موقع گرید یول. کرد یم تازه را روحم که بود دلچسب یمینس مثل ریام فیتعر نیا

 حال هر به یول میکن قطع را تلفن خواست ینم دلملن کدام چیه که نیا با. کرد یم شک مادرم حتما میکرد یم صحبت

 .کردم قبول هم من و ردیبگ تماس( )  که کرد خواهش ریام یخداحافظ موقع فقط. میبود مجبور

 یم من میبگو م؟یبگو چه مادرم و پدر به حاال کردم؟ من که بود يکار چه نیا شدم دیترد دچار گذاشتم نیزم که را یگوش

 کنم؟ کار چه دیبا حاال پس. بدهم انجام توانستم ینم را کار نیا قطعا کنم؟ صحبت تلفن يپا ایدن سر آن مرد کی با خواهم

 خودش خوشبختانه. ام نگرفته را اش شماره که افتاد ادمی یول. میبگو او به را موضوع و بزنم زنگ نهیسم به گرفتم میتصم

 »؟يکرد تلفن رید قدر نیا چرا:« گفتم دارد خبر ماجرا از او که نیا. ( ) زد زنگ قهیدق چند از بعد

 .ببخش منو. کردم يبد کار هی من( )  ــ

 ؟يکرد يکار چه مگه ــ

 رانیا من که یوقت دیشا ای فردا پس فردا ممکنه حال. دادم او به را تو تلفن و کردم صحبت ریام با تو مخالفت رقم یعل ــ

 .ینش ریغافلگ تا بگم بهت گفتم. رهیبگ تماس تو با ستمین

 یتلفن هم با که بود ساعت کی االن ما ،يکار يکجا ،یحساب دختر:« گفتم. دانست ینم يزیچ او پس. بود گرفته ام خنده

 .»میکرد یم صحبت

 .»ستین ممکن! یگ یم دروغ «گفت و دیکش یغیج نهیسم

 ه؟یچ دروغم ــ

 تلفن قدر نیا یچ يبرا بگو پس:« گفت. کرد یم پاره را گوشم پرده داشت و گرفت ینم آرام لحظه کی نهیسم غیج يصدا

 بهش. بگو را ریام( )  شما ریتقد که مطمئنم من. بود شده الهام من به اصال. گفتم يدید. دونستم یم خدا به! بود مشغول

 هم تو:« داد ادامه و.» اوردهین طاقت دلش که بوده مشتاق چطور نیبب. نزن زنگ ایپر به ام نکرده خبرت یوقت تا بودم گفته
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 دوست و يانرژ پر و سرحال و شاد. هیخوب پسر یلیخ کنه یم فیتعر رضا محمد که طور نیا خدا به نده بهش رد جواب

 نه بعدش م،یریگ یم هم کنار خونه تا دو اونجا بکن، را فکرش آخ،:« گفت یمکث از بعد و »؟يخوا یم یچ گهید. هیداشتن

 از که یسال چند اون یتالف به نیا و میباش هم با روز هر میتون یم تو و من. میشو یم هم هیهمسا بلکه میهست يجار تنها

 .»میبود دور هم

 .نیهم. میزد حرف فقط ما! کرد يخواستگار من از اون نگفتم که من. نرو تند قدر نیا. واشی واش،ی -

 گه، یم محمدرضا که هم طور نیا. بزنه زنگ که نداشت یلیدل وگرنه. کنه یم يخواستگار باالخره اون که مطمئنم من -

 .هیخجالت کم هی

 ازدواج قصدش که هم فرض بر تازه: «گفتم من بعد میدیخند دو هر و.» هیخجالت هم یلیخ. یطفلک آره،: «گفتم و دمیخند

 .»بدن تیرضا ممکنه محال کنم چکار رو ام خانواده باشه،

 پدر تازه. کنند قبول هم اونها که یکن مطرح رو هیقض يطور یتون یم يبخوا اگر یدون یم خوب خودت گه،ید کن بس -

 اما ندارند یحساب و درست التیتحص که یچ من مادر و پدر. هیشعور با و یمنطق زن هم مادرت و خارجه کرده لیتحص تو

 هم اونها يبرا تازه. کنم درست دیبا خودم رو خودم ةندیآ که یبگ اونها به دیبا هم تو من نظر به. شدند متقاعد نیا وجود با

 .شه یم خوب یلیخ

 داره؟ یربط چه چطور؟ -

 يایب یتون یم يبخوا که وقت هر اونوقت. درسته سبزت کارت و اقامت مسئله گهید یکن ازدواج ریام با تو اگر خوب، -

 براشون تو خالصه بمونند شتیپ تونند یم هم برادرات یحت. تو شیپ انیب تونند یم هم پدرت و مادر تازه. يبرگرد و رانیا

 .کنه یم فرق تونیزندگ یکل اونوقت. گاهیپا هی یش یم

 نسب و اصل و خانواده يرو اش همه. دهند ینم تیاهم مسائل نیا به اصالً اونها آخه. کنند ینم قبول که دونم یم من -

 انیب خواد ینم دلشون هم وقت چیه و مخالفند رهیبگ یرانیا زن او که نیا با ش خانواده که گه یم هم ریام. دارند دیتأک

 .رونیا

 قابل مرد هی خودش يبرا. شترهیب هم سالش یس االن.ستین ساله نوزده پسر که ریام ان،ین خوب ا؟یپر هیچ حرفها نیا -

  کنه یم هم مادرش و پدر کمک گفت یم رضا محمد تازه. داره یزندگ و خونه هم کنه یم کار هم. اعتماده

 .مهمه یلیخ ها آدم ۀگذشت نهایا يبرا. کنه ینم یفرق هیقض اصل در حال هر به -
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 و بخت نیهمچ کی چون. یبکن رو خودت یسع دیبا من نظر به: «گفت او و زدند را نهایا نهیسم خانه زنگ حال نیهم در

 تلفن بهت بعداً. کنه استفاده و باشه داریب رو دفعه کی نیا آدم که بهتر چه و زنه یم رو آدم ۀخون در بار کی فقط یشانس

 .»خداحافظ فعالً. کنم یم صحبت باهات درست و کنم یم

 خانواده هم طرف کی از و نهیسم يحرفها طرف کی از ر،یام طرف کی از. کنم چکار دانستم ینم اصالً گذاشتم رو یگوش

 »؟يکرد یم صحبت یک با. يبود تلفن يپا چقدر: «دیپرس مادرم آمدم رونیب اتاق از یوقت. ام

 .»میا کرده دایپ رو گهیهمد تازه ما آخه. بود نهیسم: «گفتم شرم و لکنت با میبگو خواستم یم که یدروغ خاطر به

 صحبت خانواده با توانم ینم دمید ، آوردم فشار خودم به چقدر شب آن. نگفتم يزیچ هم من و دینپرس يزیچ گرید مادرم

 .کنم یم مسئله نیا يبرا يفکر کی فردا گفتم خودم به ن،یبنابرا. کنم

 به انیم در خط کی گرید. نداشتم را ریام موضوع کردن مطرح جرأت من و گذشت یم فرداها و فردا طور نیهم یول

 یم یبداخالق و دعوا همه با مدام که شهیهم برعکس و بودم منتظر شتریب و زدم یم حرف کمتر یلیخ. رفتم یم دانشگاه

 ساعت حاال رفته، سر ام حوصله که باشم معترض و بزنم غر مدام که نیا عوض و بودم شده اخالق خوش یلیخ حاال کردم

 یم او زنگ زنگ، ها ده نیب از که بود نیا بیعج و بزند زنگ ریام که نیا دیام به نشستم یم اتاقم تلفن کنار تنها ها

 دنیلرز به شروع میها دست است خط پشت او که کردم یم احساس یوقت شهیهم. داشتم یم بر را تلفن خودم و شناختم

 .شد یم خشک دهانم و کرد یم

 ای زد خواهد ازدواج ای يخواستگار به راجع یحرف بار نیا باالخره که نبود دلم يتو دل کردم یم صحبت او با که وقت هر

 نیا تا. کرد ینم صحبت مسئله نیا به راجع میمستق طور به وقت چیه و زد یم حرف زیچ همه به راجع شهیهم او یول. نه

: دمیپرس او از. بودم کرده تعجب یلیخ. زد زنگ دوباره میبود کرده صحبت یتلفن هم با که نیا از بعد قهیدق پنج روز کی که

 »؟يزد زنگ دوباره چرا پس! يبر مهم کار هی دنبال بود قرار هم تو و میکرد صحبت هم با االن نیهم که ما شده، یچ«

 .»بزن حرف ریام شده؟ یچ: «دمیپرس دوباره. نزد یحرف و کرد یمکث

 بدون خواست یم دلم راستش یعنی. کنم مطرح را موضوع نیا يطور نیا خواستم ینم: «گفت یطوالن یسکوت از بعد

 یم دلم ا،یپر: «داد ادامه و.» کنم رتیغافلگ و تون خونه دم امیب گل بزرگ سبد هی با روز هی و رانیا امیب ،یبفهم تو نکهیا

 .»کنم يخواستگار ازت يطور نیا خواست

 با کردم تصور را او. کند يخواستگار دختر کی از بتواند یقشنگ نیا به یکس که کردم ینم فکر اصالً. بود آمده بند نفسم

 آن با و کرده باز هم از را لبانش نیدلنش يلبخند که یحال در ستادهیا ما ۀخان در يجلو دستش، در گل يبایز سبد کی
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 غبطه من به همه چقدر بودم؛ خوشبخت چقدر من ا،یخدا. خورد تکان قلبم ناگهان. کند یم نگاه مرا جذابش يها چشم

 .رساند يشاد اوج به مرا فکر نیا و ترکند یم يحسود از اقوامم و ها دوست تمام کردم فکر. خورد خواهند

 به رو خودم که نیا از قبل دمیترس. دمیترس یبخواه را راستش یول: «گفت یم او. دیکش رونیب میاهایرو از مرا ریام يصدا

 یلیخ هم با ما کن باور کن قبول کنم یم خواهش ا،یپر: «گفت بعد.» ارهیدرب من چنگ از رو تو ادیب گهید نفر هی برسونم تو

. ینش خسته من با یزندگ از وقت چیه که کنم یم يکار. کنم یم ایدن زن نیتر خوشبخت رو تو من. میش یم خوشبخت

 .»یباش دهیند هم خواب يتو یحت که کنم یم درست ییزندگ برات

 ینم. بدهم یجواب توانستم ینم و بودم کرده بغض من یول بزنم یحرف هم من تا ماند منتظر زد را شیحرفها که نیا از بعد

 من مثل هم او دیشا که کردم احساس کرد، سکوت یلحظات هم او که نیا از یول دارد یحال چه لحظه آن در ریام دانستم

 دونم ینم که خوشحالم انقدر: «گفتم و دمیکش قیعم ینفس آمد، جا حالم کم کم که یوقت حال هر به. است کرده بغض

 .»بگم یچ

 ای دو یگاه یحت و روز هر هم شیازفردا. کنم مطرح ام خانواده با را مسئله نیا زودتر چه هر حتماً که گرفت قول من از ریام

 »نه؟ ای یگفت باالخره شد؟ یچ: «دیپرس یم و زد یم زنگ روز در بار سه

 هر ریام. میبگو دیبا چه دانستم ینم اصالً راستش. گفتم ینم هم باز اما میگو یم حتماً امروز که دادم یم قول بار هر من و

 هم با ما که افتاده دلم به. کنند یم قبول تو خانواده که مطمئنم من: «گفت یم و داد یم دیام من به زد یم زنگ که بار

 رو مون انهیآش عاشق کبوتر تا دو مثل تو و من ا،یپر. کنم یم احساس وجود تمام با را نیا. میش یم خوشبخت یلیخ

 .»نرسه بهمون کس چیه دست که ییجا هی م،یساز یم خودمون

 يآرزو تینها توانست یم و بودم دهید ها پستال کارت در فقط که بود يزیچ همان مانند درست گفت یم او که ییجا

 . باشد من مثل يدختر

: زد یم داد پدرم زد یم زنگ تلفن که بار هر. بود کرده بلند را مادرم و پدر اعتراض يصدا گرید مکرر يها تماس نیا

 هم فصل هی د،یزن یم حرف هم با دانشگاه يتو که فصل هی. یباش تلفن يپا روز تمام يندار حق قه،یدق ده فقط ا،یپر«

 »نداره؟ یتموم که هیحرف چه نیا دونم ینم من. يدار یم نگه مشغول رو تلفن خونه يتو

 کنم یم مطرح را موضوع امشب که دادم یم قول ریام به هم بار هر! تلفن يپا یرفت تو باز ،يوا يا: «گفت یم مادرم ای

 رو ییآشنا انیجر امشب نیهم اگر: «کرد دیتهد مرا علناً ریام شب کی که نیا تا. دمید ینم خودم در را شهامت نیا باز یول

 .»زنم ینم زنگ بهت گهید من ،ینگ ات خانواده به
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 را یآدم چیه ستین ممکن گرید من که کردم فکر! کرد یم نگاه يجد مسئله نیا به قدر نیا او یعنی. نبود یباورکردن

 موافقت و بزنم را حرفم شده که يطور هر شب همان که گرفتم میتصم همانجا و کنم دایپ ریام از بهتر و تر یداشتن دوست

 .کنم جلب را ام خانواده

 یم احساس. شدم داغ ناگهان. بود دهیرس دستم به شیپ روز چند که انداختم عکسش به ینگاه ام گذاشته که را یگوش

 .است نطوریهم شدن عاشق حتماً خوب، کردم یم فکر. زند یم معمول حد از شتریب یلیخ قلبم که کردم

 را شهامتم تمام. فرناز و میبرادرها مادرم، و پدر: بودند جمع همه شب آن. آمدم رونیب اتاق از حال همان با ندهم، دردسرتان

 .»کنم ازدواج خواهم یم من: «گفتم بلند یول لرزان ییصدا با و دمیطلب کمک به

 یعنی: «آمد خودش به مادرم لحظه چند از بعد. داشت یمفهوم چه دمینفهم وقت چیه که کردند من به ینگاه خانواده ۀهم

 »؟یک با اصالً ؟يطور نیا چرا ؟یچ

 .»ستین خبرا نیا از نشده تمام درست یوقت تا. نزن هم رو حرفش اصالً: «گفت محکم ییصدا با هم پدرم

 تا را ماجرا و.» گرفتم رو خودم میتصم من د،ینخواه چه و دیبخواه شما چه: «گفتم هم آخر دست و کردم اصرار من یول

 .بشوند وانهید تعجب از بود مانده کم گرید. کردم فیتعر شانیبرا شد یم که ییآنجا

 مسخره و يباز بچه هم ازدواج مگه. یباف یم هم به هیچ ها مزخرف نیا: «گفت و انداخت من به یغضبناک نگاه پدرم

 .بست را در و اتاق يتو رفت و.» یستین داشتم دوستش شهیهم من که يدختر اون گهید تو ا،یپر. هیباز

 .»بودم نکرده تیترب يطور نیا رو تو که من ا،یپر: «گفت مادرم

 را تلفن و زد یجست مادرم بار نیا و زد زنگ سوم بار يبرا تلفن که بودم حال نیهم در. کردم یم هیگر آرام آرام فقط من

 .»دیبشو ما مزاحم وقت یب و وقت دیندار حق شما. دینزن زنگ نجایا گرید و دیکن لطف آقا،: «گفت و برداشت

 .»ستین مربوط شما به هم گهید و کنم یم رو کار نیا حتماً من شد طور نیا که حاال: «زدم داد دمیشن که را ها حرف نیا

. دانستند یم مقصر را گریکدی اش همه که دمیشن یم را مادرم و پدر يدعوا يصدا اتاق يتو از. دمیدو خودم اتاق طرف به

 رو دختر نیا تو: «گفت یم پدر. انداخت یم يگرید گردن را ریتقص کی هر. بود نیهم کارشان ،یمشکل هر سر شهیهم

 .»کنه صحبت خواد یم دلش که یکس هر با. بکنه خواد یم دلش يکار هر که يا کرده ول یحساب

 شما به اصالً بگه و ستهیبا ما يجلو طور نیا که يا کرده پررو قدر نیا اونو تو بوده، تو لوس شهیهم اون چه، من به -

 .ستین مربوط
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 يها شب تا موضوع نیا حال هر به یول. کنند تمام را صدا و سر نیا خواستند یم نهایا یک ا،یخدا يوا. ادیفر و داد هم باز و

 مرتب و زد ینم جا ریام خوشبختانه یول. میکن صحبت هم با ما که نگذاشتند زد زنگ ریام چقدر هر و داشت ادامه هم بعد

 که بودم دهیشن چون. دیفهم یم بهتر مرا حرف او دیشا. کنم صحبت مادرم با گرفتم میتصم من که نیا تا. زد یم زنگ

 .کرده ازدواج عشق با و بوده شده پدرم عاشق هم خودش

. کرد ینم صحبت من با پدرم دستور به و برنامه طبق او یول رفتم، مادرم سراغ به نبود خانه پدر که بعدازظهر کی نیبنابرا

 از بعد یول. نکرد من به یتوجه اصالً ابتدا در اورم،یب دست به را دلش خواستم اصطالح به و زدم پرسه اطرافش و دور یلیخ

 که تو ؟يد یم باد به يطور نیا رو تیزندگ يدار چرا ؟یکن یم ينجوریا چرا دختر، آخه: «گفت و آمد رحم به دلش یمدت

 یفهم یم خوب که ییتو فقط من يها بچه يتو که کردم یم فکر شهیهم. ينبود کارها نیا اهل. بود خودت کار تو سرت

 .»کردم یم اشتباه که نیا مثل یول. یزرنگ و

 ؟یدون یم خوب که شما. ستین مهم براش یچیه گهید شه یم عاشق یوقت آدم: «گفتم شد تمام تشیشکا که نیا از بعد

 ییها عهیشا و ها حرف چه برگشت خارج از یوقت پدرم که یگفت. يبود پدرم عاشق چقدر که ینگفت مگه شما خود نیهم

 .»زنش شیپ بره برگرده ماهه دو که آمده و گرفته زن اونجا دونم یم چه که بوده سرش پشت

 هیگر ییتنها يتو و شکست دلت چقدر که یگفت یم ادتهی: «گفتم باز شد یم جمع مادرم يها چشم در اشک کم کم

 یحت. بود نخواهد تو مال وقت چیه و هیگرید زن به متعلق تیزندگ ندهیآ و عشق یفکرکن که بود سخت چقدر یگفت. يکرد

 کس چیه یعنی. چرا يدینپرس هم تو و برنگشت گهید او که شد چطور که دونه یم خدا یول یبکش رو خودت یخواست یم

. يشد زنش هم باالخره و شه یم مربوط شما به که اونه ندهیآ نیا. مربوطه خودش به اش گذشته که يکرد فکر. دینپرس

 ینم چرا پس! هیک پدرش! هیک مادرش! هیچ ش گذشته ستین معلوم ریام که يریگ یم سخت من به قدر نیا چرا حاال پس

 »شده؟ مربوط همه به حاال چرا پس مربوطه؟ خودش به ش گذشته یگ

 یم رو گریهمد ها خانواده م،یبود هیهمسا ما. کرد یم فرق پدرت و من هیقض: «گفت مادرم دیرس نجایا به که حرفم

 .»داشتم اعتماد شتریب هم خودم يها چشم از پدرت به من. میبود شده بزرگ هم با یبچگ از. میشناخت

 یخوب یزندگ شما یول اند نبوده راغب ازدواج نیا به ادیز ت خانواده نهایا ۀهم وجود با که یگفت یم خودت اما درسته، -

 نه؟ مگه. دیکرد دایپ

 .ببخشد نیتسک بود شده دایپ مادرم دل در که را يا دلشوره و ترس احساس آن توانست ینم ها حرف نیا یول

 که زده زنگ بار ستیب از شتریب دیشا روز چند نیا عرض در که ینیب یم. باورکن. داره دوست منو یلیخ ریام: «گفتم او به

 زنگ هم نهیسم به من دیده ینم اجازه اصالً. دینگذاشت شما یول م،یبزن حرف هم با کلمه کی یحت ما دیبده اجازه شما
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 و.» میکن یخداحافظ هم از ما که دیبد اجازه الاقل کنم یم خواهش: «گفتم آورم رحم به را مادرم دل که نیا يبرا و.» بزنم

 .بود نشسته میها گونه يرو گرمم اشک. چسباندم صورتم به را مادرم يها دست و شدم خم

 يدار یدون یم واقعاً اگه. بگم یچ دونم، یم چه: «گفت هم بعد. دیبوس را میشانیپ و کرد بلند را صورتم دست دو با مادرم

 از کار گهید بعداً یول کرد يکار شه یم فتادهین یاتفاق تا. کن فکر خوب هم باز ا،یپر یول. ندارم یحرف من ،یکن یم چکار

 .»گذره یم کار

 .»مطمئنم خودشه،: «گفتم و انداختم مادرم به ینگاه. زد زنگ تلفن موقع نیهم در

 هر با بودم حاضر دمیشن یم را او يصدا یوقت. بود دبخشیام و گرم شیصدا چقدر. بود خودش بله،. برداشتم را تلفن

 برات یاتفاق نکنه کردم فکر: «گفت و آمد حرف به او باالخره تا شد برقرار سکوت نمانیب لحظه چند. بشوم رو روبه یمشکل

 تو به اش همه. کنم چکار دیبا دونستم ینم اصالً. داشتم يبد احساس. کنم صحبت تو با که گذاشتند ینم چون باشه افتاده

 امشب کنم یم احساس آرومم، حاال خوب، یول کنم تصادف بود کینزد یپرت حواس خاطر به هم بار چند. کردم یم فکر

 .»گم یم بعداً که دارم برات هم خوب خبر کی یراست. بکنم راحت خواب کی تونم یم

 اش خانواده و خود احوال از. يخبر چه بپرسم رفت ادمی اصالً که بودم خوشحال شیصدا دوباره دنیشن از قدر آن من

 .»خوبه حالم هم من کنم یم صحبت تو با که حاال البته. من از ریغ به هستند، خوب همه: «گفت. دمیپرس

 طور نیهم هم من -

 یم دلت دهیند منو چطور که ستین بیعج برات یراست ریام: «گفتم و کردم فیتعر شیبرا خانواده با را میگفتگو تمام بعد

 »؟یکن ازدواج من با خواد

 .یهست من يها خواب تو شهیهم تو. نمیب یم رو تو بندم، یم رو چشمهام که وقت هر. نمیب یم رو تو من ا،یپر -

 اون من دیشا که یترس ینم اصالً تو یعنی. يدیند هم منو عکس یحت تو. هاست حرف اون از گهید نیا: «گفتم و دمیخند

 »نباشم؟ یکن یم فکر تو که يطور

 : گفت مکث یکم از بعد و »؟یکن یم امتحان منو يدار: «گفت و دیخند

 یآدم جور چه تو که کرده فیتعر من يبرا کامل طور به نهیسم اًیثان. دارم دوستت یلیخ من یباش هرچه تو اوالً ن،یبب«

 خودت اول ۀدفع دارم دوست من ؟يندازیب شک به منو یتون ینم يدید پس. یپوش یم یچ ،يخور یم یچ یحت. یهست

 .»رو عکست نه نمیبب رو
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 نمیبب بگو اول یول. بگم بهت خواستم یم که يا مژده آن حاال: «داد ادامه ریام. بودند داده من به را ایدن انگار حرفش نیا با

 .»کنم وارد بهت شوك کی خوام یم چون نه؟ ای يدار دست دم غش ضد يدارو

 ؟یبگ يخوا یم یچ نمیبب بگو حاال. يکرد وارد من به رو شوك نیاول زدنت زنگ با تو -

 گهید ۀهفت دو تا و کردم فیرد رو میکارها همه نیبنابرا کنم، صحبت باهات تونستم ینم و زد یم شور تو يبرا دلم چون -

 .مینیبب رو گهیهمد میتون یم و هستم رانیا من گهید روز چهارده امروز از قاًیدق. م گرفته هم رو تمیبل. رانیا امیم

 دارم کردم یم احساس واقعاً بود؟ درست بودم دهیشن که يزیچ یعنی. میبگو دیبا چه دانستم ینم اصالً. بود آمده بند زبانم

 افتاده یاتفاق چه دمیفهم یم تازه. کرد صحبت به شروع او با و گرفت من از را تلفن و دیرس دادم به مادرم که کنم یم غش

 یعنی. بود ماه پسر نیا چقدر. شد ریسراز چشمانم از شوق اشک ناخودآگاه کردن، یخوشحال و زدن غیج به کردم شروع و

 یم من مامان، ،يوا يا: «گفتم گذاشت را یگوش که مادر. وقت چیه نه، شد؟ یم دایپ او از بهتر يشوهر من يبرا واقعاً

 .»کنم صحبت خواستم

 و دهیند شما ممکنه چطور آخه فهمم ینم من یول. بکنه صحبت پدرت با که بزنه زنگ دوباره شد قرار. نباش ناراحت«

.» دیا شده وانهید تانیهردوتا کنم یم فکر. دیبخواه ازدواج يبرا رو گهیهمد طور نیا کردن صحبت بار دو یکی با نشناخته

 .»خودت اعمال مسئول و یهست یبزرگ دختر تو حال هر به: «داد ادامه بعد

 حیتوض شیبرا قدر آن مادر یول. کرد مخالفت و زد ادیفر و داد چقدر پدرم که دمیشن یم یول امدمین رونیب اتاقم از شب تا

 .»ستین مربوط من به اصالً. دیبکن خواد یم دلتون که يکار هر: «گفت و شد نرم باالخره تا آورد لیدل و داد

 خواهش و من يزار هیگر با باالخره. نبود او با صحبت به حاضر اصالً پدر یول. کند صحبت پدرم با تا زد زنگ شب ریام

 شیبرا و انداخت او يپا يجلو سنگ چقدر هر یول کند منصرف کار نیا از را او کرد یسع یلیخ پدر. کرد قبول مادرم

 دادن انجام ةعهد از بعداً که نیا گو. کرد قبول را پدرم طیشرا تمام ریام بردارد، کار نیا از دست و بترسد او تا دیتراش مشکل

 لیم خالف بر میبود مجبور ما و باشد رانیا عقدمان يبرا نتوانست یحت او که نیا همه از مهمتر. امدیبرن آنها از کدام چیه

 .میکن یابیغ عقد او دیشد مخالفت و پدر

 بود نیا آورد یم که هم یلیدل. دیکش طول مین و ماه سه آمدنش باشد، رانیا گرید ۀهفت دو درست بود قرار که او حال هر به

 هم ریام. انداخت یم عقب را آمدنش روز هر باشد همراهش مسافرت نیا در بود داده قول او به که دوستانش از یکی که

 .»امیب تونم ینم هم من نشه جور کارش اون تا«: آورد یم بهانه بود داده که یقول برخالف

 بخواد دلشون هم مادرت و پدر دیشا نیبب خوب،: «گفتم او به چه هر. باشد کنارش نفر کی حتماً داشت اجیاحت که انگار

  برگردن خواد ینم دلشون یحت اونها که مطمئنم من نه،: «گفت یم ریام یول.» رانیا برگردن
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 حاال. کند ازدواج وطن هم کی با دخترشان ای پسر دارند دوست پدرها و مادر ۀهم. بود بیعج یلیخ من يبرا ها حرف نیا

 »ه؟یچ لشونیدل آخه: «دمیپرس ریام از. بودند مخالف مسئله نیا با قدر نیا آنها که بود چطور

 رانیا از که نیا ای افتاده براشون یاتفاق چه اونجا حاال. رانیا امیب من که نخواد دلشون کنم یم فکر یول دونم، یم چه -

 نداشته خوب نداره دوست یکس هر. دارم دوست رو رانیا خودم من. دم ینم تیاهم اصالً که من! دونه یم خدا دن،ید یچ

 .باشه

 .شوند بد هم من با حاال نکنه -

 »گفتم؟ يدار خنده زیچ: «گفتم و شدم یعصب من که يطور به دیخند طور نیهم قهیدق چند و خنده ریز زد ناگهان

 یحت نجایا يایب یوقت. ستین رانیا مثل اصالً نجایا آخه یول. دیببخش. زمیعز خوام یم معذرت: «گفت و شد قطع اش خنده

 دو یکی کنم ینم فکر تازه. گهید يجا هی ما و هستند گهید التیا هی اونها چون. ینینب منو خانواده هم بار کی یسال ممکنه

 .»زنم یم سر آنها به ندرت به یلیخ هم من خود. باشه داشته گوها و گفت و فاتیتشر همه نیا به اجیاحت هم سال در بار

 ؟یرونیا ای باشم یخارج من کنه یم یفرق چه اونها يبرا پس - 

 من ا،یپر. میبگذر ها حرف نیا از ایب یول. کنه یم فرق من يبرا کنند یم فکر حتماً دونم، یم چه: «گفت و کرد يا خنده 

 خواد یم دلم ها وقت یبعض یحت. کنم تحمل رو تیدور تونم ینم گهید. نمیبب رو تو و رانیا امیب زودتر هرچه خواد یم دلم

 .»کنم هیگر

 از یکم تا يبگرد بهانه دنبال که يطور. بخوره بهم من از حالت گهید که کرد میخواه یزندگ هم با اونقدر ما زم،یعز - 

 .یباش دور من

 .باش مطمئن. کنم ینم ترکت هم لحظه کی نجا،یا يایب تو و میکن ازدواج که یوقت - 

 او. بود کرده را شیهوا دلم چقدر ایخدا. لیدل چه به داند یم خدا و بود رفته و بود کرده ترك مرا یراحت نیهم به حاال اما 

 شده ظهر است، چند ساعت دانستم ینم. گشت یبرنم من شیپ هم وقت چیه گرید دیشا. بود نزده سر من به امروز اصالً

 حتماً. بود کرده خی اما بود آورده میبرا را ناهارم ینیس یکس. شده ظهر حتماً که شدم متوجه کردم نگاه که اطراف به نه؟ ای

. بودم شده الغر لویک ده که انگار. بودم کرده رییتغ چقدر. دوختم میرو به رو نهیآ به را میها چشم. بود گذشته ظهر از یلیخ

 گرید ریام از بعد داشت، یتیاهم چه یول. بودم شده متحرك ارواح مثل درست بود، زده رونیب ام گونه يها استخوان تمام

 کی گرفت یم دلم یوقت شهیهم. رفتم ام کتابخانه سمت به. بودم کس یب و تنها چقدر. نداشت یمفهوم میبرا يزیچ چیه
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 از و گذاشتم هم بر چشم هیثان چند. دمیکش رونیب را آن و بردم دست کتاب دهها انیم از هم بار نیا. گرفتم یم حافظ فال

 .کردم باز را صفحه کی و دمیکش کتاب نیچرم جلد يرو را دستم. کردم تین دل ته

 ریمگ بهانه و بشنو کنمت یحتینص 

 ریبپذ دتیبگو مشفق ناصح آنچه هر 

 بردار یتمتع جوانان يرو وصل ز 

 ریپ عالم مکر عمرست گَه نیکم در که 

 يبجو عاشقان شیپ جهان دو هر مینع 

 ریکث عطا آن و لستیقل متاع نیا که 

 خواهم یم بساز يرود و خوش يمعاشر 

 ریز و بم ۀبنال میبگو شیخو درد که 

 نکنم گنه و یم ننوشم که سرم آن بر 

 ریتقد شود من ریتدب موافق اگر 

 کردند ما حضور یب یازل قسمت چو 

 ریمگ خرده رضاست وفق به نه یاندک گر 

 مشک و یم ایساق نیا قدخم در الله چو 

 ریضم ز رود ینم نگارم خال نقش که 

 یساق يا خوشاب در ساغر اریب 

 ریبم و نیبب یآصف کرم گو حسود 

 بار صد کف ز قدح نهادم به تو بعزم 

  ریتقص کند ینم یساق ۀکرشم یول 
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 ساله چارده محبوب و ساله دو یم 

 ریکب و ریصغ صحبت مرا بسست نیهم 

 ردیگ یم شیپ که را ما ةدیرم دل 

 ریزنج از خسته مجنون به دیده یم خبر 

 حافظ مگو بزمگه نیدر به تو ثیحد 

 ریت به زنند تیابرو کمان انیساق که 

 آن از که یسرنوشت بشوم، سرنوشت میتسل دربست که ستین نیا جز يا چاره دیشا گفت، یم راست دیشا. بستم را کتاب 

 یب نیا از یکی. نداشت اعتبار و حساب زشیچ چیه که یرحم یب يایدن. بودم آمده ایدن نیا به چه يبرا اصالً. بودم متنفر

 حاال باشم داشته را ایدن همسر نیبهتر و باشم نیزم يرو دختر نیتر خوشبخت بود قرار که یمن. بود من یزندگ ها حساب

 گرید که خانواده کی و محو ةخاطر کی مار،یب ذهن کی مگر یچیه. نداشتم چیه که یبدبخت و ضیمر آدم بودم؟ چه

 .نداشتند را ام حوصله

 قدم ها کوچه در بعدازظهر نیا در خواست یم دلم. بود بایز و باشکوه زییپا چقدر. کردم نگاه اطیح به و پنجره کنار رفتم 

 .کنم احساس میپاها ریز را خشک يبرگها شدن خرد و بزنم

 ؟يا نخورده را ناهارت چرا ا،یپر: «گفت. بود ستادهیا در چهارچوب در یشگیهم یمهربان همان به فرناز و شد باز اتاقم در 

 .»کنم تیصدا امدین دلم گهید من و يبود نوشتن سرگرم اومدم اتاق يتو یوقت

 شده؟ تمام زیچ همه دمید یم و شدم یم داریب کابوس نیا از ناگهان اگر شد یم یچ فرناز، - 

 و.» یبخواه دیبا تو. خودته دست به فقط تلخ کابوس نیا از شدن داریب ا،یپر نیبب: «گفت و انداخت صورتم به رهیخ ینگاه 

. يزیبر خودت يتو رو زیچ همه طور نیا دینبا. یبزن حرف یکی با دیبا تو: «داد ادامه آمد یم سمتم به که یحال در بعد

 »؟یزن ینم حرف من با چرا خوب،

. میبزن قدم اطیح يتو یکم هی میبر ایب: «گفت. کردم یم فکر شیحرفها به و بودم کرده حلقه میبازوها دور را میدستها 

 از و یبش آب چشمم يجلو قطره قطره يطور نیا که نمیبب تونم ینم. هستم تو حال نگران یلیخ من یبخواه رو راستش

 .شد من جواب منتظر و کرد یمکث.» يبر نیب
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 بهانه دنبال چرا دانم ینم یول بفهمد را میها حرف که کردم یم احساس را یکس با کردن درددل به ازین کم کم که نیا با 

 .»يخور یم سرما. ستین خوب بچه و تو يبرا سرده، یلیخ هوا: «گفتم نیهم يبرا. کنم باز سرم از را او تا گشتم یم يا

 .شه یم بهتر حالم یکل تازه. ستین سرد هم اونقدرها - 

 آن به چشمم خواست ینم دلم اصالً نه،. برداشت کمد داخل از بود دهیخر میبرا ریام که را یپشم ژاکت و برد دست فرناز 

 فرناز به دیبا کردم فکر. دمیکش یم زجر شتریب آنها دنید با بودند برگردانده من به را ریام يادگارهای یوقت از. فتدیب ژاکت

 .»نمشیبب خوام ینم یحت. نه ژاکت آن فرناز، نه: «گفتم. کند جمع را آنها ۀهم دوباره تا میبگو

 از بکل اونو یتون ینم تو ا،یپر. شه ینم که يطور نیا آخه: «گفت انداخت یم میها شانه يرو زور به را آن که فرناز 

 کی اصالً انگار که یکن فراموش اونو شه یم مگه. کرده یم یزندگ و بوده انسان یزمان او باالخره. یکن محو خاطرت

 »؟یکن یم چه خاطراتش با ،یکن دور چشمت يجلو از را نهایا فرض بر: «داد ادامه و!» نداشته وجود ابتدا از یکس نیهمچ

 و شد یم تمام داشت که افسوس. بود فیلط زییپا يهوا چقدر. میرفت اطیح به فرناز با و دمیپوش را ژاکت. گفت یم راست 

 بود ها موقع نیهم پارسال ادتهی فرناز،: «گفتم. کرد یم دیسف دیسف دست کی را قشنگ يها يزیآم رنگ نیا ۀهم زمستان

 قدم ییچهارتا نجایا چقدر. میداشت یخوب روزگار چه. گذره یم وقت اون از سال کی باًیتقر االن م؟یشد نامزد ریام و من که

 .»میدیخند یم و میگفت یم و میزد یم

 .»گهید یکن قبول دیبا کرد؟ شه یم کار چه خوب، یول بره؟ ادمی شه یم مگه: «گفت لب ریز فرناز 

 باورت بگم اگه. ام شده وونهید یکن فکر که ترسم یم یول. بگم بهت يزیچ هی خوام یم: «گرفتم فرناز نگاه از را نگاهم 

 »شه؟ یم

 .کنم یم باور من یبگ یهرچ تو - 

 .کنم ینم فکر را یکی نیا یول - 

 »نم؟یب یم گاهیب و گاه رو ریام من که یکن یم باور: «دادم ادامه و شدم رهیخ فرناز يچشمها به 

 »؟یگ یم یچ تو ا،یپر: «گفت دیلرز یم جانیه از شیصدا که فرناز 

 از رو عقلم یکن فکر که دمیترس یم نیهم از ؟ينکرد باور که يدید حاال: «گفتم و زدم يپوزخند و انداختم باال را ام شانه 

 .»ام داده دست
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 یچ يبرا یعنی: «گفت یطوالن یمکث از بعد بود، کرده جور و جمع را خودش یکم من حرف نیا از پس ییگو که او 

 »کشت؟ را خودش

 .گفت یم بهم رو لشیدل که شد یم دایپ یکی کاش يا. دونم ینم واقعاً دونم، ینم - 

 ؟ینیب یم چطور اونو - 

 .ره یم خواد یم وقت هر آد، یم خواد یم دلش که وقت هر. خوبه یلیخ حالش خوب، - 

 ضیمر رو فکرت ها نیا که يبگذار دینبا. یبجنگ توهمات نیا با دیبا تو که کنم یم فکر یول. بگم دیبا یچ دونم ینم - 

 يروز هی دیشا. يبد دست از رو ت ندهیآ دینبا. يریبگ سر از رو تیعاد یزندگ کم کم دیبا تو. افتاده که هیاتفاق باالخره. کنه

 .یبزن لبخند سخت يروزها نیا تمام خاطره به ندهیآ در

 نیا یحت وقت اون. يا شده دار بچه و يا کرده ازدواج که کن فکر یزمان به: «داد ادامه و گرفت دستش در مرا دست 

 .»يبخور رو ش غصه يبخوا که نیا به برسد چه يآر ینم ادی به رو روزها

 دارم هم من که یکن یم فکر حاال یدون یم: «گفت و داد ادامه سخنانش به فرناز یول دمیکش رونیب دستش از را دستم 

 هم خودت از یحت همه، از بعداً که نکن يکار یول. خودته با انتخاب حال هر به. نهیهم درست راه یول. کنم یم حتتینص

 .»یبکش خجالت

 کار نیهم هم دیشا دونم، ینم: «گفتم. بود گرفته جا دلم از يا گوشه در شیها حرف دیشا دانم، ینم. کردم فکر يا لحظه 

 وقت ماه چند حداقل کار نیا يبرا. زمیبر دور رو هام غم ۀهم کهوی و رم،یبگ میتصم که نخواه من از االن یول. کردم رو

 .»دارم الزم

 ریام که میکرد یم احساس انگار. میکرد نگاه آسمان به و میکرد باال را سرمان دو هر د،یرس نجایا به حرفمان یوقت 

 .کرد یم غروب کم کم داشت دیخورش. کند یم گوش را ما يها حرف دارد و آنجاست

 یم اصرار شد یم که غروب میبود هم با که یوقت چند آن در. داشت دوست را زییپا يها غروب چقدر ریام که آمد ادمی 

 یبرم یوقت که میرفت یم راه قدر آن. میکرد یم يرو ادهیپ ساعت چهار ساعت سه ها وقت یبعض. يرو ادهیپ میبرو کرد

 به است، یعاشق و عشق فصل بهار ندیگو یم همه که نیا برعکس کردم فکر. بود کرده ورم یحساب میپاها خانه میگشت

 شده خشک يها برگ يصدا و باران نم نم خنک، يهوا نیا قشنگ، سکوت نیا. است پرور عاشق زییپا عتیطب من نظر

 عشق غم. دارد همراه به پنهان یغم که یعشق دهد، یم متفاوت یعشق از خبر همه و همه ،يرو یم راه شانیرو که یوقت

 .کرد پر را صورتم اشک قطرات فکرها نیا با راز، کی مثل است، ناشناخته و پنهان يزییپا
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 اون فرناز،: «گفتم شد زنده نظرم در ها گذشته ةخاطر و ادی دوباره و. مینشست اطیح وسط مکتین يرو و میرفت فرناز با 

 »ادته؟ی میکن ازدواج هم با ما که کردند قبول هیبق و بابا باالخره که رو يروز

 .نبود خودتون از سر تا دو شما. ادمهی خوب هم یلیخ آره، - 

 دواریام مشترکمون ندهیآ به میتونست یم گهید که نیا از. مینشست مکتین نیا يرو و نجایا میآمد ریام و من روز اون - 

 بودم که کایامر یدون یم چیه: «گفت من به ریام اونجا. میکرد یم پرواز ابرها يرو که انگار. میبود خوشحال یلیخ میباش

 بهش و دمیخند من »گرفت؟ یم ام هیگر اریاخت یب افتادم یم هست نمونیب فاصله همه نیا که نیا و تو ادی به وقت هر

 دونستم ینم که من.» ببند رو چشمهات قهیدق هی یکن ینم باور اگه کن، باور.» «کردم باور هم من و یگفت تو آره،: «گفتم

 و دیخند.» نمینب رو ت هیگر من یول یکن هیگر هم باز يخوا یم آها، داره؟ یربط چه: «گفتم هیچ ها حرف نیا از منظورش

 .»یفهم ینم یچیه ينبند رو هات چشم تا یول. باشه طور نیا هم دیشا: «گفت

 دیسف سنگ کی بهش که بود طال ریزنج هی دستش يتو. بود زده خشکم طور نیهم تعجب از کردم، باز رو چشمهام یوقت 

 اشک همون از قطره کی نیا شد؟ باورت حاال: «گفت. بود شده سوار طال يها هیپا يرو که بود وصل اشک شکل به

: گفت و انداخت گردنم به رو بند گردن.» بودم داشته نگه یکن باور رو هام حرف که نیا يبرا و مبادا روز يبرا که هاست

 تا یکن نگاه بهش يشد خسته ازم گهید يکرد فکر ای گرفت دلت من از وقت هر تا باش داشته همراهت شهیهم نویا«

 !»ينگذار تنها منو و ينر و یبکش خجالت

 رو ایدن: «گفتم و کردم نگاه فرناز به و بوم نکرده باز گردنم از وقت چیه روز آن از بعد که دمیکش بند گردن زیآو به دست 

.» یحیتوض ،یحرف چیه بدون. رفت و گذاشت منو راحت چه اون یول نگذارم، شیتنها دادم قول و کردم قبول من! نیبب

 تو. کنم یخداحافظ ازش نتونستم یحت. میبزن هم به رو آخرمون يها حرف که نیا بدون رفت: «گفتم. دیلرز یم میصدا

 یم من به همه از اول داشت یحرف و مشکل هر که اون آخه: «دادم ادامه و »باشه؟ کرده یخودکش ریام شه یم باورت

 رو تو اگر من گفت یم. کنم پنهان تو از رو يزیچ تونم ینم من ا،یپر: گفت یم شهیهم. کرد یم مشورت من با و گفت

 اونو قدر نیا که بود يا مسئله چه نیا بود؟ یچ گهید پس. کنه ناراحت منو تونه ینم ایدن يتو يزیچ چیه گهید باشم داشته

 .هیگر ریز زدم و »بکشه؟ رو خودش شد باعث که داد یم عذاب

 هم مدام و يخور ینم که غذا ،یفیضع هنوز. نشده خوب حالت هنوز تو. نکن شروع باز. ایپر کنم یم خواهش: «گفت فرناز 

 !»نکن رو کار نیا خودت با. ير یم نیب از خدا به. یکن یم هیگر که

 من کرده که يکار نیا با نکرد فکر گذاشت؟ تنها منو چرا چرا، آخه: «زدم یم زار و بودم داده هیتک مکتین یپشت به را سرم 

 مانیپش بود گفته و بود زده زنگ کاش بود، کرده دعوا باهام کاش يا کنم؟ بلند سر لیفام و خانواده يتو تونم ینم گهید
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 سؤال ایدن کی با منو و بکشه رو خودش شیعروس روز یحیتوض و یحرف چیه یب که نیا نه اما. خواد ینم منو گهید و شده

 .»بگذاره تنها پرسشگر و مشکوك يها نگاه و جواب یب

 مسئله نیا يروز هی باالخره. شه یم معلوم که مطمئنم من. زمیعز نکن هیگر: «گفت و گرفت بغلش يتو را سرم فرناز 

 .دیرس گوشم به اش هیگر يصدا و.» شه یم روشن

 يبرا چون. رمیبگ را ام هیگر يجلو کردم یسع و آمدم خودم به زود یلیخ من یول میزد زار دو هر حال همان به قهیدق چند 

 .بگذارد بد اثر بچه يرو بود ممکن نبود، خوب کردن هیگر بود حامله که او

 که خودته ریتقص اصالً. گهید بسه خوب،: «گفتم و زدم لبخند و کردم پاك را هام اشک کردم، بلند بغلش يتو از را سرم 

 .»گرسنمه یلیخ من که تو میبر پاشو حاال. کن درددل من با یگ یم یه

 و باغ تمام برف و دیرس راه از هم زمستان کم کم. بود ستادهیا زمان انگار من نظر از یول گذشت یم طور نیهم ها هفته 

 .دیسف دیسف - بود دیسف جا همه کرد یم کار چشم تا. پوشاند را مکتین

 

 3 فصل 

 

. کردم یم وحشت خودم افهیق از. کنم نگاه خودم به نهیآ در خواست ینم دلم گرید. بود شده دیسپ سرم يموها از تار چند 

 را کس چیه با زدن حرف حوصله. کردم یم نگاه ونیزیتلو و دمیکش یم دراز هال در ای بودم تنها اتاقم در ای را وقتم شتریب

 یحرف ای نکنند ییصدا و سر چیه ام، نکرده صحبت به شروع خودم که یوقت تا کردند یم یسع هم پدرم و مادر. نداشتم

 دهیترس یلیخ آنها و بود خورده هم به حالم آن يصدا شدن بلند با بار کی چون بودند؛ کرده قطع هم را تلفن زنگ. نزنند

 .بودند

 ها حرف با کرد یم یسع و زد یم سر من به روز هر باًیتقر هم او که بود فرناز شدم یم خوشحال دنشید از که یکس تنها 

 در. خواند یم و داشت یبرم بود کرده پر را اتاقم سر تا سر که را ییکاغذها ها وقت یگاه. کند سرگرم مرا شیها خنده و

 یم صحبت اش بچه اسم و تیجنس به راجع و مینشست یم ساعت چند که نیا ای کرد یم اظهارنظر هم ها قسمت یبعض

 هم يحد تا البته برگرداند، يعاد حال به مرا که کرد یم یسع یلیخ شیها حتینص با خالصه. میگرفت یم میتصم و میکرد

 حاضر. نکردم که نکردم قبول است، بهتر یلیخ ام هیروح يبرا چون برگردم دانشگاه به که کرد هرچه اما. بود شده موفق

 رو به رو استادانم و ها دوست خود یب يها يهمدرد و غمزده يها چشم با و دانشگاه برگردم ماه پنج چهار از بعد نبودم

 .بشوم
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 زنگ دانشگاهمان گروه ریمد هم دفعه کی یحت. پرسند یم را احوالم و زنند یم زنگ مرتب دوستانم که گفت یم مادرم 

 را فیتکل نشده رید تا دیبا. بدهم انصراف که نیا ای رمیبگ یمرخص کنم، چکار خواهم یم باالخره که بود گفته و زده

 دست از که میزندگ کنند، اخراجم بگذار جهنم، به: کردم یم فکر. برگردم دانشگاه به نبودم حاضر من یول. کنم مشخص

 !خورد یم دردم چه به دانشگاه گرید رفته،

 .نوشتم یم یخط چند هم یگاه. گذشت یم شکل نیا به میروزها خالصه 

 

 ینم خوابم ها شب ششیپ هفته کی از که است ادمی. کنم ینم فراموش را رانیا دیایب ریام بود قرار که شب آن بخصوص 

 آن من يبرا. میکرد یم تعجب جانمانیه نیا از دو هر میکرد یم صحبت یتلفن هم با بار هر. بود من مثل هم ریام. برد

 در زدن برهم چشم کی در خواست یم دلم. دمیپرس یم را ساعت قهیدق به دم. بود شده یطوالن عمر کی مثل آخر هفته

 را او با شدن رو به رو یآمادگ اصالً چون بکشد طول ماه کی اندازه به هفته کی نیا خواستم یم حال نیع در. باشد کنارم

 را اتاقم ونیدکوراس هم خودم. کنند ینقاش را خانه و بخرند نو مبل دست کی که بودم کرده مجبور را پدرم و مادر. نداشتم

 یوقت. بودم انداخته خرج به را همه توانستم یم تا خالصه. بودم داده سفارش اطیخ به لباس دست چند و بودم داده رییتغ

. نشست یم شیجا سر دوباره و شد یم کنده جا از بار صد من قلب انگار گذشت یم که لحظه هر د،یرس راه از موعود شب

 تهران خوب یگلفروش کی به قشنگ گل دسته کی قبلش روز از. نباشد مرتب زیچ همه نکند که دمیترس یم اش همه

 نکند تا بودم کرده ورانداز نهیآ در را خودم هم بار هزار از شتریب و بودم دهیخر نو کفش و يروسر و مانتو. بودم داده سفارش

 .باشم داشته يرادیا یبیع

 »آد؟ یم خوشش من از یعنی خوبه؟ فرناز خدا به تورو: «گفتم یم فرناز به اش همه 

 یکی عکس نکنه. آد یم خوشت اون از تو که دید دیبا تازه. يادیز هم سرش از بابا، آره: «گفت یم و دیخند یم هم او 

 .گذاشت یم سرم به سر سخنان نیا با و »باشند؟ داده نشونت رو گهید

 هم قبل از. کنم صحبت او با که داد ینم راه من به اصالً که پدرم از ریغ به میبود زده جانیه ینوع به مان ۀهم باًیتقر 

 خواهند صحبت و دید خواهد را او هتل در هم پدرم و هتل برود دیبا. بگذارد نجایا را شیپا ندارد حق ریام که بود کرده شرط

 .کرد

 امشب داشتم دوستش قدر آن دهیند که را يمرد شد ینم باورم اصالً. شده نیسنگ میپاها کردم یم احساس فرودگاه در 

 .دید خواهم باالخره
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 چه بشود يطور نیا اگر د؟یاین خوشش نکند پسندد؟ یم ندیبب مرا اگر یعنی شناسمش؟ یم یعنی کردم یم فکر اش همه 

 يطور نیا. بودم فرستاده براش رو عکسهام از یکی کاش يا: گفتم یم خودم به و رود یم همه يجلو میآبرو کنم؟ کار

 .دمیکش ینم عذاب قدر نیا گهید

 مثل همه انگار. بود غوغا تیترانز سالن در. شد یم کیموعودنزد ساعت به قهیدق به قهیدق ساعت يها عقربه حال هر به 

 .بودند دهیند مسافر کی منتظر من

 و 3 ساعت به چقدر هر. ریتأخ ساعت مین فالن پرواز که نیا ای 3 ةشمار یخروج فالن پرواز: کرد یم اعالم مرتب بلندگو 

 یم داشتم دلشوره از. باشد داشته ریتأخ هم ریام پرواز کاش يا که کردم یم آرزو شتریب من م،یشد یم تر کینزد شب مین

 .مردم

 نیهم. آد یم االن ریام ا،یپر: کردم یم تکرار خودم شیپ اش همه. زد یم تندتر قلبم شد یم رد گمرك از که يمسافر هر 

 .رسه یم راه از االن

 یحت. دیلرز یم بدنم يها سلول تمام انگار. رفت یم جیگ سرم و آمد یم نییپا فشارم لحظه چند صحنه نیا تصور با و 

 و کرد دایپ میبرا ییجا تیجمع آن انیم در زحمت هزار به و شد متوجه فرناز که کنم هیتک وارید به شدم مجبور هم بار کی

 بار کی. کردم یم نگاه را پرواز تابلو و شدم یم بلند بار کی هیثان چند هر نداشتم طاقت که من یول. نشاند یصندل يرو مرا

 .نشست نیزم به لحظه همان که کرد اعالم را او پرواز بلندگو شدم، بلند تا

 ینم تیاهم اصالً من یول کردند، یم نگاه مرا تعجب با انمیاطراف و دور همه. فرناز بغل دمیپر و زدم غیج دمیشن را نیا تا 

 گمرك يراهرو شهیش پشت به را بودخودم طور هر. نبود مهم میبرا زیچ چیه پس دم،یرس یم میآرزو به داشتم. دادم

 به اش همه. ستادمیا يا گوشه و برگشتم اجبار به. بشوم خفه بود کینزد که بود آورده هجوم تیجمع قدر آن یول. رساندم

 »نشناسمش؟ من نکنه م؟ینکن دایپ رو گهیهمد نکنه: «گفتم یم فرناز

 .»میکن یم داشیپ حتماً. نباش نگران تو. مشیشناس یم یعل ای من باالخره ستین ممکن: «گفت یم او یول 

 اون آخه. باشه کرده یشوخ نکنه. نباشه پرواز نیا يتو نکنه. کردم یم دلشوره احساس کم کم من و گذشت ساعت مین 

 بهم دکتر و دکتر رفتم و داشتم جهیسرگ: «گفت و زد زنگ دفعه کی که است ادمی. بود کردن یشوخ و انداختن دست اهل

 گفتم، دروغ: «گفت زود و دیترس خودش که سرم يتو زدم و زدم غیج و کردم هیگر قدر آن هم من.» سرته تو غده هی گفته

 .»يدار دوستم چقدر تو که بدونم خواستم یم فقط

 که کرد التماس و کرد یعذرخواه قدر آن یول شدم یعصبان یلیخ بود زده که يا احمقانه حرف از من دفعه آن 

 زد ینم یول زنم یم زنگ امشب گفت یم مثالً که بود نیا کرد یم یعصبان یلیخ مرا که هم او گرید کار کی. دمشیبخش
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 چهار تازه: «گفت یم کردم یم اعتراض که هم یوقت و زد یم زنگ دفعه چهار شب فردا عوضش. گذاشت یم منتظر مرا و

 .»ام زده زنگ بار چهار بار کی عوض چون منه نفع به کی به

 همون از هم بار نیا اگر یول: گفتم خودم به. آورد یدرم دلم از يجور کی شدم یم دلخور دستش از که بار هر خالصه 

 .ببخشم اونو وقت چیه که ممکنه محال باشه ها دفعه

 که یمشک لَخت يموها با چهارشانه، بلند، قد افتاد يمرد به چشمم سالن ته ناگهان که بودم ها الیخ و فکر نیهم در اما 

 یلیخ ساك کی و دستش يرو یباران کی. داشت تن به نیج شلوار و دیسف شرت یت. بود ختهیر صورتش يتو یشانیپ از

 هم او ،ةچهر آمد، یم جلوتر گمرك صف چقدر هر بود؟ خودش نیا یعنی. بودم کرده شک. بود دوشش يرو هم کیش

 از یحت. بود بایز چقدر من، يخدا. است ریام خود نیا که شد مسلم میبرا آمد تر کینزد یوقت. شد یم تر واضح میبرا

 را او یول کنم دایپ را فرناز تا برگرداندم را سرم. کنم شیصدا و بزنم ادیفر خواست یم دلم. بود تر قشنگ هم عکسش

: گفتند یم و دادند یم نشان هم به را او بودند ستادهیا من کنار که يپسر و دختر چند که دمیشن ضمن نیهم در. دمیند

 .»س افهیق خوش چقدر پسره نیا ها، بچه«

 قابل بود داده دست من به که يغرور احساس. کردند یم صحبت من ریام به راجع داشتند آنها. بودم درآورده بال انگار 

 .»منه نامزد افهیق خوش پسر اون: «گفتم خنده با و برگرداندم طرفشان به را سرم. نبود فیتوص

 .کردند نگاهم شان همه 

 »ش؟یدیند مگه ،يستادیا نجایا چرا ا،یپر: «گفت و دیکش را دستم فرناز ضمن نیهم در 

 در اشک و.» دمشید من، يخدا چرا، چرا،: «گفتم دمیکش یم نفس یسخت به که بودم زده جانیه قدر آن که یحال در 

 .زد حلقه میچشمها

 .»جلو میبر ایب ها، پسندتت ینم ریام اونوقت. شه یم خراب صورتت نکن، هیگر - 

 .بخورم تکان تونم ینم اصالً تونم، ینم نه، - 

 نه؟یبب رو تو چطور پس ه،یچ حرفها نیا - 

 .»دونم ینم دونم، ینم: «گفتم بود، کرده خی میها دست. دیلرز یم تنم تمام 

 تازه ریام کردم، نگاه راهرو به. دیکش بودند مسافرانشان منتظر يورود در يجلو که يا عده سمت به زور به مرا فرناز یول 

 فرناز شناسد؟ یم مرا یعنی کردم یم فکر خودم شیپ اش همه. کرد یم باز را شیها چمدان گمرك مأمور يجلو داشت

 .»کنه ینم نگاه رو برش و دور اصالً جالبه، یلیخ: «گفت
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 ؟یک - 

 یول. کنند دایپ یلیفام ییآشنا سالن يتو تا اندازند یم چشم مدام آن یم خارج از که ییمسافرها معموالً. گم یم رو ریام - 

 .ادیب استقبالش به یکس ستین منتظر انگار او

 جانیه خواست یم هم دیشا کند، آرام مرا کرد یم یسع دیشا. زد یم حرف هم سر پشت قدر نیا فرناز چرا دانم ینم 

 گرفته نظر ریز را حرکاتش تمام و داشتم یبرنم او از چشم. ریام به بودم داده را حواسم تمام من اما. کند پنهان را خودش

 من یزندگ ۀلحظ نیبهتر نیا ا،یخدا. کرد یتالق هم با مانیها نگاه و چرخاند من طرف به را سرش لحظه کی در که بودم

 کدستشی و دیسپ يها دندان و دیخند. شناخت او یول. بشناسد تیجمع آنهمه انیم مرا نگاه کی با او که شد ینم باورم. بود

 کردم یم فکر خودم شیپ. کرد یم هیگر میها چشم یول دیخند یم میها لب. داشتم هیگر و خنده نیب یحالت من. شد معلوم

 شما ا،یپر خوب: «گفت و آمد من سمت به میمستق ریام که است ادمی. بودم شده شوکه انگار. باستیز چقدر پسر نیا ا،یخدا

 .»یباش دیبا که یهست یهمان

 یم باز حرکت از زمان خواست یم دلم. کردم یم نگاهش فقط بدهم قشنگش فیتعر نیا به یجواب که نیا يجا به من 

 را یگل دسته رفت ادمی که بودم شده او يتماشا محو قدر آن. میماند یم هم کنار صورت همان به ها سال او و من و ستادیا

. میستادیا یم همانجا یحرف چیه بدون ها مدت ما کرد، ینم دخالت فرناز اگر دیشا. بدهم دستش به بودم گرفته شیبرا که

 .»دیآمد خوش یلیخ رانیا به سالم،: «آورد خودمان به را ما فرناز يصدا یول

 آشنا شما با که خوشحالم یلیخ. هستم ریام من ممنون، یلیخ: «گفت لهجه یکم با و بگرداند او طرف به را سرش ریام 

 .»دیهست فرناز حتماً شما. شدم

 شیرو دوباره بعد.» است برادرت یعل هم نیا نکنم اشتباه اگر: «گفت و آمد یم ما طرف به که برگشت یعل سمت به بعد 

 .»اومدم باالخره يدید: «گفت لبخند با و کرد من طرف به را

 ریام خود نیا االن و آمده سر به من انتظار همه نیا شد ینم باورم. افتاد یم اتفاق ایرو و خواب در ها نیا همه نظرم به 

 .»شه ینم باورم هنوز یول نم،یب یم: «گفتم جوابش در و زدم يلبخند. ستادهیا من کنار که است

 میبرا اش خنده يصدا تلفن يپا شهیهم. دمید یم کینزد از را اش خنده که بود بار نیاول. دیخند ریام من حرف نیا با 

 بزرگ میبرا نیا و نمیبب کینزد از داشتم دوست قدر آن که را يا خنده آن توانستم یم حاال و بود ایدن آهنگ نیتر قشنگ

 .بود آرزو نیتر
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: کرد یمعرف ریام. بودند آمده کایامر از هم با که میشد ریام دوست متوجه تازه ما ،یعل و ریام یاحوالپرس و سالم از عدی 

 جور رو کارهاش زودتر چرا که يکرد یم لعنتش یلیخ که یهمون: «گفت خنده با من به رو بعد.» منه دوست الکس نیا«

 .»کنه ینم

 باور رو هاش حرف گه، یم دروغ: «گفت زود. شدم هول یلیخ. بزند را حرف نیا او يجلو ریام کردم ینم فکر اصالً 

 .»دینکن

 .دندیخند همه 

 .»داشتم کار یلیخ خوب، یول. گذاشت منتظر دینبا را ها عاشق د،یدار حق: «گفت الکس 

 »م؟یبر قراره کجا حاال الکس، خوب: «گفت ریام 

 .»فردا تا: «گفت ریام به رو و.» هتل رسونمتون یم دارم، نیماش من: «گفت یعل 

 .»ام کرده صحبت باهاش قبالً. من ۀخال ۀخون میرو یم ما نه،: «گفت الکس 

 وقت هر توانستم یم يطور نیا. است بهتر یلیخ هتل، برود اگر کردم یم فکر. برود او با هم ریام خواست ینم دلم اصالً 

 »هتل؟ يبر تو شه ینم: «گفتم ریام به نشنود یکس که يطور آهسته. کنم صحبت او با بخواهم

 رو پولم یچ يبرا هست دوستم ۀخون یوقت. ام وانهید مگه ا،یپر: «گفت بلند يصدا با من انتظار برعکس و کرد يبلند ةخند 

 !»کنم هتل خرج

 یحال در و کرد الکس به رو ریام. نبود درست اصالً او کار نیا کردم فکر. دمیکش خجالت یلیخ من یول خنده ریز زدند همه 

 راه همه نیا من آخه. کنه دعوت خونشون به منو بمون، هتل برو بگه من به که نیا يجا به حقشه: «گفت دیخند یم که

 .»م اومده اون دنید يبرا رو

 ریپذ امکان کار نیا که داند ینم خودش یعنی. دارد یتوقع نیچن چگونه ریام که بودم مانده. بدهم یجواب چه دانستم ینم 

 .»داره یوقت يزیچ هر نکن، عجله رخانیام: «گفت خنده با و دیرس دادم به فرناز معمول طبق ضمن نیهم در یول! ستین

 مسخره زنم یم که یحرف هر کردم یم احساس. کردم یم یکوچک احساس جمع آن در چرا دانم ینم. دندیخند همه باز و 

 یم فکر مدت همه نیا من که ستین یکس همان قاًیدق ریام کردم یم احساس هم دیشا ای بود، طیشرا ریتأث دیشا. است

 .»ستین خوب حالتون شما ا،یپر: «گفت الکس. ریام از ریغ به شدند من حالت نیا متوجه همه حال هر به. ام کرده
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: گفت بعد.» کرده ذوق من دنید از یلیخ کنم یم فکر فقط خوبه، حالش نه: «گفت خنده با و کرد نگاه من صورت به ریام 

 »م؟یبخور قهوه هی مینیبنش که شه یم دایپ ییجا هی نجایا«

 زیم دور تا دور هم هیبق و مینشست هم کنار ریام و من. فرودگاه يایتر به میرفت. کردند استقبال یلیخ شنهادیپ نیا از همه 

 و زیم يرو گذاشت و کرد باز هم را یدوم و من دست داد نکرده باز را یکی. درآورد بشیج از شکالت بسته دو ریام. نشستند

 .»نیبخور شکالت تون ییچا با نییایب ها بچه: «گفت

: گفت ریام. بودم شده خوشحال یلیخ بود کرده جدا هیبق از مرا حساب که نیا از یول نبودم ییشکمو آدم اصالً که نیا با 

 .»ستین گن یم بد ازش که هم اونقدرها که معلومه فرودگاهش از. نمیبب رو رانیا خواست یم دلم چقدر يوا«

 »گه؟ یم بد یک: «گفت یعل 

 دمیشن یول: «گفت هم بعد.» دهند یم نشون رانیا از یضیمر و یبدبخت و جنگ ش همه ونیزیتلو يتو: «گفت ریام 

 شمال؟ میبر میریبگ نیماش هی االن نیهم يآ یم ا،یپر: «گفت جانیه با من به رو و.» قشنگه و سرسبز یلیخ رانیا شمال

 .»میگرد یبرم فردا

 سرعت به چون. دیفهم مرا تعجب و یجیگ لیدل الکس کنم یم فکر بود؟ چه حرف نیا از منظورش. بود آمده بند زبانم 

 .کرد نگاه یعل به و.» نیش یم جا نیماش هی يتو تون همه ن؟یهست نفر چند مگه ؟یچ يبرا نیماش: «گفت

 ...»فردا من. میبکن رو کار نیا میتون ینم نه: «گفت یعل 

 من به رو و.» باشم کار سر دیبا گهید مین و ساعت سه یعنی: «داد ادامه. بود صبح مین و چهار. انداخت ینگاه ساعتش به و 

 .»داره دانشگاه هم ایپر تازه: «گفت و کرد

: داد ادامه دوباره و کرد یمکث بعد.» نرو دانشگاه نجامیا من که وقته چند نیا خوب،: «گفت و انداخت من به ینگاه ریام 

. بدهم یجواب چه دانستم ینم.» خوره ینم دردت به اونجا که زهایچ نیا ؟يدار خوندن درس به اصرار قدر نیا چرا اصالً«

 ضمن نیهم در. کنم نگاهش توانستم یم فقط جواب در که بود رمنتظرهیغ و طرفه کی قدر آن ریام يها استدالل و حرفها

 اظهارنظر اجازه تو به یکس نیبب اول تو. کنه یم در به راه از رو ایپر داره ریام نشده یچیه هنوز اوه،: «گفت خنده با الکس

 .دندیخند همه باز و.» بزن حرف بعد ده، یم

 یم یوقت. خورد یم چشم به یالیخ یب ینوع رفتارش در یحت و شیها چشم در صورتش، در. کردم نگاه ریام صورت به 

 يحسود او به یلیخ. کرد ینم نگران را او ایدن نیا در يزیچ چیه انگار. خندد یم دل ته از دارد که کردم یم احساس دیخند

 »شه؟ یم یچ یعنی ا،یپر« :کردم یم فکر اش همه بود، ییغوغا من دل در که نیا يبرا شد، یم ام
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 .شد بلند شیجا از و.» خونه میبر بهتره ره،ید یلیخ گه،ید خوب: «گفت و انداخت ساعتش به ینگاه یعل 

. میبود مجبور حال هر به. نمیبب را ریام توانم ینم گرید بروم، اگر کردم یم احساس. کنم ترك را آنجا خواست ینم دلم من 

 تیوضع ها، خانه ها، نیماش از. شد صحبت جا همه از میبود نشسته که نیماش در. دمیرسان الکس ۀخال منزل تا را آنها ناچار

 فردا ا،یپر: «گفت و انداخت صورتم به یمهربان نگاه ریام میشد یم جدا هم از که در دم. زیچ همه خالصه و ،یزندگ و کار

 از. داشتم يبد دلشوره احساس چرا دانم ینم من یول. دیخند بعد.» یکن استقبال من از که باش خانه در دم 8 ساعت صبح

 ،يبخند من صورت يتو شهیهم که بده قول دخترخانم،: «گفت ریام. انداختم نییپا را سرم بفهمد، ریام مبادا که نیا ترس

 »خوب؟

 راحت المیخ یکم کردم احساس او حرف نیا با و.» شد خوب حاال: «گفت و دیخند هم ریام. دمیخند و کردم بلند را سرم 

 .شد

 و بودم خوشحال هم داشتم، یبیعج حال چرا دانم ینم. کردم یم فکر او و خودم برخورد نیاول به اش همه. بازگشت راه در 

 .چه به دیترد دانستم ینم یول. بود افتهی راه دیترد یکم داشتم که يصددرصد اعتماد در انگار. نگران یکم هم

 احساس یلیخ پدرم يجلو. کردند یم صحبت هم با و بودند نشسته هال در. بودند داریب پدرم و مادر دمیرس خانه به یوقت 

 نگاه تحمل کردم یم فکر اش همه. خودشان خانه رفتند و رساندند را هم فرناز و یعل که خصوص به کردم یم خجالت

 و.» بخوابم رم یم من: «گفت و شد بلند افتاد من به که چشمش پدرم خوشبختانه یول. داشت نخواهم را پدرم نیسنگ يها

 .اتاقش به رفت

: گفت و آمد من سمت به و دیپر جا از پدرم رفتن با بود داشته نگه یصندل يرو زور به را خودش حال به تا که مادرم 

 »شد؟ یچ خوب«

. گهید آمد ،یچیه: «گفتم و نشستم یصندل نیکترینزد يرو کرد، خواهم ضعف االن کردم یم احساس که یحال در من 

 .»شد رید نیهم يبرا. داشت ریتأخ کم هی پرواز

 ؟يکرد یم فکر که بود يجور همون بود؟ خوب شد، یچ شیدید یوقت گم یم نه، - 

 .میبگو چه دانستم ینم. کردم نگاه صورتش به 

 و.» کردم یم فکر که بود يطور همون قاًیدق بود، خوب یلیخ: «گفتم و زدم يلبخند یول. میبگو چه دانستم ینم واقعاً 

 .»شینیبب دیبا. خوشگله یلیخ مامان، يوا: «گفتم عیسر کنم خالص ته و سر یب يفکرها ریگ از را خودم نکهیا يبرا
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 به دست با بعد و.» ستین موندگار یخوشگل باش مطمئن: «گفت رفت یم هال چراغ دیکل سمت به که یحال در مادرم اما 

 حد که بود افهیق خوش و خوشگل اونقدر مونیزندگ لیاوا هم پدرت نیهم: «گفت و کرد يا اشاره خوابش اتاق سمت

 کار یلیخ فردا که بخواب برو پاشو گهید خوب: «داد ادامه کرد یم خاموش را ها چراغ که یحال در و!» حاال یول. نداشت

 »نه؟ ای کنم صدات دانشگاه يبرا. يدار

 .»نه: «گفتم و کردم فکر یکم 

 خودم. داشتم یمنگ حالت ینوع که بود نیا تیواقع یول. ترکد یم درد از دارد سرم کردم یم احساس. بودم خسته یلیخ 

. نبرد خوابم کردم يکار هر یول. روم یم حال از بالفاصله کردم فکر رفتم که رختخواب به. است ام چه دانستم ینم هم

 به خواب خالصه. شد یم مجسم نظرم در شیها خنده و ریام ةچهر مدام. ذهنم به آمد یم جورواجور يفکرها اش همه

 تنگ شیبرا دلم چقدر من یول نگذشته او دنید از ساعت چند هنوز کردم فکر. زد یم دهیسپ کم کم. دیپر سرم از یکل

 و سر یب و رونیب آمدم اتاق از. خواست یم آزاد يهوا دلم. کنم تحمل را رختخواب توانستم ینم گرید. شدم بلند جا از. شده

 که نیا با. است ریدلپذ یلیخ زییپا يها صبح. کنم جمع را خودم یحساب که شد باعث سرد يهوا موج. اطیح يتو رفتم صدا

 با یول. خورد یم هم به میدندانها سرما از و بودم گرفته آغوش در را میبازوها. آورد یم حال سر را آدم یول است سرد هوا

 کردم فکر. شد منجمد نفسم راه تمام سرما از که دمیکش قیعم نفس تا دو. خانه داخل برگردم که آمد ینم دلم نیا وجود

 و نیتر قشنگ که کردم یم احساس حاال یول آمد یم قشنگ نظرم به شهیهم زییپا. باستیز چقدر فصل نیا ا،یخدا

 گریهمد بار نیاول يبرا زییپا در یول م،یبود شده آشنا هم با بهار در ریام و من که نیا با. است زییپا سال فصل نیتر شاعرانه

 و سر با هم کالغ چند. دمیشن یم میپاها ریز را خشک يها برگ خش خش يصدا. زدن قدم به کردم شروع. میدید را

 کم کم یول ببرم، لذت هوا نیا از و بمانم رونیب شتریب خواست یم دلم یلیخ. سرشان يرو بودند گذاشته را اطیح شانیصدا

 رفتن يبرا و شود بلند دیبا گرید پرهام کردم فکر. خانه يتو برگشتم نیهم يبرا. کرد یم نفوذ وجودم تمام در داشت سرما

 من به چشمش یوقت بود شده داریب که هم مادرم. کنم حاضر را صبحانه لیوسا تا آشپزخانه به رفتم. بشود حاضر مدرسه به

 »؟يشد بلند يزود نیا به یچ يبرا پس: «گفت افتاد

 .نبرد خوابم اصالً - 

 بود سرم يباال که ریام عکس به. تخت يرو افتادم و اتاقم به رفتم. کند داریب را پرهام که رفت و انداخت من به ینگاه 

 خودش خود دارم، را خودش گرید حاال. ستین تلفن يپا يصدا کی و عکس کی میبرا گرید او کردم فکر و انداختم ینگاه

 فکر. گرفت ام خنده و. باش خانه در دم صبح 8 ساعت: افتادم ریام حرف ادی. بود هفت ساعت کردم، نگاه ساعتم به. را

 او از يخبر چیه 11:30 ساعت تا یول بودم، زنگش منتظر اش همه گذشت نه از که ساعت. دارم وقت هنوز خوب، کردم

 تا کردم یم نگاه ساعت يها عقربه به فقط و بودم نشسته آماده و بودم کرده را میکارها ۀهم. بودم شده کالفه گرید. نشد

 .»ریخ به صبح سالم،: «گفت و دیخند ریام برداشتم، را یگوش تیعصبان با که یوقت. زد زنگ ظهر 12 ساعت باالخره
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 .»ریخ به ظهر گهید ره؟یخ به صبح وقت چه حاال: «گفتم. گرفت ام خنده او حرف نیا با 

 چنده؟ ساعت مگه اه، - 

 .ظهره سر - 

 .پاشدم خواب از تازه چون. صبحه هشت هنوز من يبرا یول. آخ - 

 ؟يا نخورده يزیچ هنوز یعنی. یگ یم دروغ نه، - 

 .ام نگذاشته رونیب اتاق در از هم رو پام هنوز بابا، نه - 

 ".شنوم یم را شیصدا صبح امروز که یباش یکس نیاول خواست یم دلم ":داد ادامه و کرد یکوتاه مکث بعد

 اصالً من: گفتم. کند صحبت یقشنگ نیا به تواند ینم او مثل کس چیه کردم یم فکر. کردند یم آب قند دلم در انگار 

 ".نبرد خوابم شبید

 که يزد رو حرف نیا نکنه ":داد ادامه و دیخند بعد ".بخواب ریبگ حاال يخوا یم پس خوب، ":گفت و کرد تعجب یلیخ 

 "هان؟ ،یبخواب يریبگ اونجا آم یم من یوقت

 "؟ییآ یم یک تو حاال. ستین دیبع چیه ":گفتم و دمیخند 

 .امیب و بردارم رو هام چمدان هم بعد بخورم، يزیچ هی بزنم، رو شمیر رم،یبگ دوش زود، یلیخ _ 

 ؟یچ يبرا چمدان _ 

 "؟يخوا ینم رو هات یسوغات مگه ":گفت و دیخند 

 ".دار نگه رو یگوش لحظه هی ":گفت بدهم، یجواب آمدم تا 

 ".حاضره ت صبحانه ،يخور ینم يزیچ مگه جان، ریام ":گفت یزن يصدا که دمیشن و 

 ".آم یم االن زم،یعز یمرس ":گفت جواب در هم ریام 

 نیا که باشد الکس خاله اگر کردم فکر. زمیعز گفت یم او به ریام که بود یک نیا. شدم داغ ناگهان جمله نیا دنیشن با 

 از میصدا که شدم متوجه کردم صحبت به شروع یوقت. اش خاله دختر هم دیشا. بود دختر حتما. زند ینم او به را حرف

 "بود؟ یک ":گفتم. دینفهم نداشت یتوجه ها زیچ نیا به اصالً که ریام یول. لرزد یم تیعصبان
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 .بخور زیچ هی ایب گه یم. الکس ۀخال دختر _ 

 ".برو پس خوب، یلیخ ":گفتم يدلخور با 

 یول. میبگو را لشیدل توانستم یم من وقت آن. پرسد یم را علتش و ام شده ناراحت من که فهمد یم حتما کردم فکر 

 تیاهم ها زیچ نیا به دانم ینم. اوردین خودش يرو به اصالً او اما. کنم اعتراض او به میمستق توانستم ینم يطور نیهم

 دوست، ل،یفام ه،یهمسا با شد یم تکرار بارها بعداً موضوع نیا. کردم یم دق داشتم حال هر به. دیفهم ینم واقعاً ای داد ینم

 اما. گذاشتم انیم در او با رو مسئله نیا بود برخورده من به واقعا گرید که بار کی فقط. کردم یم تحمل بار هر من اما. آشنا

 ها نیا. یحساس چقدر ا،یپر ":گفت آمد بند اش خنده که هم بعد. دیخند یم قهیدق چند بدهد من به یجواب که نیا عوض

 مرا جذابش نگاه آن با که یحال در بعد و ".یکن یم عادت ها زیچ نیا به اونجا يایب که هم تو حاال. شده عادت من يبرا

 ینم آوردنت دست به يبرا رو راه همه نیا واال. دارم دوست رو تو فقط من که یدون یم خوب تو ":گفت کرد یم نگاه

 ".اومدم

 

 .گرفت من از را اعتراض هرگونه حق جواب نیا با و 

 .کند عوض خودش نفع به را تیموقع چطور که بود بلد خوب او. بود طور نیهم شهیهم 

 هفت ساعت تا من انتظار نیا و بودم آمدنش منتظر مرتب و دهیپوش لباس ظهر از بعد سه ساعت از من روز آن حال هر به 

. بود امدهین هنوز او و بود شده کیتار هوا. بودم شده رهیخ اطیح در به و بودم ستادهیا پنجره پشت. داشت ادامه ظهر از بعد

 ".کرده رید قدر نیا چرا بپرس برن زنگ هی خوب، ":گفت بار چند مادرم

 ".هتل بود رفته اگر بود بهتر چقدر ":گفتم یم اش همه. خواست ینم دلم من یول 

 نکند. شد یم ترس به لیتبد ام دلشوره کم کم. شدم منصرف باز یول برداشتم را یگوش و رفتم یگوش سمت به بار چند 

 زنگ که بودم ها الیخ و فکر نیهم در. بزند جا او بود شده باعث که بوده يطور من رفتار نکند ا،یخدا. باشد شده مانیپش

 را زیچ همه بار صد که نیا با. انداختم برم و دور به ینگاه. بودم کرده گم یحساب را میپا و دست. بودم شده هول. زدند را در

 را در. باشد کار در يرادیا و بیع نکند کردم یم فکر هم باز بودم، کرده چک خودم وضع و سر تا گرفته ینیریش و وهیم از

. ستادهیا در دم بود شده نییتز قشنگ العاده فوق که نرگس گل دسته کی با کیش و مرتب که دمید را ریام کردم باز که

 یبفهم. انداخت گل هام لپ و شد داغ صورتم. رفت نیب از یناگهان داشتم که یترس و دلشوره آن تمام افتاد او به که چشمم

 .دیلرز یم یکم هم میها دست ینفهم

 ".بود شده تنگ برات دلم حاال تا شبید از چقدر ا،یپر ":گفت داد یم من به را گل دسته که در ریام 
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 یجواب چیه خواست ینم دلم که بود قشنگ ریام يها فیتعر و ها حرف قدر آن. دمیگنج ینم خود پوست در یخوشحال از 

 ".دمیند رو و که بود، قرن هی انگار که من يبرا ":گفتم و دمیخند. نکند خراب را شیحرفها ینیریش تا بدهم او به

 خنده ناگهان. بود ستادهیا ریام از تر عقب قدرم چند که افتاد الکس به چشمم ضمن نیهم در و دمیخند هم من. دیخند ریام 

 ضمن نیهم در. ییرایپذ اتاق يتو میرفت همه و کردم تعارفشان. اوردیب خودش همراه هم را او کردم ینم فکر. آمد بند ام

 ینم ریام محل او حتما کردم یم فکر. دمیترس یم ریام با پدرم اول برخورد از اش همه. شدند اتاق وارد هم پدرم و مادر

 صحبت بابا با مامان، ":بودم گفته هم مادرم به. کند ناراحت را او که بزند یحرف نکند. ردیگ ینم لیتحو را او حتما گذارد،

 داشته رو پدرم يهوا که بود داده قول مادرم نکهیا با و ".کنه رفتار خوب باهاش من خاطر به که کن خواهش ازش. کن

 . کردم یمعرف هم به را ها آن دلشوره و ترس هزار با باالخره. بودم نگران اش همه من یول باشد،

 ".نمیبب رو شما خواست یم دلم یلیخ جان، دیسع":گفت داد یم دست پدرم با که یحال در ریام 

 یخودمان و راحت قدر نیا ریام که نیا از پدرم دانستم یم. شد خراب زیچ همه خوب، کردم فکر خودم شیپ او حرف نیا با 

 فرق زیچ همه ریام مورد در که نیا مثل من، تصور برعکس اما. بود طور نیا اخالقش یعنی. شود یم یعصبان حتما است

 نیتمر را یرسم و خشک يرفتار ریام با شدن رو به رو يبرا از که پدر. آمد خوشش یلیخ او رفتار نیا از پدر چون. کرد یم

. بود شده جذب او سمت به ناخودآگاه خودش قول به و. بود برده ادی از را رفتارش و حالت آن تمام او دنید با انگار بود کرده

 یم فیتعر او از شد یم ریام صحبت ییجا هروقت ها بعد که يطور. بود ختهیبرانگ را خانواده ۀهم تعجب ریام با پدرم رفتار

 پدرم يرو ریام که میدانست یم خوب همه یول. کرد یم تیشکا او یالک يها قول و ییهوا به سر از گاهیب و گاه البته. کرد

 .توانست ینم هنوز سال همه نیا از بعد مادرم که کرد یم قانع را پدرم يطور شیها حرف با او. است گذاشته یخوب ریتأث

 به شد دهیکش صحبت کم کم ران،یا تیموقع و وضع مورد در یمعمول يها صحبت و تعارف از بعد روز آن حال هر به 

 من يبرا که بودم نگفته یکس به اصال من د،یبخواه رو راستش ":گفت کرد یم نگاه مرا که یحال در ریام. ریام و من انیجر

 من اصالً یعنی. کنم ازدواج یرونیا دختر هی با و رونیا امیب که بود نیا فکرم يتو شهیهم خوب، یول. کنه دایپ یرونیا دختر

 ".داشتم دوست دهیند رو نجایا هم اول از

 "اند؟ رفته رانیا از وقته یلیخ مادرتون و پدر ":گفت و دیدو حرفش وسط مادرم نجایا در 

 من یول. برگردن که خواد ینم هم دلشون اصالً دیبخواه را راستش یعنی. اند امدهین نجایا با که هاست سال اونها بله، _ 

 که دمیفهم کرد، صحبت من با ایپر به راجع و زد زنگ محمدرضا تا هم نیهم يبرا. داشتم رو نجایا دنید يآرزو شهیهم

 و رانیا به امیب حتماً که گرفتم میتصم موقع همون چرا، دونم ینم. بدهم دست از رو اون که دینبا و آورده رو من به شانس

 .کنم ازدواج او با
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 ".شدم هم موفق که خوشحالم ":گفت یمهربان ةخند با و کرد من به رو بعد 

 خوش قدر نیا _ بشوم يمرد نیچن زن است قرار من که شد ینم باورم. بود زده حلقه چشمانم در اشک یخوشحال از 

 .یداشتن دوست و مهربان و اخالق

 .»داره رو خودش رسم و راه يزیچ هر بله،البته،باالخره:«گفت من من یکم با و کرد يا سرفه پدرم

 در سر نجایا رسوم و رسم از یلیخ د،منینیبب:«گفت و دیدو حرفش وسط ریام که بدهد ادامه را بحث نیا داشت الیخ و 

 سمت به و شد بلند جا از هم بعد.»بشه ایپر و من ازدواج مانع زیچ چیه خواد ینم قبول،دلم دییبگو شما چه هر یول.آرم ینم

 به جان،من دیسع:«گفت و گرفت دستش در را پدرم دست ریام.کند چکار خواهد یم که میبود مانده متعجب همه.رفت پدرم

 .»نشه ناراحت من دست از وقت چیه که يجور.کنم مراقبت خوب یلیخ پرسا از که دم یم قول شما

 دارد،که گفتن يبرا يادیز طیشرا و ها حرف او که دانستم یم خوب.بدهد یجواب چه دانست یبود،نم شده ریغافلگ که پدرم 

 انگار ریام حرف نیا با یول.ماست ازدواج خوردن هم به يبرا يا بهانه فقط و ستین اجرا قابل ریام يبرا آنها یلیخ دیشا

 و زد ریام دست رو گرشید دست با و کرد يا خنده ناگهان سکوت لحظه چند از بعد چون.شد پاك پدرم مغز از آنها همه

 .»باشه طور نیهم که دوارمیام من:«گفت

 مخالف ازدواج نیا با چقدر پدرم که دانستم یم بودم،چون کرده تعجب من شتریب همه از.میکرد یم نگاه پدرم به همه 

 خانواد افراد تک تک چهره به.کرد خودش رام را او طور نیا که بود چه ریام نگاه در دانم ینم یول.مادرم از شتریب یبود،حت

 و بود کرده تنگ ینوع به را شیها چشم مادرم.مادرم جز دندبهیرس یم نظر به یراض و خوشحال ینوع به همه.کردم نگاه

 تجسم ذهنش در مرا ندهیآ يها سال داشت هم دیشا.ستین جمع در اصال دکهیرس یم نظر به.کرد یم نگاه ریام به میمستق

 یچیه که دانستم یم حال هر به.شد یم مجسم چشمش شیپ خودش گذشته یزندگ هم دیشا داند یم چه یکس.کرد یم

 .کند ناراحت را ریام توانست ینم يزیچ چیه که طور کند،همان خوشحال را او تواند ینم لحظه نیا در يزیچ

 یتون یم پرهام،تو خوب:«وگفت کرد پرهام به رو و زد هم به را شیها د،دستیبار یم شیها چشم از یخوشحال که ریام 

 .»میاریب نیماش يتو از رو ها چمدان یکن کمکم

 رونیب در از هم با دو هر و داد تکان يسر خجالت با داشت ینم بر او از چشم بود دهید را ریام یوقت از که پرهام 

 .»ایب قهیدق هید،یسع:«کرد صدا رفت یم آشپزخانه سمت به که یحال در هم مادرم.رفتند

 هر و میانداخت هم به ینگاه فرناز و من.الکس و فرناز و م بود مانده من اتاق در.رفت رونیب اتاق از دنبالش به پدرم هم بعد 

 همش ریام میبود که اونجا یبدون اگه.دیدیرس هم به ریام و تو باالخره که خوشحالم یلیا،خیپر:«گفت الکس.میدیخند دو
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 ادامه خنده با و.»کنه ازدواج و رانیا ادیب قراره که گفت یم دیرس یم که یکس هر به.کرد یم صحبت تو به راجع

 .»نداشت هم رو تو عکس هی یحت که نهیا شیجالب:«داد

 برات رو عکسم هی يخوا یم که گفتم یم بهش یچ هر.خودشه ریتقص گفتم و خنده ریز زدم من الکس حرف نیا با 

 .»رو عکست نه نمیبب رو خودت خواد یم دلم بار نینه،اول گفت یبفرستم،م

 نکرده فکر موضوع نیا به حال به تا.جالبه یلیخ:«گفت و داد تکان را سرش کرد یم نگاه مرا مات طور نیهم که الکس 

 زیچ هی اون ام داشته عمرم در حال به تا که ییها دوست تمام يتو خدا به.داره یفیلط روح یلیخ ریام:«داد ادامه بعد.»بودم

 .»داره فرق ها ییکایآمر تمام با.بدم براش حاضرم بخواد هم رو سرم اگر یعنی.هیا گهید

 .»هیرانیا اون باشه،چون داشته فرق هم دیخوب،با:«گفتم زود.شدم ناراحت یلیخ او حرف نیا از 

 اونجا يبخوا شه،اگریم عوض ها آدم ریچ همه اونجا یهستم،ول یرونیا هم من خوب:«گفت بود گرفته اش خنده که الکس 

 .»یباش اونها مثل دیبا یکن یزندگ

 »داره؟ دوست رو رانیا چقدر دیدون ینم مگه.هیرانیا هم هنوز نکرده،او يرییتغ چیه ریام یول:«گفتم زیآم اعتراض یلحن با 

ـ دوست داشتن وطن که خوب چیز طبیعیه ولی با وجود این امیر هم اگر توي ایران زندگی می کرد شخصیتش با حاال 

خیلی فرق می کرد.اونجا همه چیز آدمها عوض می شه حتی اسم.مثل من وقتی که اینجا هستم اسمم شهریاره اما وقتی 

اونجا همه از این امسها دارند.یعنی موقع گرین کارت این اسمها رو روي خودشون می می رم امریکا صدایم می کنند الکس.

  گذارند.

  ـ یعنی امیر هم داره؟

  »اگر بهتون نگفته پس باید از خودش بپرسید.«خندید وگفت:

نجا تا امدم حرفی بزنم امیر وپرهام با یک چمدان بزرگ ویک ساك وارد شدند.امیر چمدان را روي زمین گذاشت وهما

ونگاهی به من انداخت ولی من هیچ هکس العملی »خوب حاال کی می خواد چمدان رو باز کنه؟«نشست.بعد با خنده گفت:

حاال که این طوره سوغاتی «به غیر از خندیدن از خودم نشان ندادم وچون فکر کردم حتما مرا مسخره خواهند کرد.امیر گفت:

  یدیم.بعد هر دو خند»هاي تو می مونه آخر از همه.

امیر که در چمدان رو باز می کرد تپش قلبم شدید شد.نمی دانم این هیجان براي چه بود.خودم نمی دانستم که هیچ وقت 

منتظر سوغاتی نبوده ام ولی حاال مثل بچه هاي ندید بدید همه اش منتظر بودم ببینم امیر چه چیبزهایی همراه خودش 

نیاي دیگري شده ام چون پر بود از پارچه هاي خوش رنگ ونقش.آن قدر اورده.چمدان که باز شد احساس کردم وارد د
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رنگهاي شاد وروشن که فکر کردم از امریکا یک بغل گل سوغاتی آورده.هر کدام را که در می اوئرد یک لباس یا روسري یا 

لوز مال پریاست.این خوب این مال پریاست این پیراهن مال پریاست.این ب«بلوز خوش آب ورنگ بود وهمه را هم می گفت:

  »روسري مال پریاست.

میان یک عالم لباس وطر وروسري ووسایل زینتی گم شده بودم.اصال باورم نمی شد امیر این همه براي من سوغاتی آورده 

باشد.خدایا این پسر چقدر مهربان بود.به صورتش نگاه کردم می خندید.انگار از این که مرا این طور غافلگیر کرده بود لذت 

  »خوشت می آد؟«می برد پرسید:

  ـ تا عمر دارم دیگه احتیاج ندارم چیزي بخرم.

وبه فرناز نگاه کرد او هم می خندید.طفلکی امیر خیلی سوغاتی آورده بود.براي علی یک دوربین خیلی عالی.وبراي فرناز یک 

خیلی قشنگ ویک پیراهن.فقط روسري ویک پلوور خیلی شیک.براي پدرم یک ادوکلن بزرگ.براي مادرم یک رج مروارید 

سوغاتی پرهام خوب نبود براي اون چند تا سی دي کامپیوتري جدید آورده بود که اصال برایش مصرف نداشت چون ما 

اصال کامپیوتر نداشتیم.از این کار امیر خیلی تعجب کرده بودیم.چطور حتی یک بار هم از امن نپرسیده بود که ما کامپیوتر 

ت پرهام نگاه کردم طفلکی خیلی ناراحت شده بود.پیش خودم فکر کردم چقدر خوب بود امیر چیز دیگري داریم یا نه.به صور

براي او آورده بود که به دردش می خورد واز این بی فکري او جلوي خانواده ام خجالت کشیدم.ولی امیر وقتی فهمید پرهام 

ر دارند وبهترین چیزي که دوست دارند همین سی دي آخه اونجا همه بچه ها کامپیوت«کامپیوتر نداشد روبه من گفت:

بعد هم دستش »خوب حاال ناراجت نش.سوغاتی تو رو از همین جا می خرم قبول؟«بعد هم رو به پرهام کرد وگفت:»هاست.

  را باال برد وپرهام هم خندید ودستش را باال برد وهر دو کف دستهایشان را به هم کوبیدند.

بود.باورم نمی شد که خانواده ام به این راحتی امیر را بین خودشان قبول کنند درست انگار که  اشک در چشمهایم حلقه زده

سالها می شناختندش.همه او را دوست داشتند.حتی بقال وگلفروشی ونانوایی سر کوچه مان.همه انگار به نوعی به بودنش به 

ا هم شوخی می کرد از همه بیشتر هم با گلفروشی شلوغ بازیهایش وبه خنده هاي قشنگش عادت کرده بودند.ووقتی که ب

سر کوچه مان چون هر روز که به دیدن من می آمد یک دسته نرگس از او می خرید طوري که دیگر گلدان براي این همه 

گل نداشتیم.چند بار که این کار را کرد فروشنده دیگر طبق عات همیشه برایش یک دسته گل قشنگ وتزئین کرده حاضر 

 چند و مغازه داخل دیدو ید،مید را ما یاتفاق او و میگشت یبرم ییجا از هم با که همداشت.تازه بعضی وقت ها  نگه می

 آورد یم گل شاخه

 .میدیخند یم همه و"کرده معتاد نرگس به رو ما پاك هم شما ریام آقا نیا":گفت یم و من دست داد یم

 با ما که بود اخالق خوش و مهربان قدر آن او.گذشت خوش یلیخ ما به بود رانیا ریام که یماه دو در
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 جر او با من شد یم باعث که شیکارها از یکی مثال.ها وقت یبعض جز به م،البتهینداشت یمشکل چیه هم

 دفعه هر.باشد ما همراه هم الکس حتما میرو یم کجا هر که داشت یبیغر اصرار که بود نیا کنم بحث و

 "گذرد یم خوش شتریب يطور نیا"گفت یم و دیخند یم دمیپرس یم او از را علتش که

 ریام.گرفت یم لجم واقعا گرید من که کرد یم دعوت هم را الکس خاله دختر زور به هم ها وقت یبعض

 و کرد یم یشوخ کرد یم لوس همه يبرا را خودش جهت یب که نمک یب و لوس دختره آن با قدر آن

 که کردم یم آرام طور نیا را خودم بار هر یشد،ول یم کیتحر حسادتم حس داشت کم کم که دیخند یم

 نیا در خواست ینم دلم هم یطرف از.کنم قبولش ينطوریهم دیبا هم من و دارد عادت رفتارها نیا به او

 مرا مالحظات نیا قدر هم او که بودم دواریام.بزنم غر او به اش همه بماند نجایا بود قرار که یوقت چند

 که گفتند یم همه میرفت یم که لهایفام از کدام هر منزل.ندارد یتوجه چیه آمد یم نظر به که نیا گو بداند

 بودم خوشحال یلیخ.دمیبال یم خودم به نظر نیا از من و اند دهید حال به تا که میهست یزوج نیقشنگتر ما

 آن و ایدن سر نیا در یکی که بود نیا ما سرنوشت و ریتقد اصال انگار.ام داشته یخوب نیا به یانتخاب که

 .میبرس هم به هست که يطور هر یا،ولیدن سر آن در یکی

 مثل درست.نبود ندیخوشا من يبرا اصال نیا و شد یم کینزد کایآمر به ریام مراجعت موعد کم کم

 .شدم یم کینزد اعدامم روز به روز کی گذشت یم که يروز کی هر که بودم یمرگ به محکوم یزندان

 باورم.بود شده تمام ماه بودم،دو زده هم به چشم.بود خون چشم کی و اشک چشمم کی آخر هفته گرید

 .رفت یم و گذاشت یم تنها مرا داشت امدهین حاال.بودم آمدنش منتظر که بود روزید نیهم انگار.شد ینم

 و اومده ماه شش یبزن هم به چشم.گردمیم بر زود خدا به":گفت یم و داد یم يدلدار مرا اش همه او یول

 "شهیم تنگ مادرت و پدر يبرا دلت وقت اون.میهست هم شیپ شهیهم گهید بشه درست کارت که نیا از.رفته

 ".شهینم تنگ کس چیه يبرا دلم باشم تو شیپ اگر":گفتم یم من یول

 .دیخند یم او و
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 قول هم بعد میبشو نامزد هم با ما تا گرفت ينامزد حلقه کی من يبرا او و میرفت پدر اجازه با رفتنش از قبل

 .گرفت آرام دلم یکم انگار او قول نیا با.باشد رانیا عقد مراسم يبرا حتما که داد

 میشدیم یابیغ عقد به مجبور ما بیترت نیا به و امدین مراسم يبرا داند یم خدا فقط که یلیدال به بعدها البته

 .بود کرده ناراحت و یعصبان شدت به را پدرم مسئله نیهم که

 اش خانه که گفت بار کی.میکرد یم صحبت ها ساعت هم با و گرفت یم تماس من با مرتب رفتنش از بعد

 باشم راحت جهت هر از من تا دهیخر خانه يبرا يادیز لیوسا و گرفته يبزرگتر خانه و کرده عوض را

 کندیم يروزشمار و شده تنگ من يبرا دلش که گفت یم بار هر و کرد خوشحال یلیخ مرا مسئله نیا که

 .ششیپ زودتربروم من که

 هی ا،منیپر":وگفت زد زنگ شب آن.مراسم از قبل شب سه تا بود قشنگ و خوب زیچ همه بیترت نیا به

 ".مسافرت برم دیبا که اومده شیپ برام يفور کار

 تیاهم یعنی.نشدم متوجه که بودم عقد مراسم ریدرگ قدر آن من اما.داشت يگرید حال شب آن اصال

 دیبا یول.داشتم خودم که یحال درست.است مانیعروس از قبل جانیه لیدل به حالتش نیا کردم فکر.ندادم

 تا بود يدیناام و یدلشکستگ ینوع هیشب شتریب کردنش صحبت طرز آن.است يگرید خبر که دمیفهم یم

 .جانیه

 گرید که بود یاشتباه نیا و بودم نشده او حال رییتغ متوجه من که بود يبار نیآخر و نیاول نیا حال هر به

 هر ای افتاد میبرا یاتفاق هر.بده قول":گفت ریام شب آن دیآ یم ادمی.کنم جبران را آن توانستم ینم وقت چیه

 ".یبمون کنارم آمد شیپ يا مسئله

 مگر!چه يبرا دانستم ینم یول دادم قول هم بار نیکمیو هزار يبرا بودم داده را قول نیا هزاربار که من

 !چه يبرا دیفهم نخواهم وقت چیه یول.است کرده یخودکش او دمیفهم که نیا فتد؟تایب یاتفاق چه بود قرار

 را گریهمد که نیا همه از م؟مهمتریداشت میخواست یم چه م،هرینداشت یم،مشکلیبود خوشبخت که چرا؟ما
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 گرید پس شد یم برآورده داشت که مانینبود؟خوب،آرزو ازدواج ما يدو هر يآرزو تینها مگر.میداشت

 بود؟ چه مشکل

 .وبس داند یم خدا فقط.دیفهم نخواهم هم وقت چیه و دمینفهم

 "؟يبذار کنار کمی رو هات نوشته شهینم":گفت فرناز.شدند اتاق وارد یوعل فرناز ضمن نیهم در

 "شهیچرا،م":گفتم و انداختم صورتش به ینگاه

  برف شبید.قشنگه یلیخ ا،هوایب هم تو.میبزن يدور هی رونیب میبر میخواه یم یوعل من.میبر پاشو پس-

 .کرده دیسف را جا وهمه آمده

 .شدم حاضر و دمیپوش را لباسم.بودم شده خسته نشستن خانه از گرید.بروم همراهشان خواست یم دلم

 75زمستان. انیپا:نوشتم صفحه نیآخر يرو و شدم خم.افتاد نیزم يرو پراکنده يها ورق به چشمم

 .دار دراز سر رشته نیا که نیا از غافل

4 

 از گردش يبرا خواستم یم ماندن خانه در و ینینش گوشه ماه چهار از بعد که بود بار نیاول روز آن

 آورده و کرده روشن را نیماش یعل.بود خانه پدرم فقط رونیب میرفت یم که خانه از.بشوم خارج خانه

  را میها یناراحت و ها توهمات،غم همه کردم عهد خودم با ابانیخ تو گذاشتم که را میپا.در دم بود

 که نیا از غافل.میایب کنار مشکل نیا با شده يجور هر که داشتم میتصم.بگذارم جا کوچه يتو همانجا

 .شد یم شروع داشت میزندگ از يا تازه فصل زمستان همراه

 پدرت":گفت آمد خانه به که هم مادرم.بود رفته کجا دانم ینم.نبود پدرم از ياثر میبرگشت که خانه به

 ".مونهیم خونه يتو برگردم من تا گفت.بره ییجا نبوده قرار

 دیبا چکار میدانست ینم گرید.نداشت او از يخبر چکسیم،هیزد زنگ طرف آن و طرف نیا چند هر

 میبرا دلهره آن و انتظار ،آنییکذا شب آن اضطراب و ینگران حال آن تمام.داشتم يبد احساس.میبکن
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 افکار نیهم در.باشد شده يخبر باشد،نکند افتاده یاتفاق گفتم،نکند یم خودم با اش همه.بود شده تکرار

 ".خونه ادیب تونه ینم امشب و شرکته در ادگاری يآقا":وگفت زد زنگ پدرم یمنش که میبود

  یول.شهیم حل انشاهللا که هیمال مساله هی.دینکن ناراحت رو خودتون":چرا،گفت میدیپرس او از یوقت

 "دینباش نگران حال هر به.نزنه خونه به يسر شب وفردا امشب ممکنه

 یعل!دیاین خانه روز دو خاطرش به پدرم که نبود مهم قدر آن یمال بود؟مسئله افتاده یاتفاق چه یعنی

 آخه":گفت لب ریز بود شده تمام صبرش معروف قول به و بود شده خسته تیوضع نیا از گرید که

 نیا دفعه هی دیبا چرا میبود یخوب نیا به يا خونواده که ما.زدند چشم رو ما خدا ه؟بهیزندگ چه نیا

 "م؟یبپاش هم از يطور

 شرکت به ما،مادرم اصرار به صبح فردا.میکرد یم صبح را شب پدر بدون که بود یشب نیاول شب آن

 اتیماد دیسع نیبب":گفت او به.برگردد خانه به که گفت پدرم به توانست یم که یزبان هر با و زد زنگ

 اجیاحت ما به هردوشون االن.يبر و يبگذار تنها رو هات بچه خاطرش به تو که نداره تیاهم قدر اون

 اون يبرا تو.داره هم رو راهش تو دختر و فرناز مشکل که یعل خصوص به پرهام ا،همیپر هم...دارند

 گذاره،چونینم نجایا رو شیخونه،پا يبرنگرد تو که یوقت تا گفته یعل.یهست بانیپشت و یدلگرم هی

 "نهیبب رو تو یخال يجا تونه ینم

 .شناخت را او شد ینم گرید ،اصاليپدر چه یول.خانه برگردد فردا که داد قول مادر،پدر يحرفها با

 را ییجا شیها چشم گرید که کرده هیگر قدر آن آمد یم نظر به.شده ریپ سال صد کردم یم احساس

 به خم یول.بود گذاشته سر پشت را یبحران مشکل صدها دیشا گذشته در.بود بد حالش یلیخ.ندیب ینم

 کردم،یم توجه پدرم رفتار به کمتر و بودم خودم يهوا و حال در شتریب من که نیا با.بود اوردهین ابرو

 تو به":گفتم یم خودم به اما.باشد داشته یمال مسائل در شهیر تواند ینم او حال نیا که بودم دهیفهم یول

  دوش يرو يبار یتونیم که قدر همون که یهست غرق خودت مشکالت تو قدر اون تو.ستین مربوط
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 ".هیکاف ینباش خونواده

 اوقات، اغلب.زد یم حرف وکم رفت یم فرو خودش در شتریب پدرم یول گذشت مسئله نیا از روز دو

 ییجا به دوباره و ختیر یم اشک قطره چند هم یگاه.زد یم زل رونیب به و نشست یم پنجره کنار

 يبرا و شده فیضع او که زد یم حدس مادرم فقط.کند یم فکر چه به که گفت شد ینم.شد یم رهیخ

 .کند تحمل را یمال ضرر تواند ینم گرید و شده حالت نیا دچار هم نیهم

 يحالتها همان درست.کند یم پنهان ما از که دارد يدرد پدر که دانستم یم من ها حرف نیا همه با اما

 شیکارها به کم کم گرید.خورد یم قرص یواشکی که دمید یم یگاه یحت.بود کرده دایپ مرا سابق

  را او غصه و یناراحت نیا یاصل علت گرفتم میبود،تصم کاریب خانه در چون و شدم یم مشکوك

 يطور آرام بود،آرام زده زل رونیب به و باغ پنجره يجلو بود رفته معمول طبق که روز کی.بفهمم

 کشو نیا.کند یم مصرف یقرص چه بفهمم خواستم یم.شیداروها يکشو سراغ رفتم.نفهمد او که

 را آن میتوانست یم زحمت به و بود شکسته شیلهایر از یکی شد،چون ینم باز عمر آخر تا وقت چیه

 نگاه.افتاد پاکت کی به چشمم آنجا.دمیکش رونیب کامل را آن و کردم یسع من یول.میبکش رونیب ته تا

 !کرد یم چکار نجایا یول بود فرستاده میبرا که بود ریام يها نامه از نیا.شناختم را ریام خط کردم که

 شدم یعصبان شدت دانستم،به یم خود حق را نامه نیا چون!بود برداشته مرا نامه چه يبرا پدر یعنی

 نخوانده قبال را نامه نیا من.زد خشکم نطوریهم خواندم که را اول جمله.کردم باز را آن یناراحت با و

 واقعا ا،منیپر":بود نیا اش جمله یاول.کرد ینم شروع طور نیا را شیها نامه وقت چیه ریام.بودم

 ".متاسفم

 طور نیا و کردم جمع را بود؟حواسم متاسف زیچ چه از ریا،امیخدا.شد پر اشک از میها چشم

 یحال در.نداشتم نیا جز يا چاره.دیبخش یخواه مرا حتما يدار که یمهربان قلب با دانم یم":خواندم

 که ام گرفته قول تو از بار هزار که دانم یم.رسد ینم فکرم به یراه گرید که سمینو یم را نامه نیا
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 ".کنم یم ترك را تو دارم یحرف چیه بدون حاال و ينگذار تنها مرا

 .بود نوشته یخودکش از قبل را نامه نیا،ایخدا.ختمیر یم اشک طور نیهم

 نیا با یول.میشد یم خوشبخت یلیخ هم با افتاد،ما ینم اتفاق نیا اگر که دانم یم را نیا نه؟اما ای دارم حق دانم ینم-

 باخبر یوحشتناک راز از مرا پدرم شیپ روز چند.کنم یزندگ هم گرید لحظه کی یحت خواهد ینم دلم کنم یم فکر تیوضع

 اورمیب خودم با را تو تا رانیا برگردم دوباره دارم الیوخ کنم ازدواج یرانیا دختر کی با هستم مصمم من که دیفهم یوقت.کرد

 :گفت

 .کنم آگاه تیزندگ تیواقع از را تو که دهیرس وقتش گرید کنم یم فکر حاال ریام ـ 

 :گفت او 

 تازه.کردم یم کار افتاده ودور کوچک مارستانیب کی در من انجا.میکرد یم یزندگ گرید التیا کی در سابقا ومادرت من ـ 

 زن آن پدر ومرد بود حامله زن.آمجا آمدند یخارج ومرد زن کی روز کی.مینداشت یخوب یمال ووضع میبود آمده رانیا از

 پدر از وقت چیه یول آورد ایدن به يپسر زن.ستندین یراض تیوضع آن از کدام چیه که بود معلوم.داشتند یمشکوک رفتار.بود

 نیا کردن بزرگ قبال در است حاضر وگفت دیکش کنار مرا کنم یم نگاهشان یلیخ دید یم که دختر پدر.نشد يخبر بچه

 هم میدید که هم ما.نکنم نگاه هم را سرم پشت گریود ببرم آنجا از را بچه که نیا شرط به.بدهد من به یخوب پول بچه

 را بچه.میکرد قبول را او شنهادیپ عیسر آورد میخواه دست به یخوب پول وهم شد میخواه خوشگل پسر کی صاحب

 که بود موقع وهمان دیپرس یم را او واحوال زد یم زنگ وقت چند هر بچه مادر اول ماه چند تا.میرفت التیا آن واز میبرداشت

 ازدواج هم با است يثروتمند دار کارخانه که دختر پدر مخالفت رغم یعل که است یرانیا مرد کی شوهرش کرد فیتعر

 شده حاضر دختر پدر نیهم يبرا نشده او از هم يخبر چیوه کرده سفر رانیا به مردك که شود یم ماه چند یول اند کرده

 پدر دیق دیبا صورت نیا ریغ در یول کند قبول خودش ي خانه در را اون کند دور خودش از را بچه ان دخترش اگر که

 .برد یم خودس با را وبچه دیآ یم برگردد رانیا از شوهرش اگر که گفت زن.بزند را اش وخانواده

 گرید که شد يطور نیوا میکن مهاجرت التیا آن از تا میکرد اقدام سرعت وبه میدیترس نیهم يبرا هم ما:کرد فیتعر پدر 

 .نشد مادرت از يخبر

 .بودم من بچه آن روزگار ازبد بله 

 بود؟ راست حرفها نیا یعنی من يخدا.بود شده گرد میچشمها 

 :گفته پدرش که بود نوشته ریام 
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 ماجرا نیا لیدل نیا به یول ام نکرده یکوتاه يکار چیه از تو يوبرا ام کرده وبزرگ دارم دوست خودم پسر مثل را تو من ـ 

 هر به.باشد زنده هنور دیشا.یکن دایپ را ات یواقع وپدر يبگرد رانیا یرفت که یوقت یخواست اگر تا کردم فیتعر تیبرا را

 .کن شیدایوپ برو یخواست اگر یول.باشند رفته انجا از گرید است ممکن البته.است مادرت ینشان نیا حال

 :دادم ادامه 

 .گرفتم را ممیتصم یول بود نیسنگ یلیخ میبرا ضربه نیا که نیا با هم من ـ 

 افتاده یاتفاق کی مسافرت آن در حتما که کردم احساس چرا دانم ینم.شد ریسراز میچشمها از اشک جمله نیا خواندن با 

 وباز.يکرد ینم را کار نیا وقت چیه کاش يا.يبود نرفته کاش:گفتم دلم در.اوردیب خودش سر را بال آن ریام شده باعث که

 .نامه خواندن به کردم شروع

 که یفیلط روح با یتوبفهم اگر کردم یم فکر.بروم رمنتظرهیغ مسافرت کی به دیبا گفتم تو به من که شد يطور نیوا ـ 

 من یواقع ومادر پدر نفر دو نیا یبفهم که است فاجعه کی تو يبرا نیا که کردم یم فکز.یکن یم ترکم حتما يدار

 حال هر به.کند یم جدا هم از را ما سرنوشت دانستم ینم یول.ينگذار تنها مرا گرفتم قول تو از لیدل نیهم به.ستندین

 من ییدا یعنی وپسرش اند مرده ودخترش رمردیپ که شدم متوجه وجو پرس یکل از بعد.آنجا ورفتم گرفتم را کارخانه ینشان

 که وگفتم کردم اصرار من یوقت یول کرد یم انکار فقط اول کردم فیتعر را انیجر او يبرا که یوقت.شده پدرش نیجانش

 :گفت کنم دایپ را پدرم خواهم یم فقط ستمین مادرم وثروت پول دنبال

 .ومرد کرد تصادف تو تولد از بعد سال دو مادرت ـ 

 ومادرم پدر یعروس عکس به چشمم یوقت.داد نشان من وبه اورد عکس کی خواهرش يعکسها آلبوم يتو از رفت هم بعد 

 .شود ینم باور هم هنوز سمینو یم تو يبرا را مطلب نیا که هم حاال.ستدیبا قلبم همانجا بود کینزد افتاد

 یول.است دروغ اش همه دمید یم شدم یم داریب آن از اگر که بود وحشتناك خواب کی نهایا همه خواست یم دلم ایپر ـ 

 .دارد قتیحق که کن باور

 توانستم یم زحمت به که بود ها افسانه هیشب ماجرا نیا قدر آن.دیرقص یم چشمانم يجلو نامه کلمات طور نیهم گرید 

 :کردم متمرکز نامه يرو را حواسم دوباره.کنم باور

 .بود ادگاری دیسع عکس.پدرتو بود؟عکس یکس چه عکس یکن یم فکر ـ 
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 ضربه.نبود ممکن نیا.گفت یم انیهذ او.بود شده وانهید ریام.دیفهم ینم بود خوانده که را یکلمات چشمانم.بودم مانده مات 

 من پدر من پدر یعنی.ندار قتیحق يزیچ نیچن است دروغ.نداشتم تفکر وقدرت بودم شده جیگ کامال که بود يکار قدر ان

 :بود نیا نامه جمله نیآخر.بود مزخرف.نداشت امکان!میبود وبرادر خواهر ما یعنی بود؟پس هم او پدر

 .نکن فراموش مرا ایپر ـ 

 یعروس عکس.افتاد رونیب عکس کی يکاغذها انیم از.افتاد دستم از ونامه شد شل دستم.بود شده فلج بدنم ياعضا تمام 

 آنها پسر ریام واقعا یعنی.داشته هم گهید زن کی خارج در واقعا پدرم پس.داشت قتیحق پس ایخدا.گرید زن کیو پدرم

 .کردم نگاه را عکس وپشت شدم خم.بود

 .دیوسع ندایل زمیعز پدر به میتقد:بود نوشته یسیانگل به 

 با حاالتم نیا همه یول.کندم یم جان داشتم که بود نیا مثل.بود آمده بند ونفسم بود کرده خی تنم.رفت یم جیگ سرم 

 حمله او سمت وبه دمیدو رونیب اتاق از یوحش وانیح کی مثل.شد لیتبد نفرت به وفقط فقط پدر يصدا دنیشن

 یوم بودم تر يقو که کردم یم دادمآرزو یم فشار داشتم قدرت که ییجا وتا بودم کرده حلقه شیگلو دور را دستم.کردم

 .»يریبم دیبا تو کشم یم رو تو قاتل:«زدم یم ادیفر ها وانهید مثل طور نیهم.کنم اش خفه توانستم

 برگشتم.شد نواخته صورتم به یمحکم یلیس ناگهان که دمیفهم ینم يزیچ گریود بود گرفته را چشمانم يجلو خون 

 .»پدرته نی؟ايا شده وونهید تو ایپر:«گفت دمید مقابلم کند یته قالب بود مانده کم ترس از که را مادرم وصورت

 ما حق در يپدر چه مرد نیا یبفهم تا بخون ایب نیبب ایب:«انداختم طرفش به را ونامه.»ام شده وونهید آره آره:«گفتم ادیفر با 

 !»کرده

 .»بخون ایب.یترس یم چرا گهید ایب:«زدم غیج.نداشت حرکت وقدرت بود زده خشکش سرجا طور همان مادرم 

 يا وحشتزده نگاه شد تمام که نامه.شد یم بدتر حالش رفت یم جلوتر چقدر هر.خواند انیگر ییچشمها وبا برداشت را نامه 

 یب همه نیا یتونست ینم تو!نه مگه.داستانه نهایا همه که بگو.نداره قتیحق که بگو دیسع دروغه نه:«وگفت انداخت پدرم به

 »نه؟ مگه.یباش رحم

 یم باور رو مزخرفها نیا تو یعنی:«وگفت انداخت من به یونگاه برگشت مادر.کرد یم هیگر فقط جواب در پدرم یول 

 »؟یکن

 »مزخرفه؟ هم نیا یعنی:«وگفتم داشتم نگاه چشمانش يجلو را عکس.بود شده تمام صبرم گرید 
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 آن از تر وبدبخت خسته من یول.بود شده شوکه کنم یم فکر.نزد هم پلک یحت.دوخت عکس به چشم طور نیهم مادر 

 .»يریبم دیبا فقط تو ریبم:«زدم ادیوفر برگشتم پدرم طرف به.باشم حالش متوجه که بودم

 یم هیگر وفقط بود گرفته دستش دو نیب را سرش.کرد یم هیگر هق وهق بود افتاده نیزم يرو جیافل يآدمها مثل او 

 مشت کی بودم کرده میقا که ییها قرص از.کردم قفل داخل از را ودر اتاقم به ورفتم کردم رها حال همان در را مادرم.کرد

 فکر خود شیپ.دمیلرز خودم به ناگهان بردم دهانم کینزد تا را آنها که نیهم یول.کنم راحت را وخودم بخورم تا برداشتم

 کنم؟ چکار دیبپوشم؟با چشم میزندگ تمام بگذرم؟از زیچ همه از توانم یبکنم؟م را کار نیا توانم یم واقعا ایآ کردم

 مثل.کنم حیتشر را ام وغصه یناراحت شدت توانم ینم اصال.بود شکسته دلم شده وارد من به که یبتیمص نیا از قایعم 

 يزیچ چه مرگم افتاد؟با یم یاتفاق چه کشتم یم را خودم اگز یول.بود ورفته بود شده کنده تنم پاره از وجودم از يزیچ نکهیا

 با را آنها از تا سه وفقط کردم یخال شهیش يتو را قرصها بعد کردم فکر لحظه کی.دانستم ینم هم کردم؟خودم یم ثابت را

 خسته کم کم تا دادم وفحش زدم داد بلند بلند قدر آن واندوه غم شدت واز افتادم تختم يرو آنوقت.خوردم آب وانیل کی

 .برد وخوابم شدم

 بالش يرو از را سرم توانستم یم زور وبه بود شده خشک کامال دهانم.دمید را میمر خاله فقط کردم باز که را چشمم يال 

 »؟يشد داریب باالخره:«زد ولبخند کرد نهیمعا را میچشمها خاله.داشتم یومنگ یجیگ حالت هنوز.کنم بلند

 دیجوش چشمم گوشه از اشک يا قطره گرفت یم شکل ذهنم در فاجعه وعمق دیپر یم سرم از یجیگ کم کم که من 

 »ام؟ نمرده من:«گفتم زحمت وبه دیغلت ام گونه يورو

 تا نییپا دور با هم اون آرامبخش قرص چند.يریم ینم یدونست یم که تو:«وگفت انداخت من به یمتعجب نگاه میمر خاله 

 ساعت چند فقط تو کند عوض فتریضع يها قرص با رو تیقرصها که بودم گفته یعل هی من.نکشته رو یکس حال به

 .»يدیخواب

 .»ندارم طاقت گهید.کنم چکار حاال ایخدا:«وگفتم کردم بلند آسمان به رو را سرم 

 هر زمیعز:«وگفت کرد جا جابه را نکشیوع داد دستم به آب یوانیل.نشاند تختم يرو ومرا گرفت را میبازو ریز میمر خاله 

 .»یبمون زنده که نهیا هم تو ریتقد.داره یسرنوشت هی یکس

 .کنم باز چشم خونه نیا يتو گهید خواست ینم دلم ـ 

 يبر یمدت يخوا یم ایپر:«وگفت انداخت من به قیعم یونگاه برگشت بعد.رفت در طرف وبه شد بلند تخت لبه از 

 »مسافرت؟
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 »کجا؟:«دمیپرس دیترد با 

 تا واونجا باشه نداشته کار بهت یکس که ییجا هی ده هی قشنگ قشنگ يجا هی:«وگفت نشست تخت لب برگشت دوباره 

 .»یباش تنها یبتون بخواد دلت

 هم یفرق مگه من حال به گهید:«گفتم یوبدبخت عجز سر واز کردم میمر خاله به ینگاه ختمیر یم اشک آرام آرام که من 

 »داره؟

 که یهست وسالم يقو حرفها نیا از شتریب یلیخ تو.یش یم خوب حتما زمیعز البته:«وگفت دیبوس مرا کرد بغلم میمر خاله 

 .»ارهیب در پا از رو تو بخواد يا مساله نیهمچ

 .»بکشه رو خودش شد باعث برد نیب از اونو.کرد خرد رو ریام یول:«وگفتم دمیکش رونیب بغلش از را خودم 

 ...کرد یم تحمل کم کی هم ریام اگر دیشا.داره یتیظرف هی یکس هر خوب ـ 

 کم هی اگه:«گفت کرد یم بودم خورده را شیتا سه فقط من که آرامبخش يقرصها از پر یقوط به اشاره که یحال در و 

 مصرف يزیچ نبوده یعیطب حال يتو ندیگو یم که طور نیا تازه.زد ینم کار نیا به دست وقت چیه بود یمنطق تو مثل

 يکارها به دست یمخصوص طیشرا در همه ما فتهیب کار از ادم مغز که شه یم باعث نهایا ینی،کوکائیشیحش بوده کرده

 من.میکن ینم رو کار اون هرگز میکن فکر ممونیتصم به راجع وخوب میکن صبر شتریب کم هی اگه که میزن یم يا عجوالنه

 به بتونه یوناراحت تیعصبان اوج در آدم که نهیا مهم.مونهیپش کرده که يکار از قایعم ایدن اون يتو هم ریام روح که مطمئنم

 .»کنه فکر یومنطق باشه مسلط خودش

 بود یاتفاق يبود اورده پدرت سر ییبال حال همون در اگه.تو خود مثل:«داد ادامه میمر خاله.ستیچ منظورش دمیفهم ینم 

 .»يدیبخش ینم رو خودت عمر کیو یکن جبران اونو یتونست ینم گهید که

 کشته بود نکرده دخالت مادرن اگه:«گفتم تیعصبان وبا دادم فشار هم يرو را میدندانها برگرداندم يگرید طرف به را سرم 

 .»بودمش

 .باش مطمئن.يکردینم رو کار نیا وقت چیه ـ 

 از زحمت به.امد یخوب شنهادیپ نظرم به کردم فکر مسافرت نیا به راجع ییتنها در من.رفت رونیب اتاق واز گفت را نیا 

 با من هم نیهم يوبرا نبود خانه در کس چیه میمر خاله هیتوص به.بروم او همراه تا شدم وحاضر آمدم رونیب رختخواب

 .است امده مادرم سر بر چه دانستم ینم یحت.نشدم رو روبه یکس
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 ییجا نظرم به.شد یم گم کوه وخم چیپ در که داشت یاصل جاده از یانحراف راه کی البته.بود ره ساعت سه ده تا تهران از 

 معلوم یول بود آسفالت جاده که نیا با.بودم شده رهیخ جاده به وفقط نزدم حرف یکالم راه طول تمام در.امد وناشناخته بکر

 ینم پر هم وپرنده بود ظهر کینزد میشد که ده وارد.ندیآ یم آنجا به آشنا افراد وفقط ستین یستیتور محل نجایا که بود

 چیه يپا که انگار.ودستنخورده بایز.بود بایز واقعا.نشست دلم به آنجا اول نظر در چرا دانم ینم.شدم ادهیپ نیماش از.زد

 وگلدار بایز يها شهیش پشت شانیها پنجره که یکاهگل يها خانه از بود پر دورمان تا دور.بود دهینرس آنها به ینیشهرنش

 یب يخروسها چه کردم فکر.امد یم خروس يقوقو یقوقول يصدا ها خانه از تا چند از.عروسکها خانه مثل بود شده نتیز

 یدرخشندگ در کوه نوك.بود کرده احاطه دره گرید طرف واز کوه طرف کی از را ده اطراف.کردم نگاه دست دور به.یمحل

 وتک تنها خانه کی مثل داشت یبیعج حالت.کرد یم منعکس را آفتاب نور که خورد یم چشم به یبرآمدگ کی دیخورش

 .»ست یب یب ي امامزاده نه؟اونجا قشنگه:«گفت کرده جلب مرا توجه آنجا که دید میمر خاله یوقت.افتاده

 گهید خوب:«گفت میمر خاله.میستادیا یداشتن دوست یول کوچک کلبه کی ومقابل میگذشت ده يها کوچه پس کوچه از 

 دوستامه از یکی مال.یکن استفاده ازش یبتون کردن زیوتم تر کم هی با کنم فکر یول.ستین ومرتب کیش یلیخ البته.میدیرس

 یوقت تا حال هر به:«داد وادامه زد يولبخند.»نشده دایپ براش یکس یول بفروشدش خواد یم.کشوره از خارج ساله چند که

 .»دییبفرما:«کرد راباز ودر.»بودم نجایا روز چند شیپ دوماه هم من.یکن استفاده ازش یتون یم يبخوا تو

 خاله.کرد راهش روبه شد یم یول است نکرده یدگیرس انجا به یکس بود یمدت که بود ومعلوم داشت وخاك گرد که نیا با 

 ولذتبخش دلجسب یلیخ نهیشوم يگرما.زد آتش را وآنها نهیشوم يتو وگذاشت برداشت اطیح از زمیه يمقدار میمر

 هوا شدم داریب که خواب از.رفتم خواب به نهیشوم کنار همانجا ومن میخورد میبود آورده تهران از خودمان با که را ییغذا.بود

 میمر وخاله شد باز در.بودم دهیخواب راحت ساعت پنج چهار من که بوده خوب میجا قدر آن کردم فکر.شد یم کیتار کم کم

 هم یکم والبته داشت یمتوسط قد.داشت یوشفاف صاف پوست نیا وجود با اما بود مسن زن.شد وارد در از يگرید زن با

 .نشست دلم به اش افهیق رفته هم يرو.بود چاق

 رو تابسون ماه سه دوستم که قبال.است ده يزنها سرسبذ گل خاتون نیا:«گفت میمر خاله.کردم وسالم شدم بلند جا از 

 .»جواهره پارچه هی زن نیا اصال کرد یم کمکش یلیوخ موند یم ششیپ خاتون موند یم نجایا

 وبر دور به که یحال ودر.»يآزاد هم تو خونه برگردم دیبا ادهیز کارهام چون من ایپر خوب:«گفت باز میمر وخاله دیخند زن 

 یم نجایهم ای يگرد یبرم من ؟بایگ یم یچ حاال.نهیهم وباطنش ظاهر يدید که هم را نجایا:«گفت کرد یم اشاره اتاق

 »؟یمون

 نبودم هم حاضر یول بمانم تنها افتاده ودور بیغر ده کی در آنجا که نبودم یراض ادیز تیوضع نیا از که نیا اب من 

 .»گردم یبرنم خونه اون به من:«گفتم نیهم يبرا.برگردم
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 .»ینباش تنها تا مونه یم شتیپ نجایا خاتون پس:«وگفت کرد خاتون به نگاه میمر خاله 

 هفته حداقل که تباشه ادی:«گفت شد یم برگشتن وآماده کرد یم جمع بود آورده که را یلیوسا که طور نیهم میمر خاله 

 امیب تا بگو من به يبرگرد یتون یم يکرد فکر گهید که هم وقت هر.بشم باخبر حالت از من تا یکن تلفن من به بار هی يا

 .»هستند تو نگران یلیخ اونها.یبزن خونه به هم زنگ هی ستین بد ضمن در:«گفت وباز کرد صورتم به ینگاه بعد.»دنبالت

 .»سیبنو براشون نامه هی اقال پس:«گفت میمر خاله.بود نفرت از مملو که انداختم او به ینگاه فقط جواب يجا به 

 .وبرگشت شد نیماش وسوار دیبوس مرا خاله بعد.نگفتم يزیچ 

 من.داد یم انجام خودش را خانه يکارها همه.يپرانرژ اریبس داشت که یوسال سن وبا بود وآرام ساکت اریبس یزن خاتون 

 یب ایدن چقدر کردم یم فکر.کردم یم هیگر هم یگاه.شدم یم رهیخ رونیب وبه نشستم یم پنجره کنار ای دمیخواب یم ای هم

 شرم از زیلبر قلبم کنم ازدواج ام یناتن برادر با بوده قرار من که نیا يادآوری از یحت.کنم قبول توانستم ینم اصال.است رحم

 .شد یم واندوه

 بودم مجبور که یمواقع از ریغ وبه شد یم خارج خناه از کردن تلفن يبرا فقط بود مانده زمستان از که یماه کی طول در 

 پدرم از توانم یم چطور که بودم فکر نیا در مدام.کردم یم فکر انتقام به مدت تمام.زدم ینم حرف هم کلمه کی یحت

 وخانواده بودن پدر سنگ همه نیا که یکس.بود کرده ومن ریر،امیام مادر حق در که یرحم یب همه نیا انتقام.رمیبگ انتقام

 درد که بود وانتقام نفرت از زیلبر وجودم قدر آن.بود نکرده ریام حق در يپدر چیه چرا پس دیکوب یم نهیس به را داشتن

 زدم زنگ که هم دفعه کی.کردم یم صحبت میمر خاله با بار دو یکی يا هفته بایتقر.بود رفته ادمی از ریام یخودکش

 جواب در من یول ندیبب مرا که بود خواسته.بود بو خالش یلیخ چون بزنم پدرم به يوسر تهران بروم که کرد خواهش

 .»داره رو مردن اقتیل فقط اون رهیزودتربم چه هر کنم یم آرزو:«گفتم

 کرده من حق در که را یظلم همه نیا تونستم یم طور چه ایخدا.کرد ینم آرام مرا یزخم دل هم حرف نیا یحت اما

 نجایا شهیهم يبرا که بود نیا رمیبگ او از توانستم یم که یانتقام نیبهتر دیشا.بود نیهم ذکرم و فکر تمام.کنم یبودتالف

 کمر به را چادرم ده يها رن مثل توانم یم یحت.بشوم ییروستا مرد کی اصالًزن.برنگردم تهران به وقت چیه گرید و بمانم

 و منسب و اصل به راجع پدر يها ادعا تمام به بیترت نیا به ببرم چرا به را ها گوسفند ای و بدوشم را ها گاو ریش و ببندم

 میبرا کرد یم الیخ که را ییها زحمت ۀهم چطور دید یم یوقت کنم مجسم را حالتش توانستم یم شد یم زده گند خانواده

 فکر مسئله نیا به روزها تمام.کنم سبک را دلم نیسنگ بار از یکم توانستم یم کار نیا با دیشا.رود یم نیب از دارد دهیکش

 ینم.نبود کار نیا به یاجیاحت که دیچرخ یم يطور ایدن هم دیشا اما.گرفت یم قوت سرم در فکر نیا کم کم و کردم یم

 بهتر يدر به در و یفیبالتکل حالت نیا افتاد،ااز یم که یاتفاق هر حال هر به.مرد یم تیوضع نیا در پدر اصالً دیشا.دانم

 رید یلیخ ها شب.بود شده کشته من در احساس که بود نیا مثل.کردم ینم یگرسنگ احساس اصالً. بودم شانیپر یلیخ.بود
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 ح.ر وضع.دمیپر یم خواب از خودم داد و غیج يصدا با ها شب یگاه یحت.دمید یم کابوس مدام خواب در و برد یم خوابم

 افتادم ها فکر به کم کم.شناسم ینم را او اصالً انگار که کردم یم نگاه خاتون به يطور ها وقت یگاه.بود خراب یلیخ ام

 ینم تمام وقت چیه که آئر عذاب و سخت قرن کیگذشت، یم قرن کی مثل نیبرا هیثان هر.شوم یم وانهید حتماًدارم کخ

 یم باز را پنجره بود بهتر یکم هوا که ها وقت یبعض فقط.کردم یم فکر گذشته به و نشستم یم ییا گوشه روز تمام.شد

 دمیشن را یمحزون ین يآوا بار نیاول يبرا که بود جا همان.کردم یم تماشا را ده يها کوچه و نشستم یم آن لبه کردم،

 »ه؟یچ يصدا نیخاتون،ا:«دمیپرس خاتن از.کرد نفوذ وجودم عنق تا که ییصدا

 .»شاهه یعل ین يصدا نیا:«گفت و کرد راست کمر کرد یم جارو داشت که خاتون

 .محزون و بایز چقئدر_

 ؟یکن گوش جلو از ير ینم خوب،چرا_

. دیرس راه از دیع اول روز و شد تمام هم زمستان و گذشت ها ز.رو.بگذارم رونیب خانه از را میپا که نداشتم حوصله اصالً یول

 يبرا و کردند یم زیتم را جا همه هستند جوش و جنب و آمد و رفت در همه چگونه ده مردم که دمید یم پنجره پشت از

 را شانیها خانه ها زن بودندو دهیپوش را زشانیتم و نو يها لباس ها بچه.کردند یم آماده را خودشان دیجد سال لیتحو

 من.بود ناهار يبرا غذا کردن درست مشغول و بود کرده زیتم یحساب را جا همه هم خاتون.کرند یم مرتب دیجد سال يبرا

 ده نیا خاتون،مردم:«دمیپرس و نشستم اجاق دم دستش کنار و رفتم بود کرده اثر میرو انییروستا حالت نیا کم کم که هم

 »تدارند؟ دیع يبرا یخاص رسوم و رسم

 اول روز که نهیا خاصشون رسم یول دن یم يدیع هم به رن یم هم خونه به یدنیددیع گخید يجا همه مثل چرا،خوب_

 .یب یب ي امامزاده رن یم ضیمذ و سالم و جوون و ریپ از همه دیع

 و تنها آنجا چقدر که بودم کرده فکر روز آن نجایا بودم آمده میمر خاله با که افتادم یاول روز ادی،یب یب ي امامزاده

 »؟يبر هم تو يخوا یم:«گفت و کرد من به ینگاه خاتون.است شده فراموشش

 .»شناسم ینم رو یکس چیه که من آخه.نه:«گفتم که خجالت ای بود ترس دانم ینم یول خواست یم دلم یلیخ نکهیا با

 با کمی بهتره حاال.بسه ییتنها گهید که کنم یم فکر من.یکن شروع ییجا هی از دیبا باالخره خب:«گفت و دیخند خاتون

 .»الزمه هم تیسالمت يبرا.یبش یقاط مردم

 یمیصم و راحت همه چقدر.میشد همراه مردم از يا عده با راه در.میبرو هم با که شدم یخاتون،راض اصرار یکم بعداز

 ینم غربت احساس اصالً من هم لیدل نیهم به و هستم خودشان از یکی انگار که کردند یم رفتار من با يطور.بودند
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 در یب یب ي امامزاده يسو به یتین خلوص چه با و روند یم باال کوه از یحال و شور چه با همه دمید یم یوقت.کردم

 نشان خود از یحرکت کی یحت ماه کی طول تمام در طور چه که دمیکش یم خجالت خودم حال نیا حرکتنند،از

 خوشحال بودم آمده نجایا به خاتون اصرار به که نیا از حاال یول.باشد متفکر و زنده موجود کی درخور که یبدهم،حرکت

 .بودم

 پر نیزم تمام.بروم دارم نفس تا خواست یم دلم.دیپر سرم از هوش جا آن ییبایز و یقشنگ م،ازیدیرس کوه يباال به یوقت

 کوه يرو برفها.کردتد یم نوازش را آدم جشم طرف آن طرف نیا دسته دسته ها قیشقا ،یوحش رنگارنگ يها گل از بود

 از یجزئ ییآنجا انگار.شد یم خم طرف هر به ها گل نازك و بلند ي ساقه دیورز یم که یمیهرنس با.بود شده آب باًیتقر

 همان مثل درست بود سبز کرد یم کار چشم تا.بود مانده جا نیزم بر که بهشت ز يا قطعه معروف قول به ای بود بهشت

 .الیخ و خواب مثل.کرد یم فیتوص ریام شهیهم که يا تپه

 اصالً شیقسمتها یبعض یخراب که داشت یروحان يهوا و حال يقدر به یول بود یمیقد بود معلوم دور از امامزاده ساختمان

 در به يا بوسه و گفت یم يزیچ لب ریگذاشت،ز یم در به را صورتش دیرس یم آنجا در دم که کس هر.آمد ینم نظر به

 طول در که یبرکت و نعمت همه نیا يبرا مردم:«گفت خاتون.داخل رفت یم و آورد یدرم را شیها زد،کفش یم یچوب

 .»کنند یم دعا بهتر یسال يبرا و کنند یم شکر را خدا شده بشانینص قبل سال

 دهیند داخل از را يا امامزاده حال به تا من بود بایز یلیخ امامزاده داخل.میشد وارد و میکرد را کار همان هیبق مثل هم ما

 ها طاقچه از تا دو يرو.نگاربود و نقش خوش يها فرش از دهیپوش ییروستا ي خانه نیع.بود جالب یلیخ يبرا نیا و بودم

 نیب در که بودم آنجا يتماشا محو...و دی،سبز،قرمز،سفیرنگ يها لیدخ از پر آن يها پنچره و خورد یم چشم به فانوس

 همانند یلباس نکهیا با.بود ارتیز مشعول آرامش کمال در و داشت یآرام ةچهر.اقتاد نایناب رمردیپ کی به چشمم تیجمع

 چهره در یصیتشخ حالت.باشد مردم نیا نژاد از دینبا که کردم فکر چرا دانم ینم یول بود دهیپوش ییروستا گرید يمردها

 داشت یشانیپ و صورت در یقیعم يها خط.برف مثل دیسف دست کی يموها بلند،چهارشانه،با قد_خورد یم چشم به اش

 »ه؟یک اون:«گفتم خاتون به رو.داد یم سخت یزندگ از خبر که

 .گفتم که شاهه یعل همون نیا گلکم_

 دهیند یزندگ در وقت چیه که انداخت یم ییها زیچ ادی به مرا صدا آن چرا دانم ینم.افتادم او نیدلنش ین يصدا ادی من و

 دیشا و دندیدو یم طرف آن و طرف نیا آن در ییبایز يها اسب که عیوس یدشت ای،یآب يلوفرهاین از پر يا برکه مثالً.بودم

 ترك را نبود،صحن آنجا گریبرگرداندم،د بود ستادهیا مرد ریپ قالً که ییجا طرف به را سرم یوقت.گرید يها يزیچ یلیخ

 برود کوه از خواهد یم و کرده پا به وهیگ و گذاشته سر به را نشینمد کاله که دمید آنجا.رفتم امامزاده اطیح به و کردم

 یعنی.دمیند را یکس رود یم نییپا یکس چه کمک با را خم و چیپرپ و سخت ریمس نیا نمیبب تا کردم نگاه هرچه یول.نییپا
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 رمردیپ دمیبودم،د افکار در که طور نیهم.ستین ممکن که گفت یم عقلم نه، بود؟ آمده را دراز ریمس نیا ییتنها به خودش

 کی به تا رفت یم نییپا طور نیهم شاه یعل.افتاد راه و کرد دستش يعصا را برداشت،آن یچوب نیزم يرو از و شد خم

 بودم شده رهیخ او به که طور نیهم.مودیپ یم همه از آخر هم خودش.دنبالش به گله و جلو از گله سگ.دیرس گوسفند ۀگل

 .خانه به میبرگشت هم با و.»میبرگرد وقتشه گهیگلکم،د:«زد میصدا خاتون

 »بوده؟ کور اول از شاه یخاتون،عل:«دمیپرس او از درراه

 .بود کور اومد که هم اول از.نجاستیا اون که که ساله یلیخ دونم،االن ینم _

 ست؟ین نجایا اهل یبعن_

 چطور؟_

 .خوره ینم ییروستا يمردها به ش افهیق ،درضمنیگفت خودت_

 .خنده ریز میزد هردو»اند؟ یشکل چه ییروستا يمردها مگه:«گفت و دیخند

 .»اند سپرده نایناب آدم هی دست رو شون کله طور چه ده مردم:«گفتم بعد

 .ستین جوپون اون_

 .کرد یم ییراهنما رو گله داشت که دمید من یول_

 با هم رمردیپ نیا.ره یم در کار ریز از شهیهم گوشهیباز یلیخ چون یاحمده،ول اسمش که ست ساله ده پسر هی ده چوپون_

 از دوا و ضماد کردن درست هم اش اصل کار.آشناست خوب گله يچرا يها محل و کوه خم و چیپ به یول کوره که نیا

 .ارهیم در رو خودش خرج راه نیا از و کنه یم درست ذغال زییپا تو البته.هیکوه ياههایگ

 »شناسه؟ یم رو ها اهیگ کجا از نهیب ینم که کنه؟اون یم درست دارو چطور آخه یول:«دمیپرس بودم کرده تعجب

 .دونه یم خودش فقط_

 .»زنه ینم حرف یکس با اون آخه:«داد ادامه و کرد من به رو بعد

 میدیرس که خانه به.ترس هم دیاحترام،شا جور کیداشتم، یبخصوص احستس کور رمردیپ نیا به نسبت دلم در چرا دانم ینم

 که خاتون. آورد هجوم قلبم سمت به عالم يها غم ۀهم انگار رفت غروب به رو دیخورش یوقت باز اما.بود بهتر حالم یکم

 .»هیدنید و قشنگ یلیخ دره اطراف زنه یم آفتاب ی؟وقتیبزن قدم ير ینم ها صبح چرا:«گفت دید طور نیا را حلم
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 کلبه کی به چشمم ها چیپ از یکی شدم،در ریسراز که آنجا از.گرفتم شیپ در را دره راه و شدم داریب زود صبح هوا نیهم به

 »ست؟ین نجایا یکس:«کردم صدا و جلو رفتم.افتاد اتاق کی ي اندازه به کوچک اریبس یچوب

 یاتاق.کرد عادت چشمم یوقت!بود کیتار چقدر.شدم وارد دادم هل را در.نکرد باز را در یکس هم باز زدم در.امدین ییصدا

 می ي اضافه به خواب رخت دست کی و یصندل کی زیم کی.گذاشت شیرو خانه اسم شد یم زحمت به که دمید محقر

 لحظه ه مبادا نکهیا ترس از.باشد نایناب رمردیپ همان ي خانه دیبا نجایا کردم احساس.بود شیرو یظرف که یزمیه اجاق

 شستم،چقدر آبش در را دستم.دمیرس زالل ي چشمه کی به راهم سر.شدم دور آنجا از و کردم ترك را آنجا عیسر سربرسد

 باز و دیرس گوشم به گوسفندان ي گله يصدا رفتم که جلوتر.بود داد دست من به یخوب و یتازگ احساس.بود زیتم و خنک

 .ین همان يصدا

 تر عیسر که خواست یم دلم.کردند ینم يرویپ من از میپاها چرا دانم ینم یول بود گرفته فرا را وجودم تمام ترس نکهیا با

 کینزد دمید میایب خودم به تا کردند یم حرکت جلو به من ي خواسته عکس بر آنها یول کنم فرر پرت و خلوت محل ان از

 يبرا گله يسروصدا به اعتنا یب و بود داده هیتک یدرخت به و بود نشسته من یقدم چند در رمردیپ.ام دهیرس گله چراگاه

 او که گفت یم راست خاتون کردم فکر.نبود چوپان پسرك از يخبر کردم نگاه اطراف و دور به هرچه.زد یم ین خودش

 .»سالم:«گفت اریاخت یب زبانم یول کنم فرار آنجا از ییسروصدا بدون گرفتم میتصم باز.است گوشیاز یلیخ

 ای،بياومد مسافر،خوش سالم:«گفت و زد يلبخند و کرد بلند من سمت به را سرش.کرد دور دهانش از را ین شاه یعل

 .کرد اشاره شیرو به رو به و.»نیبش

 .نشستم کرد اشاره او که ییجا همان و رفتم شده سحر يها انسان مثا يا لحظه یول.»راحتم ممنون نه:«گفتم عیسر

 جانیه شدت از که من.گذاشت من يجلو و ختیر يچا استکان کی.بود کرده درست يچا و کرده فراهم یآتش رمردیپ

 »؟یکن یم کار چه نجایا:«گفت رمردیپ.دمیکش سر نفس می را يچا ۀهم بود شده خشک دهانم

 .»شما دارید يبرا:«گفتم اریاخت یب یول ام آمده يهواخور يبرا میبگو خواستم یم

 »ياومد خوش هرحال به:«گفت و دیخند شاه یعل.ام زده را حرف آم چرا دانستم ینم اصالً

 .دمید یب یب ي امامزاده تو روزید رو شما_

 .ارتیز اونجا روند یم ده مردم ۀهم که رسمه دیع بله،هرسال_

 »د؟یتون یم طور چه شما یول:«گفتم بودم کرده دایپ جرأت که حاال

 .»ام کرده عادت من:«گفت بود من به پشتش که طور نیهم و رفت دورتر قدم چند و شد بلند جا از
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 .»دیزن یم ین خوب چقدر شما:«گفتم.بپرسم او از خواستم یم که داشتم يادیز يها سؤال هنوز

 .»خوبه گوسفندان يچرا يبرا هم و هییتنها دوران هیسرگرم هم زدن ین:«گفت و دیکش اش ین به یدست و دیخند

 تنها یلیخ شما:«دمیپرس باز.کنم پر را ییتنها نیا چطور دانستم ینم و بودم تنها یلیخ هم من.دیلرز دلم آمد که ییتنها اسم

 »د؟یهست

 .»ستین تنها کس چیجوون،ه نه«

 .»خداست فقط مطلق يتنها:«گفت و کرد آسمان به رو را صورتش

 طور همان قهیدق چند و.»تنهام یخل من یول:«گفتم و گذاشتم زانوانم يرو را سرم.شد یم ریسراز میها اشک داشا کم کم

 .ماندم

 .زد یم یحرف من يتسال يبرا بود رمردیپ آن يجا يگرید کس هر دیشا

 از متر چند گله و شاه یعل دمید کردم بلند که را سرم.شود یم دور دارد هم گله يصدا کردم احساس.نزد یحرف چیه او اما

 .دهند یم ادامه راهشان طوربه نیهم دارند و اند شده دور من

 درد او با دلشتم که را من.بود نبرده محبت از ییبو چیه انگار.بود تیترب یب و احساس یب چقدر مرد نیا من تصور برعکس

 . نگفتم خاتون به را موضوع یول خانه برگشتم.بود رفته و کرده ول کردم یم دل

 او به چشمم گرید کباری خواست ینم دلم یحت.رفت نخواهم رود یم او که یسمت به گرید که کردم عهد خودم با صبح فردا

 يصدا بودم منتظر هم هرلحظه و گرفتم شیپ در را روزید راه همان باز چرا دانم یدم،نمیرس دره نییپا به یوقت یول.فتدیب

 يخبر یول دمیرس روزید يجا به.کشاند یم خود يسو به مرا طور نیا که داشت چه رمردیپ نیا دانم ینم.بشنوم را او ین

 بلند يصدا با و رفتم جلوتر.ندیچ یم يزیچ و شده خم نیزم يرو که دمید اورا دور از وقت آن گذشتم گرید چیپ کی از.نبود

 .کردم سالم

 »نم؟یبنش نجایا تونم یم:«دیچرخ گرید جور زبانم باز یول کنم تیشکا او روزید رفتار از خواست یم دلم یلیخ که نیباا

 !»دیرو یم امامزاده تا چطور دینگفت باالخره:«گفتم باز.نگفت يزیچ و دیخند شاه یعل

 »عشق با:«گفت کردم یم يباز بود همراهش که يا بره با که طور نیهم

 ه؟یچ منظورتون_
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 .ندارم يمنظور_

 گذاشت دستم در علف تکه کی بپرسم گرید سؤال آمد تا.دیفهم يزیچ شود ینم دنده کی و بدخلق رمردیپ نیا از کردم فکر

 .»نفخه عالج.کرد دم يچا شد،مثل نرم خوب یوقت.دیکوب و کرد خشک نویا دیبا.خوبه درد دل يبرا اهیگ نین،ایبب:«گفت و

 چرا دانم ینم.بود آن به زیت غیت هزاران که داشت یکلفت ۀساق.بود گزنه هیشب شتریب من نظر دم،بهیکش اهیک ۀساق به یدست

 را آن بادزدن با کردم یم یسع که یدرحال.سوختن به کرد شروع زبانم ناگهان اما.زدم زبانم به و کندم را برگش از یکم

 .»گرفتم شیبود؟آت یچ نیا:«زدم داد کنم خنک

 !»شیخورد ؟چرايکرد کایچ:«گفت شاه یعل

 .»بکن يکار هی:«گفتم دمیپر یم نییپا و باال طور نیهم که من

 .بره اثرش تا يبخور آب اونقدر دیبا فقط.کرد شه ینم کار چیه_

 »؟يداد من دست که بود یچ آشغال نیا:«گفتم.شد کمتر التهابش و سوزش کم کم تا خوردم آب چقدر داند یم خدا

 .»ده یم نجات رو ایلیخ جون بشه مصرف درست اگه آشغال نیهم:«گفت دیخند یم که یحال در

 .رهیبگ بود کینزد رو یکی من جون_

 ها خم و چیپ راحت يقدر به افتادم راه دنبالش به بار نیبود،ا برخورده من به که روزید برعکس.افتاد راه و شد بلند شیجا از

 يکونورد يراهنما بلکه ندیب یم را زیچ همه هاش چشم تنها نه انگار که گذاشت یم سر پشت را راه يها يبلند و یپست و

 در آدم که بود نهیطمأن با و آرام قدر به رفتارش و حرکات.بروم او يپا به پا توانستم یم یسخت به من که ياست،طور بوده

 یلیحالتون،خ به خوش:«گفتم مقدمه یب گشتم یم پناهگاه دنبال که من خصوص به کرد یم آرامش احساس او کنار

 »دویدار آرامش

 .باشه آرامش دنبال دیبا آدم_

 »گردند؟ یم دردسر دنبال همه و اند وانهید مردم دیکن یم فکر چه؟شما یعنی:«کردم اعتراض تیعصبان با

  »گفتم؟ را نیا من:«گفت داد یم ادامه خودش راه به آرام آرام که طور نیهم

 بود؟ یچ منظورت پس_

 .»باشه داشته آرامش که بخواد دیبا آدم:«که کرد تکرار باز يخونسرد کمال با او یول
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 بسته کمرش به که يا پارچه در و دیچ یم شناخت یم که را ییها اهیگ یبعض و کرد یم توقف يجا در او.میرفت راه یلیخ

 کرد یم باز خودش سر از سروته یب و کوتاه يجواها با مرا کردم سؤال او چقدراز هر هم راه طول تمام در. ختیر یم بود

 یحرف که نیا بدون خواستم یحت.است سرسخت قدر نیا رمردیپ نیا چرا کردم فک.برد سر را ام حوصله گرید که قدر آن

 »ست؟ین ت گرسنه تو.ظهره کینزد.میبخور يزیچ هی.هیخوب محل نجایخوب،ا:«گفت که کنم ترکش بزنم

 چه؟ خاتون یول.بود ناهار وقت گفت یم کردم،راست نگاه ساعتم به

 شاه یعل با من بفهمد خاتون خواست ینم دلم ده برگستم و کردم یخداحافظ نیهم يبرا.خانه به برگردم که گرفتم میتصم

 .ام کرده صحبت

 و پرمار قدر آن دارد که یوضع آن با دمشکهید یم یوقت.بود شده بهتر یکم رفتارم بودم شده آشنا او با که يروز دو نیا در 

 به یکم خانه يها کار در کردم یم یسع مثالً.بدهم انجام يکار خواهد یم دلم هم من کردم یم احساس است سرحال

 یکردم،ول یم يریکردم،گردگ یم جمع را ها مرغ تخم و زدم یم سر يمرغدار کردم،به یم جارو را خانه.بکنم کمک خاتون

 تازه.بردم یم اذت کار نیا از نقدریا چرا دانم ینم.بود ها گلدان به دادن آب و یدگیرس داشتم دوست که را يکار نیشتریب

 یم را خانه دیکل مسافرت میبرو بود قرار هروت دیآ یم ادمی.دارد شیها گلدان به نسبت یاحساس چه مادر که دمیفهم یم

 یلیخ نظرم از کار ها وقت آن.بدهد آب بار کی روز چند ها آن از کدام هر کرد یم سفارش و ها هیهمسا از یکی دست داد

 .داتشتم را او احساس همان هم من حاال یول آمد یم مسخره و خود یب

 یم دایپ اورا تا رفتم یم قدر آن رفته شاه یعل کردم یم فکر که يریمس آن از زود صبح که بود نیا صبحم روز هر کار

 از هم او.کردم یم گوش شیها صحبت به شتریب و کردم یم بحث او با تر کم داشت که یخوب و خلق خاطر به یول.کردم

 یم صحبت بودند ریفق حال نیع در و کش زحمت چقدر که ده مردم از هم یگاه و ها گوسفند و اهیگ و دشت،گل و کوه

 اعتماد او به شود یم که است یکس تنها رکردیپ نیا کردم یم کردم،فکر یم تیمیصم و یکینز احساس او با یلیکردوخ

 نیا چطور شاه،تو یعل:«گفتم مقدمه یب روز کی.میبگو او به دارم دل در چه هر شد یم باعث که بود رفتارش در یحالت.کرد

 .کند ینم ییتنها احاس دارد اعتقاد خدا به که یکس_»؟یکن یم تحمل را ییتنها

 .گرقته دلم.هستم ناراحت و مضطرب شهیهم هم باز یول دارم مانیا خدا به من _

 و یناراحت نیا خوام یم خدا از.کنم یم دعا و امامزاده رم یم باشم تو يجا من اگه یدونم،ول ینم:«داد جواب و کرد یمکث

 .»کنه دور من از رو اضطراب

 رفتم یم و گرفتم یم شیپ ددر را امامزاده راه یسخت با ها صبح سرهم پشت روز چند شیفردا از نشست دلم به حرفش

 آن در شدم یم بدتر که نیا مثل یول بشوم بهتر که نیا يبرا کردم یم ازین و نذر و هیگر یدم،کلیرس یم یوقت.کوه يباال
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 صبر:«گفت یم من به شهیهم او یول.انگا نه انگار!نکرد یفرق چیه يدید که کردم یم تیشکا شاه یعل به مدام تیوضع

 .»یکن یم دایپ رو خودت راه هم تو باالخره.واشی واشیکم، کم.شه ینم درست عجله با زیچ همه.باش داشته

 آورد را خدا اسم یوقت آوردم یم دق داشتم واقعاً که روز کی یحت.رفت ینم فرو من گوش به ها حرف نیا از چکدامیه اما

 يها بنده نیب در انگار.خوره یم دردم چه به کرده فراموش منو که ییخدا!نمیب ینم ییخدا خدا؟من کدوم:«زدم ادیفر

 .»شدم کم گرشید

 گله سمت گذاشت،به کنار را برداشت،آن زدن ین از دست ناگهان زد یم ین گاه گه و بود نشسته موقع آن تتا که شاه یعل

 »؟ینیب یم رو گله نیا:«گفت و ستادیا من يرو روبه و برگشت ناگهان بعد.رفت بود چرا مشغول جلوتر متر چند که يا

 »خوب؟:«گفتم تعجب با داشت یتازگ میبرا او يها حرف شهیهم که من

 .کورم رمردیپ کی هم که یدون یم_

 ؟یبگ يخوا یم یچ تو شاه یعل_

 ینم دلم و دارم دوست رو اونها.شناسم یم رو گوسفندها نی تک تک یول هستم يکور و فیضع آدم من بگم خوام یم_

 گم رو هاش دهیآفر از یکی عظمتش همه اون با خدا ممکنه که یکن یم فکر تو اونوقت.ادیب ییبال کدومشون چیه سر خواد

 کنه؟ فراموش ای کنه

 .ماندم خاموش ناچار میبگو که نداشتم يزیچ جوابش در چون

 زدم یم زنگ که هم میمر خاله به.شد ینم تمام من خوردن غصه و نگران حالت نیا یول گذشت یم طور نیهم روزها

 »ستمین خوب چیه:«گفتم یم دمیپرس یم را حالم یوقت

 »دنبالت؟ امیب يخوا یم:«گفت یم او و

 کی تا بود طور نیهم اوضاع هرحال به بود خودمان ي خانه از بهتر مراتب به حالم جا نیا.برگردم خواست ینم دلم من اما

 ینم اصالً که يطور بودم کالفه یلیخ.زدم رونیب خانه از غروب ماندم،تنگ یم خانه در ها غروب که شهیهم روز،برعکس

 به که یوقت.روم یم دارم کجا که دمینفهم که بودم غرق خودم اندوه و درد در آنقدر.کنم تحمل را خانه وارید چهار توانستم

 در و رفتم جلو.بود او کرد یم بهتر را حالم یکم دنشید که یکس تنها يآر.ام ستادهیا شاه یعل ۀخان يجلو دمید آمدم خودم

 .شدم داخل و کردم باز را در.امدین ییصدا یول.زدم

 میبرا چقدر صحنه آن که داند یم خدا فقط.بود خود يخدا با ازین و راز مشغول سرنماز که دمید فانوس،اورا نور ریآنجا،ز

 نماز واقعاً ایاست؟آ نیهم من کار اشکال ینی کردم فکر خودم با.بود نگذاشته تأثر من يرو چوقتیه خواند نماز.بود باشکوه
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 يزیآوردم،چ ینم دست به يزیچ اگر حداقل.کردم یم امتحان دیبا دیشا.دانم یدهد؟نم یم آرامش قدر نیا آدم به خواندن

 شب آن یول آمد یم شمار به فهیوظ انجام جور کی میبرا شهیهم خواندن آمد،نماز یم ادمی که انجا تا.دادم ینم دست از هم

 .شد یم روشن چشمم شیپ زیچ همه قتیحق انگار

 خودم به و خوردم قسم جا همان و.کردم یم فکر بهتر دیبا ها نیا از قبل یلیخ:کردم فکر و شدم شرمنده خودم از ناگهان

 .نکنم ترك را نماز وقت چیه گریفتد،دیب که یاتفاق هر که دادم قل

 و رضا حالت آن به روز کی دیداند،شا یم چه یکس است انیجر در میرگها در يا تازه خون کردم احساس فکر نیا از بعد

 در.برگشتم بودم آمده که یراه همان از میبگو يزیچ که آن یسروصدا،ب یبعد،ب.برسم زند یم حرف آن از شاه یعل که یقلب

 .رمیگ کار به زیانگ رقت وضع نیا از نجات يبرا را تالشم تمام که کردم عهد خودم با راه

 که خواست یم دلم و کردم یم ینیسنگ احساس.بود گرفته را بانمیگر بناگاه که میعظ یبدبخت نیبزرگ،ا راز نیا هم باز

 .کنم سبک او با گفتوگو با را خودم تا نبود کار در هم يریام گرید و.کنم بازگو یکس با را آن باالخره

 دارد مید دمیرس که کشینزد به کردم شیدایپ تا رفتم راه یکل.رفتم شاه یعل سراغ به ناهار خوردن از بعد ظهر روز کی

 »کجاست؟ احمد:«دمیپرس.داد کردم،جواب سالم.دیدوش یم را گوسفندان از یکی

 .بود جاها نیا حاال نیهم_

 »کرده؟ ترك را پستش چرا پس:«گفتم و دمیخند

 .میکن یم عوض باهم جاهامونو ها وقت یبعض_

 کرد دراز طرفم به بود دهیدوش که يریش از کاسه کی.نشستم کنارش نیزم يرو.بود سرحال و خندان شهیهم مثل شاه یعل

 .»آد ینم رتیگ ایدن يجا چیه يریش نیهمچ هی که بخور رو نیا:«گفت و

 میها حرف به کنم،او درددل او با خواست یم دلم شتریب.بخورم نتوانستم جرعه کی از شتریب یول گرفتم دستش از را آن

 صبر قدر آن.نداشت من به یتوجه چیه اصالً که بود کارش سرگرم فدر آن شاه یعل یول کنئ ییراهنما مرا و کند گوش

 که هم من.زدن ین به کرد شروع شهیهم مثل بعد داد هیتک درخت به و مشست من کنار برگشت.شد تمام کارش تا کردم

 تمام.گفتم شیبرا آخر تا اول از را يزیچ همه.بود افتاده میبرا االن تا که یاتفاقات فیتعر به کردم شروع بودم مستعد داًیشد

 با که یوقت یحت.داد ینم نشان خودش از یالعمل عکس اصالً و زد یم ین فقط شاه یزدم،عل یم حرف من که یزمان مدت

 که شد ینم باورم.برنداشت نواختن از دست هم زدم،باز زار عجر سر از لبانش يرو یشگیهم لبخند با ریام کردن مجسم
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 چیه مرد نیا ایآ که کردم بشوم؟فکر آرام یکم بلکه تا بدهد میدلدار خواست ینم دلش یحت یعنی.بزند یحرف چیه نخواهد

 دهد؟ یم گرانید یبدبخت به یتیاهم

 وقت یب و وقت طور نیا دینبا من.شدم تییتنها مزاحم که نیا از یبخش یم:«گفتم يدلخور با شد تمام که میها هیگر

 .»کنه ناراحتت من وجود دیشا.بشم مزاحمت

 صبر ینشو،کم ناراحت:«گفت دلسوزانه یلحن با بار نیاول يبرا و گذاشت کنار را اش ین که کنم ترك اورا تا شدم بلند بعد و

 .»دارم کن،کارت

 .»نیبش م؟پسیکن صحبت هم با يخوا ینم مگه نیبش:«داد ادامه و کرد من به رو را صورتش بعد

 »؟یگرفت شیپ رو راه نیا چرا:«گفت.شدم رهیخ صورتش به و نسشتم

 رو؟ یراه چه_

 یم آدما که یکن یم فکر کردنونکنه فیتعر براش رو تیزندگ یکن یم شروع یرس یم یکس هر به تا که نیهم.نیهم_

 ها نیا از کدوم چیه که نهیا تیواقع یول!ده یم انجام تو يبرا يکار شونیدلسوز که نیا کنند؟به حل رو تو مشکل تونن

 رو خودت و سوزه یم خودت يبرا شتریب دلت که نیا ي اضافه به.شه یم تر دهیچیپ مشکالتت بدتر هربار فقط.ستین

 .یکن یم حس تر بدبخت

 .»هستم بدبخت من:«گفتم لب ریز و برگرداندم گرید سمت به را سرم

 .م،بدبختندیبدبخت ما گن یم که ییها اون تمام یعنی.یهست بدبخت هم واقعاً يبخوا که یوقت بله،تا_

 »کنم؟ کاریچ من پس:«گفتم اعتراض با

 ؟یبدون يخوا یم واقعاً_

 .خوام یم که ه؟معلومهیحرف چه نیا_

 و کمتر نه.نیبب افتاده اتفاق که طور همون رو اون يایب کنار مسأله نیا با بعد به نیا از کن یسع:«گفت دوباره و کرد یمکث

 کن، قبولش بعد.شتریب نه

 يزیچ یول.کند قبولش یراحت به آدم که نبود يزیچ اتفاق نیکنم؟ا قبول را آن چطور آخر.دیگو یم چه دمیفهم ینم اصالً

 نیا تمام انگار.کرد یم صحبت طور نیا من با او که بود بار نیاول نیا.بود شاه یعل رفتار بود کرده جلب را توجهم شتریب که

 .میبگو چه دارم الیخ من که دانست یم مدت
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 .»افتاد یم من يبرا دیبا اتفاق نیا چرا آخه:«گفتم او به

 ما؟ نه فتهیب هیبق يبرا هولناك و بد اتفاقات که میدار انتظار شهیهم ما چرا_

 کور من يجا به کاش يا که يا کرده آرزو وقت چیه که بگو و کن نگاه من به:«گفت و داشت نگه من به رو را صورتش

 من يها یبدبخت و مشکالت به یربط چه تو تیداره؟وضع یربط چه موضوع نیا نظرم به کردم مکث يا لحظه»؟يبود

 »داره؟

 کم هی حاال.هستند گهیهمد هیشب ییجورا هی همشون مشکالت.داره ربط هم به ایدن مسائل ۀهم داره ربط:«گفت و دیخند

 نسبت ینید چیه ایدن که میبدون دیبا ها آدم ما.ستین نیا از ریغ به يا چاره یعنی.کرد تحملشون دیبا باالخره کمتر ای شتریب

 یم شیپ شهیهم اتفاق.یباخت که یخودت نیا نه اگه.اهللا بسم يایب کنار باهاشون یتون یم اگه نهیهم ایدن.نداره تو و م به

 .»میکن یم فکر خودمون به فقط که مییما نیا تنها.آد

 »خوبه؟ فتهیب بد خوب اتفاق تا چند يروز یکیکوچ نیا به ده نیهم يتو:«داد ادامه و کرد یمکث

 ؟یذهن از دور یاتفاق نیهمچ هی آخه_

 یم هرجا تونه یم که است پرنده مثل ست،ذهنین ذهن از دور زیچ چین،هیبب:«گفت و گرفت خودش به يمتفکر ي لفهیق

 اتفاق تونه یم شیکی و هرا انتظارها از دور و ها ممکن ریغ نیا از حاال.بزنه سر هم ها ممکن ریغ ۀهم به و کنه پرواز خواد

 .»نداشت یتیجذاب چیه بود کنواختی یزندگ اگر.نیهم یعنی یزندگ اصالً.فتهیب

 يها يباز نیهم با ایدن اصالً.يشد یم خسته ازش هم تو خود نیهم:«گفت کرد یم من سمت به را شیرو که یحال بعددر

 رو شونیزندگ بد يها اتفاق ۀهم اونها.آن یم کنار زیچ همه با که نهیا ها آدم مهم يها خصلت از یکی.قشنگه بشیعج

 یم من.شوند یم آروم يطور نیا و کنند یم دوره خودشون يبرا بعد يها سال رو خوب خاطرات ۀهم و کنن یم فراموش

 يقدر اون.طورند نیهم ها آدم ۀهم یعنی.یهست يقو یلیخ یکن یم فکر که يزیچ عکس بر تو.یتون یم هم تو که دونم

 اون.شده کم نفست به اعتماد ،فقطيدا ناشناخته يها قدرت اون برابر هزار باش مطمئن يدار قدرت یکن یم فکر تو که

 راهش اگه البته.یبرگردون رو آرامشت یتون یم راحت یلیخ که وقته اون.ياریم دست به بواش واشیباش، نداشته عجله هم

 .»یباش گرفته ادی رو

 یعل که ینیا از تر يقو یلیخ هم دیهستم؟شا يقو آدم من واقعاً یعنی کردم فکر.شد گرم دلم یکم انگار ها حرف نیا با

 اصرار با.دانستم ینم وقت آن تا که دمیفهم یم خودم از هم گرید يزهایچ یلیخ کرد یم کمکم او اگر حتماً.گفت یم شاه

 .»یکن کمکم دی؟بايد یم نشون هم من ؟بهيبلد رو راهش تو:«گفتم
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 راهش خودت دیبا تو.کنه کمکت تونه ینم ی،کسیکن کمک خودت به یتون یم خودت فقط تو:«گفت و داد تکان را سرش

 ش عهده از یتون یم تو من اعتقاد به.یبفهم رو زهایچ یلیخ تو تا افتاد یم دیبا اتفاق نیا دیشا که یبفهم دیبا.یکن دایپ رو

 گهید خوب،حاال:«گفت و شد بلند جا از حرف نیا بعداز.»یبخواه دیبا ،فقطیکن کمک خودت به یتون یم خودت فقط.ییبرآ

 .»شه یم شب داره میکن جمع رو گوسفندها دیکنمبا دایپ رو احمد دیبا

 »؟یفهم یم رو روز و شب گذشت کجا از تو:«گفتم.بود گذشته زود چقدر یگفت،ول یم راست.کردم نگاه آسمان به

 .بفهمم رو زیچ همه دیبا ام،پس زنده هنوز من!فتادهین کار از که هام حس هیبق یول نمیبینم من درسته.ها زیچ یلیخ از_

 ؟يچطور آخه_

 .گهید يها زیچ یلیخ و هوا یگرم و يسرد ها،از پرنده يصدا از_

 ؟یش ینم ناراحت بپرسم يزیچ هی_

 .»بپرس يخوا یم یهرچ:«گفت تکاند یم خود از را نیزم غبار و گرد که يدرحا

 میها چشم به انگار و برگشت طرفم به شدم مانیپش چرا دانم ینم یشده،ول کور که است سال چند که بپرسم خواستم یم

 من.میکرد یخداحافظ هم از.انداختم ریز به را سرم خجالت از هم من و زد يدار یمعن لبخند دیفهم را زیچ همه و شده رهیخ

 با داد و کرده روشن یفانوس دمیکردم،د نگاه سرم پشت به تپه يباال از یوقت.افتادم راه خانه يسو به و گرفتم شیپ را ده راه

 يبرا! حتما کردم فکر بودم،اما کرده تعجب روشن فانوس دنید از چقدر.کند یم تیهدا آغل سمت به را گوسفندها احمد

 .نکند ریگ يزیچ به شیپا که نیا يبرا کرده روشن احمد

 خاتون:«گفتم.کرده تیاذ را رزنیپ نیا چقدر بود من منتظر و بود نشسته در دم خاتون.بود شده شب گرید دمیرس که خانه به

 »؟ینشست در دم ياومد چرا

 .يکرد رید یلی؟خيبود کجا تو_

 »افتاده؟ یاتفاق شده؟ یچ:«گفت کرد یم نوازش را سرم که طور نیهم.بغلش يتو گذاشتم را سرم و نشستم کنارش

 .فتهیب خواد یم نکهیا مثه یول فتادهین یاتفاق چینه،ه_

 یعل با یتونست باالخره:«دیپرس خاتون.شده برداشته میها شانه يرو از يبار ها مدت از بعد که کردم یم یسبک احساس

 »؟یکن صحبت شاه

 ؟يدیفهم کجا از شما_
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 .میبخور يریپن نون هی تو میبر پاشو بزنه،حاال حرف باتو شده حاضر باالخره حتماً که دمیفهم يکرد رید یگلکم،وقت_

 .امیم االن منم دیبر شما_

 چهاردهم شب.دیدرخش یم یآب آسمان در دیسف سکه کی مثل ماه که دید و کردم بلند آسمان به رو را سرم رفت که خاتون

 که بودند کینزد قدر آن ها ستاره و آسما.شود یم برآورده حتماً باشم داشته که ییآرزو هر شب آن که کردم احساس.بود ماه

 .سمیبنو خانه يبرا يا نامه فردا دیشا کردم یم دراز و دست اگر انگار

 که یلحاف رنگ.بود شده تر قشنگ و تر پررنگ ها رنگ ۀهم نظرم به.داشتم یخوب حال شدم داریب خواب از که صبح فردا

 یینایب نعمت کردم فکر.شده تر شفاف زیچ همه کردم یم احساس.بود اتاق کف که یقال يگلها یبود،حت دهیکش میرو

 .کردم شکر بود کرده عطا دمید قدرت من به که نیا يبرا را خدا بار هزار و است قشنگ

 سالش و سن نیا با زن نیا چقدر.بود گرفته نان هیهمسا از هم و بود دهیدوش را رگاویش هم.بود پاشده زود صبح خاتون

 اطیح يتو رفتم شستم که را صوذتم و دست.دمیکش خجالت بودم شده داریب خواب از تازه که خودم از.بود يپرانرژ

 »؟يخوا ینم ،کمکینباش ر،خستهیبخ سالم،صبح خاتون:«گفتم

 هم با اونوقت.شه یم تموم کارم هم من يبپز هارو مرغ تخم تو تا.خوام یم که چرا،کمک.گلکم ریبخ هم شما صبح_

 .میخور یم صبحانه

 ادی را آدم اش ییطال يها شعاع.بود قشنگ یلیخ دیخورش روز آن.کردم نگاه آسمان به و گرفتم دستش را ها مرغ تخم

 یم راست شاه یعل که دمید.کردم احساس را صبح وجود تمام با و بستم را میها چشم يا لحظه.انداخت یم یرنگ يمدادها

 نظرم به.است چند ساعت که دیفهم شد یم یحت دیشا شده صبح که دیفهم شد یم ها پرنده يصدا و هوا يبو د،ازیگو

 تا رفتم عیسر من و کرد میصدا خاتون که بودم فکرها نیهم در.باشد داشته يگرید مزه صبح یحت است ممکن که دیرس

 .کنم حاضر را صبحانه

 يمعنا به یحت دیشا.بودم نخورده یدرست صبحانه يروز چیه بودم آنجا که یوقت چند آن.بود يا خوشمزه یلیخ ۀصبحان

 .خوردم زور به هم آن قاشق چند فقط خاتون اصرار به اما.نداشتم لیم اصالً چون خورد ینم هم شام ای ناهار یواقع

 من برسد اش روزانه يکارها به تا رفت خاتون صبحانه بعداز.هستم گرسنه اسب کی مثل که کردم یم احساس روز آن یول

 نگاه که دره يباال از.سمیبنو نامه ام خانواده يبرا هم نمیبب را شاه یعل هم تا شدم دره ي روانه و برداشتم کاغذ و مداد هم

 رفتم یم جلوتر که هرچند یول شدم ریسراز دره از.نبود برها دور آن هم گله سگ ینبود،حت گوسفندها از ياثر چیه کردم

 کلبه در یول برگشتم کلبه طرف باشد؟به افتاده شیبرا یاتفاق نکند.داشت برم ترس آن کی.کردم یم دایپ او از ياثر کمتر

 يجلو يجو از که یآب انیجر و نشستم یسنگ تخته يرو.ماندم منتظر جا همان هرحال بود؟به رفته کجا یعنی.نبود باز هم
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 به را حواسم دوباره.سمیبنو چه دانستم ینم یول برداشتم را کاغ و مداد.افتادم نامه ادی یمدت بعداز.شذم رهیخ گذشت یم میپا

 يجلو آمد یم پدر ي افهیق مدام یول.سمیبنو تا برسد ذهنم به یخوب موضوع خواست یم دلم.کردم پرت گرید زیچ

 چطور پدرم.یمیقد يفکرها همان باز.شدم یم موفق کمتر کنم منصرف او فکر از را خودم کردم یم یسع هرچه.چشمم

 دور او از تونستم یم کجوری کاش است من پدر او که بداند یکس خاست ینم دلم اصالً.باشد رحم یب آنقدر بود توانسته

 یلیخ من.افتادم شاه یعل روزید يها حرف ادی.بود خوب یلیخ کنم درست خودم يبرا یمستقل یزندگ توانستم یم اگر.بشوم

 کردم شروع فکر نیا با.کرد ینم یزندگ تنها هم او مگه خودش مثل کنم یزندگ ییتنها توانستم یم دیشا پس.هستم يقو

 :نوشتن به

 نیا از خواهد یم دلم.ستین بود حالم هم من.باسد خوب حالتان دوارمیسالم،ام 

  هرحال به دینبخش مرا هم اگر یعنی دیببخش مرا دادم زجر همه نیا را شما که 

 دوارمیام.ام داده پس ام کرده درحقتان که ییها يبد ۀهم تقاص که کنم یم فکر 

که دیگر بداخالقی هاي مرا تحمل نمی کنید خوشحال باشید.در این چند وقتی که اینجا زندگی  است یوقت چند که نیا از 

خیلی چیزها دیده ام وخیلی چیزها هم یاد گرفته ام وفکر می کنم که شاید بهتر باشد اینجا بمانم.اینجا احساس می کنم 

  راحتی می کنم.

  

نامه ام به اینجا که رسید سرم را بلند کردم ودیدم که علی شاه با یک بغل گیاه دارویی از دور می آید.کاغذ را تا کردم ودر 

مطمئن قدم برمی داشت که انگار صد سال است راهنماي این کوه ها ودره هاست.آن چنان در جیبم گذاشتم.آن قدر آرام و

آرامش حرکات او غرق شده بودم که یادم رفت سالم کنم.تکان که خوردم باعث شد که متوجه حضور من بشود.با لحن 

  »بوي آدمیزاد می آد.«خنده داري گفت:

  »فکر می کنی؟ چیه؟به چی خیره شدي؟داري«زدم زیر خنده.گفت:

  ـ تو از کجا فهمیدي که من دارم فکر می کنم؟

  ـ از اونجایی که هیچ صدایی ازت در نمیاد.بودن تو معموال با سروصدا همراهه.فقط وقتی که تو فکري ساکتی.

  »یعنی تو می خواهی بگی همه آدمها رو می شناسی؟«خندیدم وگفتم:

  چکار داشتی می کردي؟ـ نه ولی بیست ساله که دارم سعی می کنم.حاال 
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  ـ داشتم براي خانواده ام نامه می نوشتم.

  »چه کار خوبی کردي.«لبخندي لب هایش را از هم باز کرد وگفت:

  ـ دلم می خواد برات بخونم.

  نمی دانم چرا فکر می کردم حتما کارم را تایید می کند.

.همین طور چشمهایش را به طرف من ثابت نگه بعد از این که نامه تمام شد دیدم علی شاه لبخند از صورتش محو شده

داشته بود.با این که مطمئن بودم کور است وچشمهایش نمی بیند ولی حالت نگاهش طوري بود که یک آن به شک 

  »چرا این طوري نگاهم می کنی؟تو چیزهایی می بینی مگه نه؟«افتادم.پرسید:

.سر راهش را گرفتم.احساس می کردم چقدر احمقم تمام چیزي نگفت.در عوض پشتش را به من کرد ورفت.دنبالش دویدم

این مدت بازیچه قرار گرفته بودم.باورم نمی شد که همه این روزها به من دروغ می گفته.یعنی همه مردم ده را گول می 

مه دروغ تو خجالت نکشیدي که این ه«زده؟چطور توانسته بود که این کار را بکند!حسابی از کوره در رفته بودم. داد زدم:

  »گفتی!می دونی اگه برم به مردم بگم که تو کور نیستی چه بالیی سرت می آرند؟

وایسا ترسو تو چشم هات کور نیست.تو می بینی.تو «باز هم حرفی نزد وبه راهش ادامه داد.دیگر واقعا کفري شده بودم.گفتم:

  »منو می بینی.

  »هاي خودخواهی مثل تو احتیاج به چشم نداره.دیدن ادم«ایستاد ودوباره به من خیره شد واین بار گفت:

با این حرفش ناگهان به خودم آمدم.فهمیدم که چه اشتباهی کرده ام.خداي من یک بار دیگر از او رو دست خورده بودم.این 

را نمی فهمیدم که چرا من همیشه اصل قضیه را رها می کنم وبه مسائل احمقانه می پردازم.داشتم از خجالت آب می 

.فکر کردم اگر االن بحث را عوض نکنم دیگر هیچ وقت نمی توانم با علی شاه روبه رو شوم.باید طوري وانمود کنم که شدم

  »منظورت از خودخواه من هستم؟«انگار متوجه حرفهاي احمقانه اي که زده ام نبوده ام.گفتم:

  »گفتی خودخواه. تو باید با من حرف بزنی.این حق منه که بفهمم چرا به من«چیزي نگفت.گفتم:

مکثی کرد.انگار که داشت فکر می کرد ببیند من لیاقت این را دارم که با من حرف بزند یا نه.باالخره بعد از مدتی گفت:نچرا 

  »تصمیم گرفتی نامه بنویسی؟چرا زنگ نزدي؟

من بهت «جا خوردم.اصال فکر نمی کردم که چنین سوالی را از من پرسد.وقتی دید من جوابی ندادم خودش گفت:

میگم.براي این که مطمئن بشن هنوز حال تو خوب نشده.براي این که نکنه یه وقت خیالشون از بابت تو راحت بشه مگه 



 
 

 
 

 بھارک ملک خانی نقش دل

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m  
 

Page 90 

 زنده و کردي لطف بهشون اینکه خاطر به خودت پیش بدال.کنی میتو مثل بچه ها حتی با خودت هم لج «وادامه داد:»نه؟

 ))هستی؟ کی کنی می فکر تو. گذاري می منت سرشون هم کلی موندي

 .))آوردند سرش رو بال این اونها که هستم همونی من هستم؟ کی من: (( گفتم خودم از دفاع براي

 کسی که نداري احتیاج وقت هیچ آینده در که مطمئنی یعنی آد؟ نمی پیش موقعیت این وقت هیچ تو براي کنی می فکر -

 ببخشدت؟

 همه نفرت و باشد سنگ و سخت دلت قدر این که وقتی تا: (( گفت بعد و کن اثر من در کامال هایش حرف تا کرد صبر

 .))گیري نمی آروم وقت هیچ باشد، گرفته رو وجودت

 راحت خیالشان من بابت از ام خانواده که خواستم نمی من. گوید می راست شاه علی شاید کردم احساس. رفتم فرو فکر به

 .ببخشمشان من ولی بکنند من حق در را ظلم این ها آن چرا که کردم می فکر دلم ته. بشود

 شاه علی. آمد برمی دستم از که بود کاري تنها باشند من دلواپس همیشه کنم مجبورشان که این و. بودم متنفر شان همه از

 از زود یا دیر باالخره اونها بدي؟ ادامه وضعیت این به تونی می کی تا کنی می فکر: ((گفت بود خوانده را دستم گویی که

: (( داد ادامه و))  خواي؟ می را این تو. شوي می فراموش کم کم و گذارند می خودت حال به رو تو. شوند می خسته دستت

 .))کنند می فراموش وقت چند از بعد رو هایشون مرده عزیزترین مردم. نیست چیزي که مرگ از باالتر دیگه

 ها واقعیت فقط من. نشو ناراحت من دست از: ((گفت شاه علی. کرد می ام خفه داشت که انگار. بود بسته را گلویم راه بغض

 .))خودته میل دیگه داشتی اصرار باز اگه بعد. اي گرفته پیش در رو راهی چه که بدونی خواد می دلم. گم می رو

 گیاه و شد خم زد که را هایش حرف شاه علی. بدهم او به که نداشتم جوابی حقیقت در یعنی. بدهم را جوابش نبودم قادر

 بعد.)) خونه برو هم تو. برم باید دیگه حاال خوب،: (( گفت من به رو و کرد بغل دوباره بود گذاشته زمین روي که را هایش

 .))کن فکر امروزمون هاي حرف روي کمی یه خواستی هم اگر: (( داد ادامه تري مهربان لحن با

 به که این از. کردم فکر او هاي حرف به و نشستم همانجا. نرفتم هم خانه ولی نکردم، خداحافظی او با هم من و رفت او

 من با بیشتر خواست می دلم. بد یا است خوب دانستم نمی ولی. داشتم عجیبی احساس بود فهمیده مرا حال راحتی این

 .بود کرده روشن برایم را مسائل کلی بود زده که حرفی کلمه چند همین با انگار. کرد می صحبت

 پیش در را ده راه و آمد بیرون اش کلبه از که دیدمش رفتم می داشتم که طور همین. رفته کجا ببینم تا شدم بلند جا از

 چند از.  بروم راه صدا بی و آرام خیلی کردم می سعی. کردم دنبالش نشود من حضور متوجه که مناسب اي فاصله با. گرفت

 یا است عادت روي از دانستم نمی. بود حفظ از رو ها کوچه این ي همه انگار پیرمرد این خدایا،. گذشت پیچ در پیچ کوچه
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 در جلوي ، رفتن راه کلی از بعد. بفهمم آخرش که کنم نمی فکر. کند می پیدا را راهش احساس با خودش قول به که این

 شده قایم دیوار یک پشت که من طرف به هم بعد. زد در و کرد توقف نبود دیگري خانه اطرافش و دور تقریبا که اي خانه

 .زد در دوباره هم بعد. )) نباشه بد برات همم شاید. بیایی من با تونی می خواد می دلت اگر: (( گفت و برگشت بودم

 .ایستادم کنارش و آمدم بیرون دیوار پشت از حال هر به اما. بودم مانده مات واقعا کنم می دنبالش من بود فهمیده که این از

 .))تو بیا بازه، در: (( شد شنیده خانه توي از ظریفی صداي ضمن همین در

 آغل شبیه بیشتر. گذاشت رویش را خانه اسم شد می زحمت به که بود محقري خانه. شدیم داخل هم با و کرد باز را در

 کنار که پهنی شدید بوي. گشتند می خودشون براي که بود ول خروس و مرغ عالمه یک هم حیاط توي. بود گوسفندها

 .کنم حبس را نفسم لحظه چند براي کردم سعی. گرفت می را آدم نفس بود شده کپه حیاط

 )) نه؟ شدي نارحت بویش از: (( گفت و برگشت من طرف به شاه علی

 .ندادم را جوابش

 )) ؟ کجایی تو بوته، گل: ((زد داد بلندي صداي با

 .))زمین زیر توي. اینجام عمو: (( داد جواب صدایی

 توي کنی، می چکار اینجا تو پریا، کردم فکر. بود داشته برم ترس چرا دانم نمی. داشت هم زمین زیر مگه خرابه این خدایا،

: گفت خنده با باشد فهمیده را موضوع این هم خودش اینکه مثل. بردت می دارد کجا او اصال! پیرمرد این با خانه این

 .))بیا من با ، نترس((

. بود ندیده خودش به را آفتاب رنگ وقت هیچ که انگار بود تاریکی و نمور زمین زیر چه. رفتیم زیرزمین سمت به هم با و

 به را آدم حال که داد می هم عجیبی بوي. بود کم خیلی نورش. نبود بعید چنداد هم زیرزمینی چنین اي خانه چنین از البته

 به چون نخورم زمین تا بودم گرفته دیوار به را دستم. رفتیم پایین بود تا هشت هفت کنم می فکر که ها پله از. زد می هم

 چراغی برابر در کرد، عادت کم نور به چشمم و بود آن در دخترك که رسیدیم اتاقی به وقتی. دیدم می را پایم جلوي زحمت

 آن از کمی فقط و بود شده بافته قالی بیشتر نصف. بود شده نصب هایی پایه روي جلویم که دیدم قالی دار یک ، نور کم

 بو این دانم نمی. نداشت اي فایده هیچ تقریبا ولی کنم احساس کمتر را بو که گرفتم ام بینی جلوي را ام روسري. بود مانده

 مهمان عمو: (( آمد صدایی در پشت از. چیزي چنین یک یا رطوبت و گوسفند آلوده پشم مانند بود بویی. آمد می کجا از

 )داري؟

 خوبه؟ حالت تو. مسافره یه آره، -
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 .خوبم -

 این ولی. هستند نوازي مهمان به مشهور شان همه ها روستایی کردم فکر. بود جوانی دختر صداي ، صدا.  کردم تعجب

 مرتب و تمیز پشتش هم چقدر. بود قشنگی خیلی قالی انصافا و بود ما به قالی پشت. نخورد هم تکان دار پشت از حتی یکی

 کشیدم، می پشتش به دست که طور همین. بودم دیده عمرم مدت تمام در که بود قالی ترین قشنگ قالی این نظرم به. بود

 ها فرش این که گفت می مادرم هرچه و رفتم می راه آنها روي کفش با من که افتادم خودمان ي خانه هاي فرش یاد

 .فهمیدم نمی اصال بدانم، را قدرشان و هستند باف دست

 آورده مرا این براي حتما کردم فکر. کند می صحبت دخترك با دارد و دار پشت رفته شاه علی که دیئم و کردم بلند را سرم

 به. نداشت تازگی من براي که این ولی.کنند می کمک شان خانواده به بافی قالی کار در ده دخترهاي چطور ببینم که اینجا

 نمی اصال. بود نکرده تمیز را آنجا کسی که بود سال صد انگار. بود ریخته هم به و کثیف جا همه چقدر کردم، نگاه اطرافم

 .))اینجا بیا پریا،: (( زد صدایم شاه علی. آورد دوام آنجا هم دقیقه یک شد

 به زنجیر با پایش یک بود نشسته دار پشت که نوجوانی دختر. زد خشکم برجاي زدم، دور که را دار. آنها سمت به رفتم

 رفتم. کردند می رفتار او با طور این که بود حیوان دختر این مگه خدایا،. بود شده قفل داشت می نگه را قالی که چهارچوبی

 بسته آن به زنجیر که پایش از قسمت آن. شد نمایان هایش گونه روي قشنگ چال تا دو خندید، وقتی. نشستم کنارش و

 نگاه صورتش به. آورده سرش را بال این خدانشناسی کدام کردم فکر. بود شده کبود هم جاهایش بعضی و زخمی بود شده

 کمرنگ، اي قهوه هاي چشم انداخته، گل و قرمز هاي لپ سفید، پوست. بود طراوت با و زیبا سرخ گل بوته یک مثل کردم،

. بوته گل. آمد می او به اسم این چقدر. خورشید اشعه مثل درست. بود طالیی دیدم می من که آنجایی تا هم موهایش

 ))سالته؟ چند خوشگله، خانم: ((  پرسیدم. زد لبخند جوابم در هم او و زدم لبخندي

 .سال پانزده -

 دست از یکی روي کبودي برزگ ي لکه چند متوجه ضمن همین در. کند مرتب سرش روي را روسري تا برد دست و

 ))چیه؟ اینها: (( پرسیدم نگرانی با و بردم ها کبودي آن سمت به را دستم. شدم هایش

 .))نشده چیزي ، هیچی: (( گفت لبخند با کرد می قایم من از را دستش که حالی در

 بود ساکت موقع آن تا که شاه علی. آمد نمی عادي نظرم به چون چیست، ها کبودي آن علت بدانم تا کردم اصرار من ولی

 )) زده؟ کتکت باز: (( گفت بوته گل به رو

 . ))نزده که وقته خیلی دیگه نه،: (( گفت کشیده خجالت من جلوي رسید می نظر به که بوته گل
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 )) زنه؟ می رو تو کی کی؟: (( پرسیدم زد؟ می را گناه بی و معصوم دختر این احمقی کدام. بودم مانده واج و هاج

 )) مونده؟ قالیت از دیگه خیلی: (( گفت بوته گل به رو و.)) کس هیچ: ((  گفت شاه علی

 .شه می تموم داره ، دیگه نه -

 .))بوته گل بوته، گل: (( شد شنیده حیاط توي از صدایی ضمن همین در

 ))برگشته؟ روز وقت این چرا: (( گفت لکنت با بود زده بیرون ترس از که هایی چشم با بعد. پرید رویش از رنگ دخترك

 ترسیدي؟ اینقدر چرا کی؟ -

 . ))زنه می کتکم ببینه اینجا رو شما اگر. برید اینجا از. برید خدا رو تو: (( کرد التماس بوته گل

 مشخص و داشت عبوسی ي قیافه زن. شد ظاهر ها پله باالي در زنی درشت هیکل بکنیم، حرکتی بتوانیم اینکه از قبل ولی

 )) کنی؟ می کار چی داري مرده، ذلیل: (( زد داد. ست عصبانی خیلی که بود

 کردم فکر. کرد سالم و زد لبخندي. شد عوض حالتش یکهو افتاد ما به که چشمش او بود؟ مادرش یعنی بود؟ که زن این

 توي اینجا چرا بده، مرگم خدا: (( گفت آمد پایین که ها پله از. است زن همین زند می صدا را بوته گل که کسی پس

 !))شربتی ، چایی یک باال بیاورید تشریف زیرزمین؟

 .خوبه ، ممنون نه -

 حرف خدا به رو تو: ((گفت بود شده من نگاه متوجه که زن. انداختم بود آمده بند زبانش ترس از که بوته گل به نگاهی بعد و

 »؟يا گفته ییها دروغ چه باز:«گفت و زد دخترك پشت به يا سلقمه و.»دینکن گوش رو دختره این هاي

 .نگفت ما به یچیه او.دینکن تشیاذ-

 »ه؟یچ يبرا نیا بپرسم شه یم:«دادم ادامه و کردم اشاره ریزنج به

 ینم شما یول.ستمین کار نیا به یراض هم من خدا جون،به خانم:«گفت و گرفت خودش به يا چارهیب و مغموم حالت زن

 اشاره بوته گل به بعد.»میبگذار سفره سر حالل نون لقمه هی تا میکن یم جون باغ اون يتو صبح از آقا قاسم که،من دیدون

 داشیپ کجا از میبر دیبا بعدا دونه یم خدا مینکن هم رو کار نیا اگر.باشه نیا مواظب که ستین یکس:«داد ادامه و کرد

 دختر جون،خوب خانم:«داد ادامه و کرد یمکث.»میکرد داشیپ یبدبخت با بار کرده؛هر فرار خونه از بار چند حال به تا.میکن

 ظاهر به:«گفت گرفت یم خودش به یجانب به حق افهیق که یحال دهم،در ینم یجواب هم باز دید یوقت و.»داره تیمسئول

 .»ده یم درس رو طونید،شینکن نگاه مظلومش
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 بود ساکت موقع آن تا که شاه یعل.باشد دیگو یم زن که هم طورها نیا که دیرس یم نظرم ،به انداختم دخترك به ینگاه

 .»میبر بهتره گرید خوب،ما:«گفت و آمد حرف به

 »گفت؟ یم راست بوته گل به راجع:«گفتم شاه یعل به رو میآمد رونیب که در از

 .بگذاره رونیب در از رو پاش قدم هی یحت نداشت حق که ساله پنج االن اون-

 خانه سمت به مهیسراس.شد بلند دخترك هیگر و غیج يکنم،صدا درك درست را شاه یعل حرف یمعن بتوانم نکهیا از قبل

 بود بسته شیپا که نوا یب دختر.کند یم کبود و اهیس را بوته گل دارد و برداشته کلفت شلنگ کی زن که دمید آنجا و دمیدو

 .کرد یم وخواهش التماس کند،مرتب فرار توانست ینم و

 از تا دمیدو رونیب خانه از نیهم يبرا.کنم بوته گل يبرا يکار و بروم جلو نتوانستم که بودم دهیترس تیوضع نیا از قدر آن

 باز را در کس چیه دمیکوب در به هم چقدر هر.بود بسته درش بود تر طرف آن متر چند که يا خانه.بخواهم کمک نفر کی

 یکس:«زدم داد شدم خانه داخل.بود باز درش که دمیدو يگرید ◌ٔ خانه سمت به ناچار.نبود خانه يتو یکس که انگار.نکرد

 .»کشه یم رو دختره داره.کمک ادیب یکیست؟ین نجایا

 »کشه؟ یم داره یشده؟ک يزیچ:«گفت و آورد رونیب را سرش باال طبقه از یزن

 .»کشه یم داره رو بوته بوته،گل گل-

 »؟یگ یم یچ نمییب کن صحبت تر،آرام واشی کم هی:«گفت آمد یم من طرف به زن

 .»دیکن کمکش دیبا شما:«گفتم بود گرفته م هیگر که من

 .زنند یم کتکش نیا از بدتر برسه ادشیفر به ستین یکس که شب میریبگ را شیجلو االن نداره،اگه دهیفا-

 .کنه دفاع ازش که نداره رو کس چیه اون چرا؟مگه آخه-

 .کنند یم ينگهدار ازش برادرش زن و برادرش بعد به اون از.مرد شیپ سال چند هم پدرش و رفت زا سر مادرش-

 کرد؟ شه ینم يکار چیه یعنی-

 .رهیبگ عهده به رو شیسرپرست تونه ینم کس چیخوب،ه یول.کردند صحبت باهاشون رفتن مردم هم حال به نه،تا-

 بکنند؟ خواد یم دلشون يکار هر اونا میبگذار و مینیبش طور نیهم دیبا پس-

 .کند حتشینص کم هی و کند صحبت آقا قاسم با بره گم یم اومد آقامون که شب.ستین که هم طورها نیخوب،ا-
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 ن؟یهم فقط-

 آن توانستم ینم نیا از شتریب.بود بیعج یلیخ شیبرا من رفتار و ها حرف که انگار.کرد یم نگاهم رهیخ طور نیهم زن

 تنها و آنجا بروم خواستم یم.دمیدو داشت قرار آن در یب یب امامزاده که یکوه سمت به و برگشتم.کنم تحمل را وضع

 يبرا یراه چیه یعنی!کند تحمل هم باز و بخورد کتک شیزندگ يتو تواند یم چقدر آدم کی مگر آخر کردم فکر.باشم

 تمام نفرت احساس.بدهم انجام يکار شیبرا بودم نتوانسته که کردم یم حقارت احساس نداشت؟چقدر وجود او نجات

 آن چرا.بودم نگرفته را زن آن يجلو چرا که کردم یم لعنت را خودم رفتم یم باال کوه از که طور نیهم.بود گرفته را وجودم

 راه یلیخ.کردم نگاه سرم پشت و نییپا به.بردم یم آنجا از خودم با را بوته گل و بودم برگشته کاش يا.بودم دهیترس قدر

 .رحمه یب یلیخ ایدن: گفتم خودم به.بود میپا ریز ده تمام باًیتقر گرید.بودم آمده

 به چپم يبازو.نییپا شدم پرت کوه از ناگهان و خورد زیل یسنگ يرو میپا.شد پرت حواسم که بودم غرق افکار نیا در آنقدر 

 .دیچیپ کوه در ادمیفر يصدا و خورد یبزرگ سنگ تخته

 

 5  

 یلیخ.بودم دهیخواب تیوضع همان به و همانجا که بود سال هزار نکهیا مثل درست.بودم افتاده تپه نییپا تنها و تک آنجا 

 گرفت یم بر در را بدنم چپ طرف فرسا طاقت و سخت يدرد بار هر یول شوم بلند میجا از کردم یسع بار چند.بودم دهیترس

 یول کند دایپ مرا و بشود رد اطراف و دور آن از یکس کاش يا کردم یم آرزو.دمیکش یم غیج درد شدت از که يطور به

 بالفاصله که گرفت یم درد آنقدر دادم یم تکانش که بار هر.بدهم تکان را میپا نتوانم که شد ینم باورم.نبود آنجا چکسیه

 ام یشانیپ يرو را خون رطوبت.نمیبنش نیزم يرو یحت نتوانستم کردم چه هر خالصه.گرداندم یم بر اولش حالت به را آن

 توانم ینم که است ییپا و دست نیا هستم رو به رو آن با که يا عمده مشکل که دانستم یم یول کردم یم احساس

 ، دیاین سراغم نجایا چکسیه اگر ، نشود من بتیغ متوجه یکس اگر.فراگرفت را وجودم تمام ترس ناگهان.بدهم حرکتشان

 یوحش وانیح ای گرگ افتاد؟حتماً یم یاتفاق چه وقت چه؟آن بمانم جا نیهم را شب باشم مجبور کنم؟اگر چکار وقت آن

 تمام.گذشت مغزم از هیثان چند عرض در افکار نیا چه؟تمام زد یم شمین مار تیوضع نیا در اگر.آمد یم سراغم به يگرید

 خودم يصدا انعکاس دمیشن که یجواب تنها یول خواستم کمک و زدم ادیفر توانستم یم که ییآنجا تا و کردم جمع را میقوا

 خودم به ناگهان یول.ختمیر اشک فقط قهیدق چند و هیگر ریز زدم بود گرفته ام هیگر گرید.دیچیپ یم کوه در که بود

 ادیفر به کردم شروع دوباره.کنم یم دایپ نجات نجایا از حتما من.باشم دوارمیام دیبا.کنم یم هیگر چه يبرا کردم فکر.آمدم

 خفه االن کردم فکر که يطور: گرفت را نفسم یپ در یپ يها سرفه.افتادم سرفه به که خواستم کمک و زدم داد آنقدر. زدن

 چکار مواقع نیا در گرید يها آدم که کنم مجسم و کنم جمع را حواسم کردم یسع شدم بهتر یکم یوقت.شوم یم

 دعا دیبا ، بله.بود کردن دعا دیرس یم نظرم به که يکار نیبهتر.بودم دهیند وضع نیا در را یکس که من یکنند؟ولیم
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 پدرم و مادر ادی ناگهان.کردند یم فرار ذهنم از کلمات همه انگار.دیرسینم خاطرم به یچیه که بود بد حالم آنقدر یول.کنم

 یم مارستانیب نیکترینزد به مرا نیماش با و کردیم بلم پدرم وقت آن.بودند من شیپ نجایا االن اگر بود خوب چقدر.افتادم

 ...تیوضع نیا در یول.شومیم خوب زود زود که دادیم میدلدار مرتب هم مادرم.رساند

 آسمان به.خودم تخت يرو و خودم اتاق يتو بودم، خودمان خانه االن که داشتم آرزو.بود شده تنگ زیچ همه يبرا دلم 

 وضع نیا در.داشتم کم را یکی نیهم فقط ، ایخدا نه گفتم خودم به.ببارد باران خواهد یم که دیرس یم نظر به ، کردم نگاه

 شیپ سالم و حیصح مرا که بخواهم خواهد از و کنم دعا دیبا کردم فکر.شد یم نور یعل نور گرید آمد یم هم باران اگر

 باال ، آنجاست خدا کردمیم احساس شهیهم که ییجا ، آسمان سمت به ، باال را میها دست کردم یسع.برگرداند ام خانواده

 دنیبار به شروع کم کم باران.افتادم نیزم يرو حال یب دوباره که يطور دیچیپ چپم يبازو در يدیشد درد یول.ببرم

 درد زور از جا نیهم نکند؟اگر میدایپ یکس اگر.بودم کرده وحشت داشتم که یوضع از.بود دهیبر را امانم درد گرید.کردیم

 توانستم ینم اصالً لحظه آن در.افتادم ریام ادی اریاخت یب چرا دانم یچه؟نم کنند ام تکه تکه گرگها امشب چه؟اگر رمیبم

 در کنم آماده آن يبرا را خودم توانم یم چطور.یوحشتناک لغت چه مرگ ، ایخدا.کنده یزندگ از دل چطور او که کنم درك

 که بوده گرم حال به تا دیرس یم نظر به که میپا و دست.بود شده سیخ بدنم تمام.دارم یزندگ يآرزو وجود تمام با که یحال

 در.کردم یم هیگر زار زار که بود ادیز آنقدر دستم درد بخصوص.گرفتن درد به بود کرده شروع تازه حاال کرده ینم درد یلیخ

 !سراغم ادیب نفر کی اگه شهیم یچ آخه ، ایخدا:گفتم یم دلم

 دنیرس موقع تا بتونم که بشه کمتر دردم کم هی حداقل پس: گفتم یم شدم یم یراض هم کمترش به که نیا مثل بعد 

 .ارمیب دوام یکی

 من سمت به راست کی که بود روان آب کوچک يجو کی هم سرم از باالتر یکم از.بود شده گل بدنم اطراف و ریز تمام 

 و سر تمام و شدم خسته باالخره یول بودم گرفته باال را سرم یمدت ، نرود دهانم و گوش يتو آب نکهیا يبرا.آمد یم

 االن که کردم یم احساس آن هر.شد یم شتریب ذره ذره بود فرسا طاقت میبرا هم حال به تا که يدرد.شد گل از پر صورتم

 هم من کاش يا کردم فکر خودم با بودمش دهید صبح که يدختر ، افتادم بوته گل ادی.کنم یم ضعف درد و سرما شدت از

 و پدر ادی باز.کردم یم دایپ نجات تیوضع نیا از حداقل یول خوردمیم کتک پدرم از هم روز هر و بود ریزنج در میپا او مثل

 نگرانه؟ موندن زنده يبرا چطور یبدون داره؟اگه یوضع چه دخترت یبدون اگه ، مامان:گفتم دلم در.افتادم مادرم

 گذر حال در رهیت يابرها که دیرس یم نظر به کردم نگاه آسمان به دیشد رگبار آن در زحمت به و کردم باز را میها چشم 

 یرمق گرید هم من شد کاسته که ها قطره شدت از.کوتاه یول دیشد ، یناگهان:بود طور نیهم يبهار يها باران ، خوب.بودند

 یترس و درد شدت از موقع همان که کردم یم فکر.کردم سرنوشتم میتسل را خودم و بستم را میها بودوچشم نمانده میبرا

 .رفتم حال از بود دهیدوان شهیر وجودم تمام در که
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 تنم تمام من امام بود آمده بند گرید باران.اند ستادهیا سرم يباال ده مردم از نفر چند و خاتون دمید آمدم که هوش به 

 ادیفر شد باعث که آمد سراغم به دردها همان باز ، کنند بلندم نیزم از خواستند یم که طور نیهم.بود یگل و سیخ

 .»چکش شیپ مشیببر دیبا.شکسته پاش حتما:«گفت خاتون به رو دید نطوریا را وضعم که ده يمردها از یکی.بزنم

 »ه؟یچ گهید چکش:«دمیپرس هیگر با بود دهیبر را امانم درد که من 

 .»کنه یم آروم رو دردت اون.بنده شکسته ، هیراض:«گفت و کرد صورتم به يزیآم ترحم نگاه خاتون 

 بند شکسته زن آن دنید با وضعم دمیلرز خودم به سرما از.دیکش طول قرن کی انگار من يبرا یول ، نبود یراه خانه تا 

 میرو پتو تا دو هم بعد ، کرد تنم لباس دست کی اول خاتون.داشت برم ترس که بود اخمو و گنده و چاق آنقدر.شد هم بدتر

 کرده دایپ نجات دمیفهم که بود وقت آن تازه ، شدم یم گرم کم کم.خوراند من به هم گرم ریش وانیل کی و انداخت

 آب تشت کی زن آمد جا یکم که افتاد؟حالم اتفاق نیا چطور ، ایخدا.شد یم تکرار ذهنم در مدام کوه از افتادن منظره.ام

 کرده وحشت.کنم تقال نتوانم تا ردیبگ را دستم که گفت هم خاتون به.گذاشت آن در کرد یم درد یلیخ که ییپا و آورد داغ

 زن.شوم یم خوب االن ، ستین يزیچ که داد یم میدلدار مرتب خاتون یول.اوردیب سرم ییبال چه خواهدیم دانستمینم.بودم

 یسمت به را میپا مچ ناگهان ، کند پرت را حواسم زدن حرف با کردیم یسع و داد یم ماساژ آب در را میپا که نطوریهم

 .زدم یم صورتش به یمحکم دهیکش اریاخت یب بودند نگرفته را دستم اگر دیشا و دمیکش یغیج درد شدت از من که چاندیپ

 .يداد دست از رو پا نیا گهید ، ایپر:  گفتم خودم به 

 نکهیا از بعد حال هر به.بود تحمل قابل گرید که يطور به شد کمتر دردم رفته رفته قهیدق چند از بعد تعجب کمال در یول 

 گرید من اما بود دستم نوبت بعد.بست مرغ تخم و گرم خاکستر با خودش گفته به را آن داد ماساژ آب در را میپا دوباره

 او گذاشتم تا کردند اصرار یلیخ.کنم تحمل بودم کرده تجربه میپا انداختن جا موقع که را یوحشتناک درد آن که نبودم حاضر

 يگرید زیچ کی با را آن و آورد رونیب یروغن یقوط اتاق گوشه کمد از رفت کرد نگاه که درست.ندازدیب دستم به ینگاه

 کرده درست شاه یعل رو روغن نیا:«گفت دیمال یم دستم يرو را آن که طور نیهم بعد.داشت يتند يبو که کرد مخلوط

 .»کنه یم معجزه درد کردن آروم يبرا

 یب حال در دستم که کردم یم احساس کم کم چون ، بود موثر واقعا روغن نیا نکهیا ای زد که بود یحرف ریتاث دانم ینم 

 .ستین من مال دست آن گرید که انگار.است شدن حس

 نیا:«گفت و نشست کنار وقت آن.شد انینما پوستم ریز يکبود يها رگه ناگهان تا کرد چرب روغن آن با را دستم قدر آن 

 .»رندیبگ گچ تا مارستانیب دشیببر دیبا بکنم تونم ینم يکار گهید من.شکسته دست

 »کنم؟ دایپ کجا از نیماش شب وقت نیا آخه:«گفت خاتون 
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 بخوره اون از گرفت درد یوقت فقط که بدم بهش هم ییدوا هی و ببندم گردنش به اونو یدستمال هی با تونمیم:«گفت هیراض 

 .»نخوره تکان دستش اصال که دیباش مواظب هم صبح تا.شهر دشیببر حتما صبح یول بشه کمتر دردش تا

 به هم نیهم يبرا.بروم راه یراحت به توانستم ینم هنوز اما ، بود بهتر یلیخ حالم.میآمد رونیب آنجا از و میگرفت را دارو 

 را آنجا بتوانم گرید بار کی که شد ینم باورم.هیگر ریز زدم تازه میدیرس که خانه به.کردم یم هیتک بود داده هیراض که یچوب

 یزندگ به دوباره منو نکهیا از ، ممنون ایخدا:«گفتم یم مرتب هم من کردیم نوازش را سرم و بود کرده بغلم خاتون.نمیبب

 .»ممنون.يبرگردوند

 تنها یوقت.دنبالم ندیایب که دیبگو و بزند زنگ مان خانه به که رفت خاتون ، شدم ساکت و کردم را میها هیگر که خوب 

 نییپا بود شده پرت ارتفاع آن از يگرید کس هر کنم فکر.بود يا صحنه چه ، ایخدا.افتادم کوه از شدنم پرت ادی دوباره شدم

 یلیخ.دادم هیتک وارید به را سرم و گوشه کی نشستم رفتم.بود معجزه کی نیا و بودم مانده زنده من یول.مرد یم حتما

 آن از هم رمیبم درد از اگر یحت گفتم خودم به.ام خورده مفصل کتک کی که انگار بود شده کوفته تنم تمام بودم خسته

 .بود یم لمیوسا در سردرد مسکن تا چند دیبا آمد یم ادمی که آنجا تا.خوذم ینم ستیچ دانم ینم که هیراض معجون

 .»برنداشت را یگوش چکسیه تون خونه زدم زنگ چقدر هر:«گفت برگشت که خاتون 

 بودند؟ رفته کجا آنها یعنی.بودم کرده تعجب یلیخ 

 صبح تا دیبا دیرس یم نظر به که طور نیا.بود نکرده شیدایپ یول بود رفته هم آقا حسن دنبال نیماش يبرا خاتون یطفلک 

 دارم هرچه بودم حاضر.بود کرده را ام خانواده يهوا يبدجور دلم.نبودم گرسنه اصال من یول آورد شام میبرا.کردم یم صبر

 یم افتادم یم راه ادهیپ چالقم يپا نیهم با گرفتند ینم را میجلو اگر.باشم آنها شیپ لحظه آن عوض در و بدهم

 به که طور نیهم ، بود يالپردازیخ اش همه ها نیا اما.برساند تهران تا مرا که شد یم دایپ جاده در نفر کی باالخره.رفتم

 از بار هر که شدم داریب درد از شب نصفه بار چند فقط.برد خوابم گذاشتم هم يرو را میها چشم تا ، بودم کرده هیتک وارید

 میها چشم صبح.دمیخواب نشسته همانطور دوباره نخورد تکان دستم نکهیا ترس از و خوردم بودم کرده دایپ که ییها مسکن

 کردم فکر.بود شده جمع خاتون يجا.هستم کجا نبودم مطمئن که انگار کردم نگاه خوب را اطرافم و دور کردم باز که را

 سالم.تو آمد و کرد باز را در خاتون.شدم بلند میجا از شد خانه از رونیب که ینیماش ترمز يصدا با.رفته ییجا زود صبح حتما

 .کردم

 .بهتره حالت ، گلکم سالك- 

 .کنه یم درد یلیخ دستم نه- 

 .باشه شما شیپ خواد یم دلش فقط ستین یمهم زیچ که گفتم بهش اما.شد نگران یلیخ یطفلک.مادرت به زدم زنگ- 
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 »گفت؟ چه اونوقت ، خوب:«دمیپرس جانیه با 

 .»دنبالت ادیم برادرت اونجا ، یدوراه سر میببر آقا حسن با رو تو ما که شد قرار- 

 ارزش ایدن کی میبرا نیا و دمید یم را ام خانواده ماه سه از بعد باالخره.دمیگنج ینم خود پوست در یخوشحال از 

 که یمحل تا نکردم یخداحافظ هم شاه یعل از یحت که بودم رفتن خانه هول آنقدر.لمیوسا کردن جمع به کردم شروع.داشت

 در.باشند آنجا پدرم و مادر و یعل رسم یم یوقت که کردم یم آرزو.بود راه مین و ساعت کی ، ساعت کی بود گفته خاتون

 چیه هم گرید و مادرم بغل اندازم یم را خودم کردم یم فکر اش همه.کردم مجسم را آنها دنید لحظه شتریب بار صد نیماش

 که بودم شده ناراحت آنقدر.نبود گرید چکسیه ای یعل ، نیماش از يخبر چیه ، میدیرس یوقت اما شوم ینم جدا او از وقت

 من متوجه مبادا نکهیا يبرا و هستند آنها حتما گفتم یم خودم به آمد یم دور از که ینیماش هر.هیگر ریز بزنم بود کینزد

 یعل باالخره تا میشد معطل یساعت کی بایتقر.نبود یعل نیماش چکدامیه ، خوب یول.دادم یم تکان دست شانیبرا نشوند

 .دادن تکان و دست و زدن غیج به کردم شروع افتاد او به که چشمم.دیرس

 یول.کنم بوسه غرق را صورتش و بغلش بپرم تا کردم آماده را خودم هم من.شد ادهیپ آن از و کرد پارك جاده کنار را نیماش 

 دستمون يکار هی دیبا اش ؟همهيریگ ینم آروم ، وونهید تو:«کردن دادیب و داد به کرد شروع آمد یم من طرف به که یعل

 »؟يبد

 .شود یم خوشحال من دنید از هم او حتما که بودم کرده فکر خودم شیپ دانم ینم.خوردم جا برخوردش از 

 درست دردسر خانواده يبرا شهیهم.ستین ات کله تو عقل اصال تو.ست احمقانه شهیهم کارهات:«زدیم داد طور نیهم یعل 

 .»يکشوند نجایا تا منو که دفعه نیا هم نیا.یکن یم

 نسبت من که دیفهم ینم یعنی.کرد یم رفتار طور نیا بهیغر مرد کی و خاتون يجلو که خصوصا بود برخورده من به یلیخ 

 و دست که خواسته دلم نکهیا ای ، ام آورده خودم سر را بال نیا خودم من که کرد یم فکر هم دیدارم؟شا یاحساس چه او به

 مجبورت یکس.ییاین یخواست یم ، خوب:«گفتم دیلرز یم بغش اثر در که ییصدا با شیادهایفر و داد وسط.بشکند میپا

 !»بود نکرده

 من که االن یدون یم چیه تو:«گفت تر آرام ییصدا با آمده خودش به یکم من حرف نیا با دیرس یم نظر به که یعل 

 »اد؟یب اش بچه و خودش سر ییبال چه ستین معلوم و مارستانهیب يتو فرناز ستادمیا نجایا

 »مارستان؟یب رفته یک:«دمیپرس.بود شده وقتش گرید پس ، افتادم فرناز ادی تازه 

 .»شبید از:«گفت بود شده آرام گرید و بود کرده یخال من سر را اش عقده تمام انگار که یعل 
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 ؟يبود ششیپ هم تو- 

 .افتادم راه عیسر و کردم ول رو زیچ همه هم من.افتاده تو يبرا اتفاق نیا که گفت و زد زنگ مادر که بودم اونجا آره- 

 .کردم یخداحافظ هم هیبق از و دمیبوس را خاتون 

 کارگاه سرم يتو که کردم یم احساس.کرد یم درد سرم چقدر.میافتاد راه و کرد روشن را نیماش عجله با یعل 

 »بود؟ چطور فرناز حال:«دمیپرس.ستیآهنگر

 .بود نشده يخبر هنوز که اومدم یم من تا.نبود بد- 

 مونده؟ ششیپ یک حاال- 

 .پدرش و مادر- 

 کجان؟ هیبق و مامان پس- 

 زدند زنگ کنه استراحت کم کی خونه بود آمده که هم صبح.بود دهینخواب و بود فرناز سر يباال رو شبید تمام که مامان- 

 هم اون مونده دوستانش از یکی خونه رفته وقته چند االن که هم بابا.نبود خوب اصال حالش مامان.اومده تو سر بال نیا که

 .ستین خوب حالش اصال

 .»توست ریتقص هم نهایا همه و:«گفت و انداخت من به که ینگاه بعد 

 !من ریتقص چرا ، چه من به- 

 یم نامه هی ، نه.ياریدرب ینگران از رو اونا و یبزن زنگ هی مدت همه نیا یتونست یم حداقل.ست هیعل سرکار ریتقص بله- 

 .ینوشت

 .شاه یعل يحرفها ادی و بودم نوشته خانه يبرا که افتادم يا نامه ادی ناگهان ، آورد را نامه اسم یوقت 

 يبرا.دمیکش یراحت نفس بعد و رفت لباسم بیج طرف به دستم اریاخت یب ، ستین بمیج يتو نامه بودم مطمئن که نیا با 

 به و کردم باز که را میها چشم.کنم فراموش را میدردها و ها یناراحت همه خواست یم دلم.بستم را میها چشم قهیدق چند

 و تیرضا حالت ینوع شتریب دیشا.ستین اش چهره در تیعصبان و یناراحت از ياثر چیه گرید دمید ، کردم نگاه یعل صورت

 دل ته از گشتمیم بر ام خانواده و گرم آغوش به نکهیا از دوباره شد باعث که خورد یم چشم به چشمانش در يخشنود

 کرد یم تمیاذ قهیدق به دم که یطانیش بچه پسر آن گرید حاال.شد پدر هم یعل ، خوب کردم فکر.بشوم خوشحال

 »؟یکن یم نگام يطور نیا چرا:«گفت یعل.شده مپل تپل دختر کی صاحب خودش حتما گرید.ستین
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 .يشد پدر باالخره کردمیم فکر داشتم فقط ، یچیه- 

 .»باالخره ، آره:«گفت و دیخند 

 مرا که بودم کرده دعا خدا درگاه به اش همه روزید.بود شده تنگ شیبرا دلم چقدر ، ایخدا.افتادم خودم پدر ادی حرف نیا با 

 یلیدل هم دعا شدن برآورده نیا دیشا!نه ای شود یم براورده میدعا ایآ که دانستم ینم اصال و برگرداند ام خانواده شیپ

 اول از اگر کردم فکر.پرداختم ینیسنگ يبها آن دنیفهم يبرا که يزیچ.دمیفهم یم را يزیچ دیبا من هم دیشا.داشت

 یول ، بودم نکرده درك را بخشش يمعنا وقت چیه سال دو و ستیب نیا در.دمیکش ینم یسخت همه نیا بودم دهیفهم

 احساس که دمیفهم یم حاال.بودم دهیفهم زور به دانستم یم دیبا که را ییزهایچ آن همه ساعت چند عرض در روزید

 تجربه به محکوم را پدرم بخصوص ام خانواده مدت همه نیا یرحمن یب کمال با من و است یاحساس چه شدن فراموش

 در که نداشتم را حق نیا من ، شده بزرگ چند هر ، اشتباه کی مرتکب او اگر که دمیفهم یم حاال.بودم کرده احساس نیا

 را نیا تیوضع آن در روزیداشت؟د نخواهم بخشش به اجیاحت وقت چیه من مرگ شاه یعل قول به.کنم قضاوت موردش

 یزندگ چقدر که کرده احساس فکر نیا با و. بخشد یم را بندگانش اشتباهات که هست ییخدا شهیهم که دمیفهم یم دیبا

 .است قشنگ ماندن زنده و

 من طرف به را سرش. بودم نکرده وقت چیه باًیتقر که يکار ، گرفتم دستم در را یعل دست و بردم دست ناخودآگاه 

 .»شه یم بهتر حالت داره باالخره نکهیا مثل:« گفت و برگرداند

 .کردم یم تتونیاذ قدر نیا چرا دونم ینم. تون همه يبرا. بود شده تنگ براتون یلیخ دلم-

 کی خودت يبرا میگذاشت و مینداشت يکار باهات هم نیهم يبرا. يبود ضیمر آخه. یداشت حق کم هی دیشا. ستین مهم-

 .یباش تنها یمدت

 .داد ادی من به زایچ یلیخ ییتنها مدت نیا-

 .»:بدونم رو م خونواده قدر داد ادمی:« زدم لبخند و کردم نگاه صورتش به

 ؟یچ رو پدرت قدر-

 مارستان؟یب آد یم حاال. دشیسف يها شیر اون با. شده تنگ براش دلم یلیخ آره،-

 گوش حرفاش به که نشده حاضر یحت. نداد راه خونه تو اونو گهید هم مامان یرفت تو که یوقت از راستش. دونم ینم. نه-

  .کنه
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 طرد اونو یحرف چیه بدون مامان و تو. يکرد ظلم اون حق در یلیخ تو ا،یپر: داد ادامه و چرخاند طرفم به را صورتش

 تو وجود به یلیخ هم حاال. بدو که نخواست کس چیه اما. داشته یلیدال خودش يبرا هم او دیشا که یصورت در. دیکرد

 .»ما ي همه وجود به یعنی. داره اجیاحت

 یم بزرگ بابا داره که نداره هم خبر اصال یعنی:« گفتم. بود پناه یب و تنها چقدر. سوخت پدرم ییتنها يبرا دلم ناگهان

 »شه؟

 .کنم ینم فکر-

 افتاده میبرا که را یاتفاقات ي همه من و میکرد صحبت هم با یلیخ راه در. میبرس زودتر تا کرد ادیز را نیماش سرعت بعد و

 .کردم فیتعر شیبرا بود

 کنم پرواز آسمان در توانم یم بخواهم که وقت هر انگار که کردم یم یسبک احساس قدر آن. بود رفته ادمی دستم درد گرید

 در را بردارم دختر زودتر خواست یم دلم. کرده دایپ مدتها از بعد را يا گمشده زیعز که بود یکس مثل حالتم. رمیبگ اوج و

 .کنم احساس را تازه یزندگ کی یگرم و رمیبگ آغوش

 ینم گرید که یعل یول. میا نگرفته گل ما يوا يا که افتاد ادمانی دو هر وقت آن تازه. شدم مارستانیب وارد لنگان لنگ

 .»بزنه غر ره یم ادشی نهیبب رو تو یوقت نداره، اشکال:« گفت کند صبر توانست

 .»شکسته دستم مثال. واشی. یآخ:« گفتم. گرفت بغلش در مرا و جلو دیدو پرهام اتاق، در پشت

 ؟يکرد يکار یچ خودت با هست معلوم تو-

 .»دمینفهم که هنوز. نه:«گفتن و دمیخند

 .یستین بشو آدم تو یعل قول به-

 از بود کینزد که یعل.:»دختر عوض يشد يزر کاکل پسر هی پدر،پدر باشه مبارکه یراست:« گفت و کرد یعل به رو و

 هم بهتر نهیبب رو تو اگه. خوبه:« گفت بود ستادهیا تر دور که فرناز مادر »چطوره؟ فرناز:« گفت ادیب بند نفسش یخوشحال

 .»شه یم

 فرناز مادر بغل را خودم. داشت دوست یلیخ را آنها. شدم فرناز پدر و مادر متوجه تازه من. رفت اتاق طرف به عیسر یعل

 تو برو. ستین خوب برات. نکن هیگر زمیعز:« گفت کرد یم نوازش را سرم که یحال در. کردم هیگر یخوشحال از و انداختم

 .»دهیکش رو تو انتظار یلیخ فرناز که اتاق
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 .»کردم تیاذ یلیخ رو همه من. دیببخش:« گفتم فرناز پدر به رو و اومدم رونیب آغوشش از

 و.» ارنیب هم رو ات زاده برادر تا اتاق تو برو حاال. هاست قصه مثل هم تیزندگ. يا قصه يایپر تو:« گفت و زد يلبخند

 .دمینفهم را شیمعنا که انداختند هم به ینگاه شوهر و زن حرف نیا از بعد

 يطور نیا چرا. بده مرگم خدا:« گفت و زد صورتش يتو دست با افتاد من به که چشمش فرناز. اتاق يتو رفتم آهسته

 »؟يشد

 .»چشمم تو رفت پام شست:« گفتم و گرفتم خودم به يا مسخره ي افهیق بخندانمش که نیا يبرا

 و کرد حلقه گردنم دور و کرد بلند را دستش آهسته فرناز. میافتاد هیگر به دو هر کار نیا با. دمیبوس را صورتش و جلو رفتم

 يدیدو یم که طور همون. يدو یم من طرف به يدار و دستته گل دسته هی دمید خواب. شد ریتعب خوابم باالخره:« گفت

 .»برگشتم من که يزد یم ادیفر دور از

 که رفته ادمونی يداریب تو چون. ینیبب خواب تو مگه:« گفتم من. خنده ریز میزد دو هر یعل و من شد که گل دسته حرف

 .»میبخر گل برات

 بغل را او دست کی با و رفتم پرهام سمت به دوباره. بود شده تنگ ها خنده نیا يبرا دلم چقدر. میدیخند هم با همه بعد

 . بود یخال یلیخ پدرم و مادر يجا یول. دمیبوس و کردم

 و بود ستادهیا فرناز تخت کنار که یعل به کرد رو!» نه ای جالبه هم شما يبرا دونم ینم البته. جالب خبر هی:« گفت فرناز مادر

 .»شده پسر دخترت:« گفت و بود گرفته دستش در را او دست

 .»گفتم بهش وپزودتر خودم من مامان:« گفت فرناز

 یلیخ نیا وجود با یول. است دختر بچه که بود گفته دکتر آمد یم ادمی که آنجا تا چون. بود آور تعجب و جالب يبرا

 .داشتم دوست ها بچه دختر از شتریب را گوشیباز و طونیش يها بچه پسر شهیهم چون. شدم خوشحال

 شده تنگ یلیخ فرناز يبرا دلم من چون اما. نندیبب را بچه رفتند دیشا کردم فکر. رفتند رونیب اتاق از هم با پرهام و یعل

 تعجب یلیخ پسره دمیفهم یوقت. دختره که بود داده نشون یسونوگراف يتو چرا دونم ینم «؟:گفت فرناز. ماندم او شیپ بود،

. میا کرده انتخاب دختر اسم اش همه ما یعل:« گفت و انداخت بود شده اتاق وارد تازه که یعل به ینگاه هم بعد.» کردم

 »م؟یبگذار یچ رو اسمش شده پسر که حاال

 »نه؟ قشنگه یلیخ. ایآر نیبگذار رو اسمش:« گفتم باشم دهید را بچه که نیا بدون



 
 

 
 

 بھارک ملک خانی نقش دل

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m  
 

Page 104 

 دستت درد:« گفت و آمد سمتم به یعل. ام کرده یفضول دیشا کردم فکر. نگفت يزیچ یول کرد من به ینگاه فرناز

 »چطوره؟

 .بود رفته ادمی اصال-

 .برداشته مو ای شکسته مینیبب يولوژِیراد میبر بهتره-

:« داد ادامه خنده با هم بعد. ردیبگ گچ را آن دیبا و برداشته مو استخوانم گفت دید را عکس دکتر یوقت. نییپا طبقه میرفت

 .»کنه ینم رحم آدم به شهیهم هم او یحت. یباش مواظب بعدی به نیا از دیبا. کرده رحم بهت یلیخ خدا

 زنگ هی رم یم من:« گفتم یعل به شد تمام که گچم کار. بود کرده رحم من به واقعا خدا. دیگو یم راست دکتر کردم فکر

 .کردم استفاده انتظار سالن تلفن از باشم، تنها با کردن صحبت موقع خواستم یم چون و.» بزنم مامان به

 »خوبه؟ حالت. مادر بشم فدات یاله:« زد غیج دیشن مرا يصدا که نیهم مادر

 .اند گرفته گچ را دستم فقط. خوبم. آره-

 »؟ییکجا حاال:« دیپرس دیلرز یم شیصدا که یحال در

 .يشد بزرگ مادر یسالمت به. فرناز شیپ مارستانیب-

 سالمه؟ بچه خوبه؟ حالش فرناز-

 ؟يایب یتون یم حاال. هیخال شما يجا فقط. خوبن دوشون هر آره-

 .آم یم شدآره راحت تو بابت از المیخ که حاال-

 یم! نه ای کنم صحبت مادرم با او به راجع توانم یم ایآ که دانستم ینم یول. رمیبگ يخبر پدرم از که خواست یم دلم یلیخ

 »؟يندار يخبر بابا از مامان:« دمیپرس و زدم ایدر به دل باالخره یول. کند گوش را میها حرف نخواهد اصال که دمیترس

 »افتاده؟ یاتفاق. مگه چطور:« دیپرس مکث یکم با کند پنهان را ترسش کرد یم یسع که یحال در

. فتادهین یاتفاق چیه. نه:« گفتم عیسر نیهم يبرا. فتدیب دلشوره به مادرم شده باعث که بوده يطور سخنم لحن که دمیفهم

 .»نمشیبب خواد یم دلم. شده تنگ یلیخ براش دلم یعنی فقط،

 من خاطر به یول. سخته یلیخ دونم یم. نکن هیگر کنم یم خواهش:« گفتم. هیگر ریز زد خط پشت گفتم که را نیا

 .»کنم یم خواهش. ببخشش
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 دیلرز یم بغض زور از که ییصدا با بعد و. » من خاطر به فقط. کنم یم خواهش:« گفتم دوباره. کرد یم هیگر فقط او یول

 و.» هستم متظرتون من:« گفتم بمانم او طرف از یجواب منتظر که نیا بدون و.» رو دوتون هر. دارم دوستتون:« گفتم

 .کردم قطع را یگوش

 کنار تخت اطراف و دور از هم بعد. کردند نگاهم رهیخ و برگشتند من سمت به همه گذاشتم، فرناز اتاق درون را میپا یوقت

 یقشنگ پسر. شدم ها آن نگاه علت متوجه رفتم، جلو ذوق شوقو با و بود فرناز بغل در که يا بچه به افتاد چشمم. رفتند

 من به چشم که انداختم فرناز صورت به ینگاه. بود ریام هیشب یلیخ کرد، یم نگاه مرا معصوم و آرام مادرش بغل کهدر

 .»خوشگله یلیخ:« گفتم نلرزد میصدا کردم یم یسع که یحال در. میبگو يزیچ دیبا. بزنم یحرف دیبا کردم فکر. بود دوخته

 »؟یکن بغلش يخوا ینم:« گفت بود زده حلقه شیها چشم در اشک که فرناز

. ریگ نفس و بایز نگاه همان و ینیب همان دهان، و لب همان من، يخدا. من سمت به آورد و گرفت فرناز بغل از را بچه یعل

. کردم احساس را تنش يگرما و چشباندم ام نهیس به را نوزاد یعل کمک با. بود مریا هیشب صورتش ياجزا از یلیخ خالصه

 گرید یکی زود چه و رفت یکی که کردم یم فکر خودم با و بودم او يتماشا محو. داشتم یاحساس چه لحظه آن دانم ینم

 به و دادم یعل به را او. کردن هیگر به کرد شروع بود ناراحت داشتن نگاه طرز نیا از کنم یم فکر که نوزاد. گرفت را شیجا

 !هیشب قدر نیا که ستین جالب تو نظر به:«گفت بود من رفتار و حرکات مراقب که فرناز. برگشتم هیبق سمت

 .»گهید شده شیعمو هیشب خوب:« گفت پرهام که بود نشده تمام حرفش هنوز یول

 کاش اي که کردم آرزو چه؟ یعنی شده عمویش شب: میگفت چه پرهام. بود غوغایی سرم در. کردم نگاهش تعجب با

 هیچ و بود او برادرزاده بچه این واقعا. داشت حقیقت ولی بوده، بچه این عموي امیر که بود غریب برایم خیلی. نمیدانستم

 را علی فرناز، مدتی از بعد ولی. کردند سکوت لحظه چند براي همه پرهام حرف این با. نمیداد تغییر را حقیقت این هم چیزي

 انتخاب اسم یه براش علی و من« گفت و کرد ما طرف به را رویش وقت آن. کردند صحبتی آهسته هم با و کرد صدار

 »آورده خودش با و کرده انتخاب را اسم این خودش او یعنی. کردیم

 چیزي میخواست علی. بودند رسیده توافق به اسم یک هم با دو هر میکنم فکر. کردیم نگاه علی و فرناز به همگی ماه 

. شد ظاهر در پشت لبش گوشه محزونی لبخند و بود دستش در گل دسته یک که حالی در پدرم و شد باز اتاق در که بگوید

 صورتی به. بود قشنگی لحظه چقدر. دارم نگاه را خودم نمیتوانستم دیگه کردم پرواز سمتش به انگار. بکنم چکار دانستم نمی

 چقدر فهمیدم که بود وقت آن. بود شبیه نسل به این نگاههاي چقدر خدایا،. بود چشمها همان که چشمهایش به کردم، نگاه

 من چشمهاي به هم را پدر چشمهاي به من. ماندیم باقی حال همان در لحظه چند. میریختیم اشک دو هر. دارم دوستش

 که گفتیم هم به نگاه آن در. شد گفته نگاه همان با بگوییم هم به میخواست که هایی حرف آن تمام انگار. بود شده خیره

 حرفی میریخت که اشکهایی میان از تا کرد باز لب پدرم. داریم احتیاج هم به دو هر چقدر و دداریم دوست را همدیگر چقدر



 
 

 
 

 بھارک ملک خانی نقش دل

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m  
 

Page 106 

 متوجه هم او که این کنم تحمل نمیتوانستم او براي را شکستن این نه. کند عذرخواهی میخواست هم شاید دانم نمی. بزند

 »متشکرم:«کرد زمزمه بعد. بوسید و کرد نزدیک ام پیشنانی به را لبهایش چون شد، من منظور

 زیر مرتب میکرد گریه و میگرفتن آغوش در را من حالی در آمد ما سمت به مستقیم و رسید راه از هم مادر ضمن همین در 

 »نمیشه باورم برگشتی تو:«میگفت لب

 ساکت موقع آن تا که فرناز اضافه نفر یک با البته بودیم، شده جمع هم دور خانواده باز حاال. کردم بوسه غرق را صورتش 

 گل دسته چه آمدید که کردید خوب چقدر بابا،: گفت و کرد پاك را اشکهایش میکرد، نگاه را ما تر چشمهاي با فقط و بود

 »قشنگی

. نداره رو تو قابل: گفت لبخند با و کرد جور و جمع را خودش کمی همین براي. شد بقیه و بچه و فرناز متوجه تازه پدرم 

 .ببینم خوشگلمو نوه بگذارین حاال

 آور تعجب خیلی ولی. میدهد نشام عکسالعملی چه میببیند نزدیک از را نوزاد آن که وقتی پدرم ببینیم که بودیم منظر همه 

 .نشد بود امیر و بچه این بین که فاحشی شباهت متوجه اصالً او بودکه

 به اومدي خوش بابایی،:  او با کردن بازي و زدن حرف به کرد شروع بچگانه زبان به و خندید گرفت، فرناز بغل از را نوزاد 

 .دنیا این

 بعد. هستیم هم دور مون همه باز خوبه، رسیده نو این قدم چقدر. شکرت خدایا،: داد ادامه و کرد آسمان به رو را سرش و 

 .میکنم فکر طور این من که این یا منه شبیه شماهم نظر به: پرسید و کرد فرناز به رو هم

 بود گرفته اش خنده وضع این از که فرناز نبود ها نگاه این متوجه اصال او اما کردیم نگاه همدیگر به همه او حرف این با 

 بگذاریم؟ چی رو اسمش شما نظر به بابا،: داد ادامه و. شماست شبیه خیلی دارید حق نه،: گفت

 .دارین دوست چی هر نمیدونم - 

 داره؟ دوست چی باباش: گفت علی به رو و 

:« داد ادامه من من کمی با و کرد نگاه علی به و کرد مکث کمی بعد »شما اجازه با گرفتیم تصمیم علی و من: گفت فرناز 

 »امیر...  بگذاریم بدین، اجازه شما اگه

 او از بهتر حالی هم من. کرد نگاه من به و شد محو صورتش از خنده. زد خشکش بود بغلش در بچه که طور همین پدرم 

 را چیزهایی همان لرزان صدایی با مدتی از بعد پدرم امیر؟؟ چرا حاال. بگویم چه دانستم نمی. بود آمده بند زبانم اصال نداشتم

 »امیر؟ چرا. هست دنیا توي اسم همه این آخه:« گفت. آورد زبان به را میکردم فکر من که
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 او آخه...  که کردیم فکر ما دونین، می آخه. نشین ناراحت خدا به رو تو نه،:« گفت تند تند بود شده زده هیجان که فرناز 

 به رو تو بابا،:« داد ادامه بشینه پدر دل به خوبی شکل به را حرفش میکرد سعی که حالی در بعد و نرسید حقدار به که حق

 و قشنگتر اسمی چه پس. میشه داشتنی دوست و خوب او مثل هم اخالقش که میکنم فکر. امیره عین ببینید، چشماشو خدا

 .»این از تر بامسمی

 لحنی با و برگداند نمیزدیم او از تأیید براي حرفی هیچ کدام هیچ که ما سمت به را صورتش و کرد مکثی رسید که اینجا به 

 .»میداره نگه زنده و تازه مون همه براي همیشه رو امیر یاد: گفت عاجزانه

 از مهاجر پرستوهاي مثل مهاجر امیر کردم فکر خودم پیش شد اشک از پر همه چشمهایش گفت را جمله این فرناز وقتی 

 و قانون هیچ. است خودم خود مال دیگر امیر این. ممنون خدایا،. میکند پر یادگار امیر را جایش ولی رفت و زد پر اینجا

 .بمیرم که وقتی تا ابد، تا بگیرد من از را او نمیتواند هم تبصرهاي

 حتی نه. نمیبندم کسی به دل دیگر نه،: که کرد صدا دلم در چیزي ناگهان انگا میکردم فکر مسئله این به که طور همین اما 

 اتفاقی آینده در روزي یک شاید میداند چه کسی شد نخواهم وابسته او به اما. داشت خواهم دوستش فقط بلکه بچه این به

 را این دیگر حاال وضعی؟ چه امروز و داشتم وضعی چه من موقع همین مثالٌ ندارد خبر فردایش از که آدم...  که بیفتد

 .آمد کنار آن با باید فقط بلکه جنگید نمیشود سرنوشت با که میدانستم

 خیلی که من. میاد بچه این به خیلی هم قشنگه، خیلی هم اسم این مرسی:« گفتم و بوسیدم را فرناز و جلو رفتم فکر این با 

 »خوشحالم

 در ریام که طور همان او. میکرد نگاه پدرم به شد زده قدم خوش و بایز طفل نیا اسم بر که بود يدییتا مهر من حرف نیا

 نوزاد که دیرس یم نظر به.کرد زمزمه گوشش در را اسمش بار نیچند و آورد بچه گوش کینزد و نییپا را سرش بود بغلش

 اشک و زدیم حرف طفل گوش در همچنان پدرم.بود یراض میبود کرده انتخاب شیبرا را ریام اسم که نیا از هم

 به دلم فکر نیا با و ریام کدام با دانستیم خدا تنها یول.کندیم درددل ریام با دارد حتما که گفت یم من به احساسم.ختیریم

 .آمد درد

 يا خنده دید را ما وضع یوقت.شد وارد بود ییخوشرو و مهربان زن که بخش پرستار.زدند را اتاق در سکوت حالت نیهم در 

 نیشد جمع شماها اونوقت.دن یم ینیریش رو مارستانیب تمام یخوشحال از شن یم که پسردار همه واال خوبه":گفت و کرد

 ".یخوشگل نیا به يپسر هم اون!نیگرفت عزا بچه سر باال

 جمع نییایب ": گفت ما به رو و داد پرستار دست به آورد را نشیدورب پرهام بعد.میدیخند یعل و فرناز و من او حرف نیا با 

 ".میریبگ یجمع دسته عکس هی نیش
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 .میبود خوشبخت خانواده کی واقعا حاال.بود جا به و قشنگ شیکارها پرهام چقدر 

  

 6 فصل

 کی وجود چقدر. آمدند ما ي خانه به مادرم و من اصرار با و شدند مرخص مارستانیب از کوچولو ریام و فرناز روز آن يفردا

 دیشا. رفت یم ادمانی مانیزندگ و کار که کرد یم سرگرم را مان همه قدر آن. بدهد رییتغ را آدم یزندگ طرز تواند یم بچه

 گرید اکنون که ییجا به. برگردم ام خانواده طیمح به خواستم یم دوباره که یمن داد به د،یرس من داد به شتریب همه از هم

 او وجود. شد یم پنبه بودم رشته حال به تا چه هر گرنه و کرد یم یتداع را بودن ریام با يروزها ادی و خاطرات ستیبا ینم

 را شیها يریگ بهانه و ها یبداخالق هنوز پدرم چون. ندیایب کنار پدرم با تر راحت هم مادرم یحت همه که بود شده باعث

 شیها خنده و ها يکار نیریش با خوب، یول. باشد کرده حل را مشکالتمان همه نوزاد نیا نکهیا نه البته. بود نکرده ترك

 شد مجبور یعل که دیرس ییجا به کار. بگذرانم او با را روزم و شب خواست یم دلم. کرد یم رنگ یب را يا عمده بخش

 همه. میدیخواب یم اتاق کی در سه هر کوچولو ریام و فرناز و من بیترت نیا به و من اتاق در بگذارد و اوردیب را بچه تخت

 من چون. نبود هم يزیناچ مشکل همه دهیعق به و بودم آورده وجود به خانواده يبرا من که یرمشکلیغ بود خوب زیچ

 که حاال خوب،. ره یم آبرومون زشته،: « گفت یم مادرم چه هر. بشوم رو به رو لمانیفام و اقوام از کی چیه با نبودم حاضر

 در را خودم ها ساعت میداشت مهمان یوقت. نداشت يا دهیفا.» بکن یسالم هی ایب هم تو فرناز، و بچه دنید يبرا اند آمده

 اشک افتد یم من به چشمشان تا خواست ینم دلم. ندیبب مرا لیفام از کس چیه که دادم ینم اجازه و کردمیم حبس اتاقم

 و تعجب اظهار من دنید از آنقدر برعکس نکهیا ای. بگردند دستمال کی دنبال زود و بزند حلقه هاشان چشم گوشه

 گرید یکی نیا که ام افتهی شفا معجزه کی اثر بر که ام بوده مرگ به رو و العالج ضیمر کی من انگار که کنند یخوشحال

 .زد یم هم به را حالم واقعا

 یم بودم تنها که یوقت. گشتم یبرنم نجایا به وقت چیه و بودم مانده ده در خواست یم دلم که بود یمواقع نیچن در فقط

 شد چطور واقعا کردم یم فکر خودم با یگاه. کردم یم دوره بود آمده سرم به مدت نیا طول در که را ییبال تمام و نشستم

 شد؟ یم یزندگ نیا ادامه به حاضر هم باز بود او يجا يگرید زن هر اگر یعنی. دیبخش را پدرم مادرم که

 کردیم کمکم میها قضاوت و ها میتصم در شهیهم او. کرد یم حیتوج مرا حتما بود شمیپ نجایا شاه یعل اگر که دانستم یم

 ساده را زیچ همه هم من کاش يا که کردم یم آرزو خودم شیپ. بود ختهیر هم به دمیعقا و فکر تمام نبود، او که حاال یول

 .داشتم را قتیحق درك قدرت او مثل هم من کاش يا. دمید یم آسان و

 چیه که بود کرده یزندگ يمرد با سال همه نیا. کنم یحالج ذهنم در را مسئله ينحو به کردم یم یسع فکر نیا از پس و

 ونیمد فقط را خانواده دوباره شدن جمع نیا که دانستم یم. شناخت ینم هم گرید وقت چیه دیشا بود، نشناخته را او وقت
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 را او توانست ینم کس چیه کند، تحمل را پدرم گرید شد ینم حاضر مهربان زن نیا اگر. مادرم یعنی هستم، نفر کی

 مادرم با پدرم رابطه آمد یم ادمی یوقت از. شد یم میحسود او به که بود قلب خوش و نهیک یب يقدر به او. کند سرزنش

 مادرم انگار که کرد یم وانمود يطور. کرد یم بیتکذ را شیکارها و ها حرف همه. کرد یم دعوا او با شهیهم. نبود خوب

 اگر یول. نداشته دوستش وقت چیه قتیحق در و کرده ازدواج مادرم با داشته یرئوف قلب چون فقط هم او و شده او عاشق

 چرا و رندینگ زن شیبرا گرید که بود نگفته یکس به را یخارج زن کی با ازدواجش انیجر چرا که دمیفهم ینم بود طور نیا

ایران آمده بود تا فقط سري به خانواده اش بزند و دوباره برگردد و ماندگار شده بود و حتی خبري هم به زنش که به ی وقت

نداده بود. یعنی پدرم فقط به خاطر پول پدر لیندا با او ازدواج کرده بود؟ البته خیلی بعید به نظر نمی رسید. چون پدر آدمی 

که بعد تجربه ي سختی و مشقت یک زندگی مشترك که هیچ کمک  راحت طلب و باري به هر جهت بود. طبیعی بود

خارجز هم نداشته، ناگهان نادم و پشیمان شده. شاید هم فکر کرده اگر بیاید ایران، می تواند کمکی از خانواده اش بگیرد. 

لی به او نداده و ولی ظاهر امر این طور نشان می داد که پدرش نه تنها به کمکی نکرده بلکه حتی براي مراجعتش هم پو

برعکس او را تشویق به ماندن و تشکیل خانواده کرده. آخر طفلکی پدر بزرگ که از هیچ چیز خبر نداشته و به خیال خودش 

می خواسته براي پسرش زن بگیرد و او را سروسامان بدهد. غافل از این که پسرش به مخمصه افتاده است. به هر حال پدر 

دن موقعیتش ماندن را به رفتن ترجیح داد، حتماً پیش خودش فکر کرده است که اگر برنگردد هم بعد از سبک و سنگین کر

لیندا هم طالق می گیرد و برمی گردد پیش پدرش. بنابراین هیچ کدام مجبور نبودند سختی زندگی را تحمل کنند. به هر 

د سال بعد از به دنیا آوردن امیر تصادف می کند حال پدرم با مادرم ازدواج می کند، و لیندا هم که سرنوشتش معلوم بود. چن

  و می میرد.

البته تما اینها فرضیه ها و حدسیات من بود که شاید هم اصالً درست نبود. به هر حال واقعیت هرچه بود براي همیشه در 

ترتیب دیگر کم کم زندگی قلب پدرم ماند. هیچ وقت هیچ کس از او چیزي نپرسید. درست انگار هیچ اتفاقی نیفتاده. به این 

رنگ و بوي عادي خود را می گرفت و تازه همه به این وضعیت عادت کرده بودیم. فقط تنها چیزي که بعضی وقت ها ما را 

ناراحت می کرد همان بداخالقی هاي گاه و بیگاه پدرم با مادرم بود. بیچاره مادرم خیلی مظلوم واقع شده بود، چون هیچ 

ها و برخوردهاي عصبانی پدرم را نمی داد. نمی دانم چه فکر می کرد.یعنی مادر هم عاشقش بود یا وقت جواب بدرفتاري 

این که فقط عادت کرده بود. مادرم با رفتارش طوري از پدر در مقابل همه حمایت می کرد که فکر می کردم هیچ وقت 

روز خود به خود به این سؤال من جواب داده شد. آن  جرأت نخواهم کرد از او بپرسم که آیا او پدر را بخشیده یا نه. اما یک

روز فرناز براي خرید بیرون رفته بود و من امیر کوچولو را گذاشته بودم توي کالسکه و در حیاط قدم می زدم که صداي بلند 

انجام نده! باز تو سرخود رفتی کاري کردي؟ صد دفعه بهت نگفتم تا کاري رو ازت نخواستم «پدرم را شنیدم که می گفت: 

  »تو از اولش هم آدم بی فکري بودي.

نمی دانستم راجع به چه صحبت می کنند ولی خیلی جا خوردم. پیش خودم فکر کردم او چطور به خود اجازه می دهد سر 

 زنی که همیشه او را تحمل کرده این طور داد بزند. احساس می کردم باید کاري بکنم. نمی توانستم بگذارم مادرم این همه

مظلوم واقع بشود. باال خره یک روز باید کسی پدر را متوجه رفتارش می کرد. با این فکر با عصبانیت به سمت در ساختمان 

خیلی خوب، بسه دیگه، صداتو بیار «رفتم ولی همین که پشت در رسیدم، شنیدم که مادرم با صدایی نسبتاً آهسته گفت: 

  »حاال هم یک دقیقه بیا بشین باهات کار دارم.«ادامه داد:  و بعد از مکثی» پایین وگرنه پریا می شنوه.

از پنجره دیدم که مادر و پدرم رو به روي هم نشستند. الي پنجره باز بود و من کامالً می توانستم حرف هایی را که بین آن 

  دو رد و بدل می شد بشنوم.
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ده می شد و چه بهتر که همین امروز که بچه ها سعید، حرف هایی هست که باالخره یک روز باید بین ما ز«مادرم گفت: 

  و سکوت کرد.» تو خودت خوب می دونی که ما با عشق ازدواج کردیم.«بعد ادامه داد: » نیستند گفته بشه.

می دونم، می دونم، من عاشق تو بوده ام، تا به حال صدبار «اما تا پدرم آمد حرفی بزند، مادرم او را ساکت کرد و گفت: 

مسئله رو به رخ من کشیده اي. همه هم این واقعیت رو می دونند. اما به هر حال این چیزها اصالً مهم نیست،  بیشتر این

چیزي که من می خوام بگم اینه که اگر تو به زور خانواده ت یا به قول خودت احساس ترحمی که نسبت به من داشتی 

اي این که من هم این همه سال تو رو تحمل کردم. اخالق باهام ازدواج کردي، حاال دیگه با هم بی حساب شده ایم. بر

هاي بدت را، غرزدن هاي مداومت را، همه و همه رو تحمل کردم و سه تا بچه مون رو هم خیلی خوب بزرگ کردم. پس تا 

  »اینجا از هم بی حساب.

را نگاه می کرد. مادرم هم چشم پدر که توقع شنیدن این حرف ها را از مادرم نداشت، همین صور با چشم هاي بهت زده او 

  در چشم او دوخته بود و همین طور می گفت. می توانستم همه خستگی هاي این سال ها را از نگاهش بفهمم.

ـ تا چند سال اول زندگی هم فکر می کردم باید صبر کنم باالخره عشقی که بین ما هست ـ که حداقل من فکر می کردم 

می کنه و حتماً تو عوض می شی. اما می بینی که نشد. بعد از اون هم چیزي که ما رو بینمان هست ـ همه چیز رو درست 

پیش هم نگه می داشت بچه ها بودند. اگر هم تو رو به خاطر همه اذیت ها و بالهایی که سر من و بچه هام آوردي 

ردوي ما احتیاج دارند. می بخشیدم و حاضر شدم که کنار تو زندگی کنم، این بود که احساس کردم هنوز بچه ها به ه

  فهمی؟

پدرم سرش را پایین انداخته بود و مشخص بود که هیچ حرفی براي گفتن ندارد. ولی مادرم هنوز خیلی حرف ها داشت که 

سعید، من از تو انتظار دارم همه حرف هاي منو «در این مدت مثل یک زخم کهنه و قدیمی در سینه اش نگه داشته بود: 

که خیلی از من دوري، ولی حداقل به خاطر بچه هامون یه کم منو تحمل کن. نشون بده که به خاطر اونا بفهمی. می دونم 

  »ببین، ما مجبور نیستیم که دائم تو رو ببخشیم، می فهمی چی می گم؟«و ادامه داد: » حاضري این کار رو بکنی.

ا پایین انداخته بود. نگاهش را به گل هاي بعد ساکت شد تا پدرم عکس العملی از خودش نشان بدهدولی او هم سرش ر

قالی دوخته بود و هیچ حرفی نمی زد. البته حق هم همین بود. حرف هاي مادرم جاي هیچ جوابی باقی نمی گذاشت، 

بخصوص مرا به قدري تحت تأثیر قرار داده بود که نمی توانستم از ریزش اشک هایم جلوگیري کنم. فکر می کردم خدایا او 

  است. دلش مثل یک دریا پاك و بی انتهاست. و آرزو کردم که اي کاش من هم مثل او بودم. یک فرشته

خوب، من حرف هام رو زدم. حاال تو هم فکرهات رو «مادرم که پد را ساکت دید، در حالی که از جایش بلند می شد گفت: 

  ...»بکن ببین اگر واقعاً نمی تونی منو تحمل کنی، یه فکر دیگه اي 

وز جمله اش را تمام نکرده بود که پدر سرش را باال کرد. تمام صورتش از اشک خیس شده بود. در حالی که سعی می اما هن

و » بسه دیگه، خواهش می کنم، بسه دیگه.«کرد به نحوي پشیمانی اش را به مادرم بفهماند، با صدایی آهسته گفت: 

  دستمالی از روي میز برداشت و اشک هایش را پاك کرد.

اولین بار بود که پشیمانی را در چشم هاي پدرم می دیدم. حتی زمانی هم که نامه امیر رو شده بود و پدرم از شدت  این

ناراحتی گریه می کرد این حالت را نداشت. ناگهان دلم برایش سوخت. احساس کردم که چقدر تنهاست. فکر کردم االن این 

من قول می دم، قول می دم که از این به بعد رفتارم رو «پدر ادامه داد:  اوست که احتیاج به حمایت دارد نه من یا مادرم.

  »بهتر کنم، باور کن.
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این حرف پدرم به دلم نشست. فکر کردم که او این قول را از ته دل داده. البته فکرم هم درست بود چون بعد از آن خیلی 

طوري که دیگر خیالم راحت شده بود. احساس می کردم  مواظب رفتار و حرکاتش بود. خیلی هم به مادرم اهمیت می داد. به

حاال همه چیز دارد به شکل اولش برمی گردد، حتی بهتر از اولش. حال من خیلی بهتر شده بود. بهتر از همه این که آن 

ون اصالً حساسیتی هم که به زنگ تلفن داشتم از بین رفته بود. البته هنوز هم به هیچ عنوان جواب تلفن را نمی دادم و چ

پایم را از خانه بیرون نمی گذاشتم، مثل راهبه هاي تارك دنیا از هیچ جا و هیچ چیز خبر نداشتم. اوقاتی هم که در خانه تنها 

بودم و امیر کوچولو نبود تا خودم را با او سرگرم کنم، براي خاتون نامه هاي طوالنی و بلند باال می نوشتم که از هرده کلمه 

سم برادرزاده ام امیر بود . آن قدر برایش تعریف و توضیح داده بودم که فکر می کنم می توانست این بچه اش نه کلمه اش ا

را در ذهنش مجسم کند. برایش می نوشتم که چقدر دلم براي همه شان تنگ شده و در اولین فرصت به دیدنشان خواهم 

خالصه خیلی مطلب براي نوشتن داشتم. اما چون می  رفت. از علی شاه، گل بوته، احمد و حال و هواي ده می پرسیدم و

  دانستم که آنجا نامه نوشتن و پست کردن چقدر سخت است، هیچ وقت منتظر جوابی از طرفشان نبودم.

اوضاع به همین منوال می گذشت تا این یک روز به اصرار فراوان همه اش می گفت نباید خودم را در خانه پنهان کنم و 

شرت کنم. امیر را در کالسکه اش گذاشتیم و بردیم بیرون تا کمی هوا بخورد. با این که فکر می کردم، اصالً باید با مردم معا

حوصله ي کوچه و خیابان را نخواهم داشت ولی وقتی در خیابان به راه افتادیم، احساس خوبی پیدا کردم. هواي گرم 

پیاده روي از خانه خارج نشود، ولی بعد از این ساعت  تابستان باعث می شد که هیچ کس تا ساعت هفت و هشت شب براي

که هوا کمی خنک می شد، دیگر پیاده رویی براي قدم زدن باقی نمی ماند. من هم که به خلوتی ده عادت کرده بودم، مثل 

چیز آدمهاي ندید بدید محو تماشاي بوتیک ها و جمعیت بودم. احساس می کردم این چند وقت که تهران نبوده ام همه 

فرق کرده است. به نظر می رسید همه ي مردم فرق کرده اند. انگار همه خوشحال بودند و به هم لبخند می زدند. مثل این 

که همه ي غم ها و ناراحتی هاي دنیا به یک باره از بین رفته بود. خالصه یک ساعتی با فرناز پیاده روي کردیم که خیلی 

یم درد نگرفته بود دلم می خواست تا صبح راه بروم. اما موقع برگشتن به خانه به من خوش گذشت، آن قدر که اگر پاها

همین که به سرکوچه رسیدیم، چشمم به مرد گل فروشی افتاد که امیر همیشه دسته گل هایی را که هر روز براي من می 

ی کرد. هروقت که به مغازه گرفت به او سفارش می داد. یادم آمد که امیر خیلی سر به سرش می گذاشت و با او شوخی م

اش می رفت، تا تمام گل هایش را به هم نمی ریخت و همه جا را شلوغ نمی کرد، گلی سفارش نمی داد. آن قدر هر روز 

براي من از آنجا گل گرفته بود که وقتی هم که برگشته بود امریکا مردك گاهی براي من گل می فرستاد و می گفت که 

میر را احساس کنم. یادم است به اصرار امیر ماشین و دسته گلی زیبایی عروسیم را هم به او نمی خواهد من جاي خالی ا

  سفارش داده بودم.

با یادآوري این خاطرات همه آن لذتی که از پیاده روي برده بودم از بین رفت. دلم می خواست صورتم را با دست هایم 

بیشتر جلب توجه می کنم. پیش خودم گفتم: شاید این مرد آن قدر  بپوشانم و به سمت خانه بدوم. ولی فکر کردم این طوري

مهربان و فهمیده باشد که حتی به روي خودش هم نیاورد که مرا می شناسد. اما همین که چشمش به ما افتد جلو دوید و با 

با او بازي کرد. من هاج لبخندي شروع کرد به سالم علیک و احوالپرسی. بعد هم امیر کوچولو را از توي کالسکه بغل کرد و 

  و واج مانده بودم. نمی دانستم براي چه این کار را می کند.

خیلی وقت «خیلی سعی کردم از حالت صورتش چیزي بفهمم ولی موفق نشدم. مرد در حالی که رو به من می کرد گفت: 

  »بود که شما رااینجا نمی دیدم. رفته بودید مسافرت؟
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؟ یعنی او چیزي نمی دانست؟ از طرز صحبتش نمی توانستم بفهمم که از جریان این چه حرف هایی بود که می زد

خودکشی امیر خبر دارد یا نه. در رفتارش هیچ چیز مشکوکی به چشم نمی خورد؛ نه ناراحت بود و نه خیلی دستپاچه، خیلی 

ه می گذرد؟ راجع به من چه معمولی بود. اما برعکس او در دل من غوغایی بود. همه اش فکر می کردم یعنی در ذهنش چ

فکري می کند؟ حتماً حاال از خودش می پرسد امیر براي چه خودش را کشت! خداي من، نکند فکر کند که خودکشی او 

تقصیر من بوده! نه، حتی از تصور آن هم چهار ستون بدنم می لرزید. همه ي این فکر ها در عرض یک ثانیه از ذهنم 

اید آرام باشی، باید به خودت مسلط باشی، واال همه چیز خراب می شود. براي همین هم به گذشت. ولی به خودم گفتم تو ب

  »بله، من مسافرت بودم.«زور لبخندي زدم و گفتم: 

جاي آقا امیر خیلی خالیه، بعضی وقت ها خیلی دلم براش تنگ می «مرد بچه را به فرناز داد و دوباره رو به من کرد و گفت: 

  »شه.

امیر دوباره آن حالت اضطراب و ناراحتی به وجودم برگشت. فکر کنم رنگم پریده بود. دست هایم که به  با شنیدن اسم

وضوح می لرزید. هنوز نفهمیده بودم اطالعی از موضوع دارد یا نه. اگر می دانست پس چرا تسلیت نمی گفت. حداقل می 

را ندارم. خدایا، این چه وضعی بود. آرزو داشتم االن در توانست بگوید خدا بیامرزدش. شاید هم فکر کرده بود من لیاقتش 

  خانه بودم، در اتاق خودم و این فشار روحی را تحمل نمی کردم.

  »خوب آقا، خداحافظ.«فرناز که حال مرا این طور دید گفت: 

  و بعد به سرعت به سمت مغازه اش رفت.» یه دقیقه صبر کنید.«ولی مرد گفت: 

انداختیم. نمی دانستیم این کارها یعنی چه، ولی مرد بعد از چند لحظه برگشت در حالی که یک  من و فرناز نگاهی به هم

  »اینها مال شماست.«دسته گل نرگس در دستش بود. مستقیم به سمت من آمد و گفت : 

رد چیزي که جلوي چشمم بود یک دسته گل نرگس زیبا بود با یک روبان مشکی روي آن. پس او می دانست چرا این م

این کار را می کرد؟ چرا سعی داشت عادت هاي امیر را به یاد من بیاورد؟ یعنی نمی فهمید که من از یادآوري این خاطرات 

دلم می شکند! یا شاید هم می فهمید و برایش مهم نبود. دلم می خواست فریاد بزنم و ناسزا بگویم و دسته گل را به 

انجام بدهم این بود که بدون هیچ حرفی ، به سمت خانه یعنی پناهگاه طرفش پرت کنم ولی تنها کاري که توانستم 

همیشگی خودم فرار کنم. یکراست به اتاقم رفتم و خودم را روي تخت انداختم. معمول ترین عکس العملی که در آن لحظه 

لعنت کنم که چرا این طور امیر را  از من انتظار می رفت این بود که سرم را در بالشتم فرو ببرم و زارزار گریه کنم. این دنیا را

از من گرفته بود و دست آخر هم از فرط گریه به خواب بروم. ولی وقتی چند لحظه به حال خودم رها شدم، تنها احساسی 

که پیدا کردم این بود که از خودم بدم می آمد. من پریایی را که این همه ضعیف و بدبخت شده بود دوست نداشتم. چرا این 

العمل هایم نسنجیده بود؟ شاید او هیچ منظوري نداشت. شاید فقط دلش می خواست به نحوي در غم من  قدر عکس

شریک باشد، مگر من نمی گفتم که از گریه و زاري دیگران براي خودم بدم می آید؟ خوب، او که این کارها را نکرده بود! 

نتخاب کرده بود. حقش بود دسته گل را می گرفتم و تشکر حاال که فکر می کردم می دیدم او بهترین راه تسلیت گفتن را ا

  می کردم. بله، باید این کار را می کردم نه این که مثل آدم هاي احمق و ترسو از آنجا فرار کنم.

متأسفم، کارم خیلی بچگانه «در همین افکار بودم که در اتاقم باز شد و فرناز وارد شد. قبل از این که او حرفی بزند گفتم: 

و براي این که خودم را در دلش جا کنم لبخند زدم. او هم لبخندي زد و به سمت من آمد. » ود، می دونم، واقعاً متأسفم.ب

من هم بلند شدم و هردو همدیگر را در آغوش گرفتیم. چند دقیقه چشم هایم را بستم و احساس کردم چقدر خوب است که 

  آدم خانواده اي به این خوبی داشته باشد.
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  »چی شده؟ محبتهاتون یهو گل کرد.«علی به گوشم رسید که می گفت:  صداي

هردو از این حرف علی خندیدیم و با هم از اتاق بیرون رفتیم. فرناز دسته گل را در گلدان سرمیز شام گذاشته بود. بوي عطر 

عطر مالیم و خوشبوي این گل نرگس همه جا را پر کرده بود. به سمت دسته گل رفتم، سرم را جلو بردم و ریه هایم را از 

  زیبا پر کردم و در دلم گفتم: امیر، خدا بیامرزدت. هیچ وقت هیچ کس تو رو از یاد نمی بره.

و نمی دانم چرا در همان لحظه یاد علی شاه و ده افتادم. ناگهان دلم شدیداً هواي آنجا را کرد. انگار باطري امیدي که علی 

کشیده بود رو به اتمام بود و من احتیاج شدیدي به جبران این انرژي از دست رفته  شاه آن قدر براي شارژ کردنش زحمت

داشتم. ولی از این که این مطلب را به زبان بیاورم می ترسیدم. می ترسیدم خانواده ام فکر کنند که باز دارم از آنها فرار می 

یک روز که در خانه با پدرم تنها بودم، به بهانه ي  کنم. خیلی در فکرم این مسئله را سبک سنگین کردم تا این که باالخره

  »بابا، می شه یه خواهش ازتون بکنم؟«چاي آوردن رفتم و کنارش نشستم و گفتم: 

بله عزیزم، چی می «او در حالی که روي مبل همیشگی اش نشسته بود و روزنامه می خواند بدون آنکه نگاهم کند گفت: 

  »خواي؟

راضیش نگاه کردم یک آن از حرفی که می خواستم بگویم پشیمان شدم. اما دیگر کار از کار گذشته وقتی به صورت آرام و 

  »می خوام اگه شما اجازه بدین یه چند روزي برم ده پیش خاتون.«بود و باید حرفم را می زدم. لبخندي زدم و گفتم: 

را جمع کرد و با نگرانی به صورت من نگاه کرد و  پدرم که تا آن موقع گرم خواندن روزنامه اش بود، با شنیدن حرف من آن

آخه چرا؟ تو که اینجا حالت خوبه، ما هم که آزادت گذاشتیم هرطوري می خواي رفتار کنی. مگه اینجا راحت «گفت: 

  »نیستی؟

  نم.ـ چرا، معلومه که کنار شما خیلی راحت هستم. اما دلم براي خاتون و بقیه تنگ شده. فقط چند روز، خواهش می ک

خوب، اگه فقط براي دیدن می خواي بري اونجا، «پدر مکثی کرد و بعد از مدتی که بیشتر از چند ثانیه طول نکشید گفت: 

بعد رویش را به من کرد و با خنده » صبر کن که من با مادرت صحبت کنم. اگه اون هم موافق بود همه با هم می ریم.

  »نظرت چیه؟«گفت: 

  ن نمی شه.ـ خیلی عالیه. بهتر از ای

از این که این بار پدر و مادرم هم همراهم می آمدند خیلی خوشحال بودم. صورت پدرم را بوسیدم و از کنارش بلند شدم. بعد 

  هم به باغ رفتم تاکمی قدم بزنم. فکر کردم باز هم برخالف تصور من همه چیز خوب پیش رفت.

  »پریا زیاد توي آفتاب راه نرو حالت بهم می خورده ها؟«گفت: مامان که تازه از راه رسیده بود چشمش که به من افتاد 

ولی من احساس تازگی و نشاط می کردم. آفتاب تابستان پوستم را می سوزاند اما من بی اهمیت به این گرما، رفتم و روي 

ی خندیدیم. اما این نیمکت وسط حیاط نشستم. یاد آن روزهایی افتادم که با امیر آنجا می نشستم و ساعت ها می گفتیم و م

بار دیگر آن خاطره ها به اندازه ي همیشه عذابم نمی داد. شاید می شد گفت به نحوي با این سرنوشت کنار امده بودم. فکر 

کردم اقالً حاال که او نیست یاد و خاطراتش همیشه با من است. حاال می فهمیدم که زندگی را باید با تمام سختی ها و 

اشت. باالخره امیر هم بخش نسبتاً بزرگی از زندگی و سرنوشت من بود و اگر او را از زندگی ام بدبختی هایش دوست د

حذف می کردم، مثل این بود که او را هرگز ندیده و نشناخته ام. در صورتی که قشنگ ترین لحظه هاي زندگیم را با او 

ها تندتر و طوالنی تر باشه، قله هدف هاشون هم گذرانده بودم. علی شاه همیشه می گفت: هر چقدر سرباالیی زندگی آدم 

بلند تر و زیباتره و به نظر می رسید که من دیگر معنی سخنان او را می فهمیدم. می فهمیدم که چه نعمت هایی در اختیار 

  دارم و چطور باید قدر هر کدام از آنها را بدانم.
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  »چه به موقع اومدید.«لو بودند. گفتم: در همین افکار بودم که زنگ در را زدند. فرناز و امیر کوچو

  ـ بگیر این برادرزاده ات رو که پدر ما رو در آورد.

  »بدش به من خوشگلمو.«و بچه را به سمت من دراز کرد. در حالیکه امیر را بغل می کردم گفتم: 

  ـ بیا، همه ش شیطونی می کنه.

  ـ خوب، به عمه ش رفته!

  »خودت لجباز و فضوله.آره، درست عین «فرناز خندید و گفت: 

در خانه بعد از این که کمی با بچه بازي کردیم و از این در و آن در صحبت کردیم، مادرم با یک سینی چاي وارد اتاق شد. 

با نگاه زیر چشمی که به من انداخت متوجه شدم که پدر راجع به رفتن به ده با او صحبت کرده. وقتی شب بی مقدمه رو به 

  »واي دست زن و بچه ت رو بگیري و به سفر بري یه طرفی؟نمی خ«علی گفت: 

آخ گفتین مامان، این تابستونی دیگه داریم «هنوز این جمله از دهانش خارج نشده بود که فرناز سر درددلش باز شد و گفت: 

  »دق می آریم.

  ـ راست می گه مادر، یه جایی ببرش دیگه. این دختره هم گناه داره. 

  »اصالً با این بچه کوچیک کجا می شه رفت! آخه کجا؟«علی گفت: 

خوب، شما هم با ما بیایین ده. من «تاره متوجه منظور مادرم می شدم. براي همین از موقعیت استفاده کردم و زود گفتم: 

چند روزي می خوام برم اونجا و برگردم. به خدا اونقدر جاي با صفا و قشنگیه . مثل اوندفعه می ریم خونه دوست خاله 

  »مریم.

  »من هم دوست دارم اگه فرناز موافق باشه.«مادرم گفت: 

  ـ واي، من که از خدامه.

  »هان علی؟ باشه؟ به هوایی عوض می کنیم دیگه، آخر این هفته چطوره؟«بعد فرناز رو به علی گفت: 

نمی دونم واهللا، مثالً «فت: علی هم که به نظر می رسید از پیشنهاد رفتن به ده خیلی بدش نیامد، نگاهی به پدر انداخت و گ

  »پنج شنبه ظهر راه بیفتیم جمعه شب هم برگردیم.

به خدا خوش می گذره. من نمی تونم همه جا رو «و رو به علی ادامه دادم: » آره بابا. اونقدر هم راهی نیست.«من گفتم: 

  »بهتون نشون بدم. اونجا خیلی دیدنیه.

  »ایی رو که پریا این همه تعریفشو می کنه ببینیم.من هم بدم نمی آد بریم اونج«پدر هم گفت: 

  و قرارمان را براي پنج شنبه ظهر گذاشتیم. پیش خودم گفتم چقدر قشنگ همه چیز جور شد.

فرداي آن روز رفتم تا براي کسانی که آن قدر به بهبود حال روحی من کمک کرده بودند و از صمیم قلب دوستشان داشتم، 

ول از همه براي خاتون یک روسري قشنگ و مناسب و براي گل بونه هم یک روسري و چند هدیه هاي کوچکی بخرم. ا

کتاب ساده که بیشتر عکس و نقاشی داشت خریدم، هرچند مطمئن بودم که او سواد ندارد. آن زن برادري که من دیده بودم 

و گل بوته خیلی آسان بود، چون از  محال ممکن بود که گذاشته باشد او درس بخواند. انتخاب و خرید هدیه براي خاتون

خانه که بیرون می رفتم می دانستم که دقیقاً دنبال چه چیز بگردم. ولی در مورد علی شاه همه چیز فرق می کرد. هر چه 

بیشتر فکر می کردم چه چیزي می توانم برایش بخرم که از آن خوشش بیاید، کمتر به نتیجه می رسیدم. لباس هاي شهري 

نمی خورد. شماره پایش را هم نداشتم که حداقل برایش یک جفت کفش خوب و محکم بگیرم. خالصه خیلی  که به دردش

گشتم و در هر مغازه اي سرك کشیدم ولی چیزي پیدا نکردم تا این که ناامید شدم. تصمیم را گرفتم، ناگهان در ویترین یک 
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ردن دو مجسمه کبوتر آویزان شده بود. می دانم چرا تا آن را مغازه چشمم افتاد به ي تسبیح شاه مقصود که به طرز زیبایی گ

دیدم فکر کردم بهترین چیزي که می توانم براي علی شاه بخرم همین تسبیح است. به هر حال وقتی بعد از کلی چانه زدن 

ودم، فکر دیدن باالخره تسبیح را خریدم و از مغازه بیرون آمدم، احساس خوبی داشتم و نفس راحتی کشیدم. هیجان زده ب

دوباره علی شاه همه وجودم را پر کرده بود. دلم برایش تنگ شده بود. اصالًنمی فهمیدم که چرا آن پیرمرد کور روستایی 

باید آن قدر روي من تأثیر بگذارد. باالخره پنجشنبه از راه رسید و ما نزدیک ظهر راه افتادیم. در راه من آن قدر از ده، خاتون 

  ردم که دیگر همه از دست من سرسام شده بودند.علی شاه صحبت ک

وقتی رسیدیم ده، دیگر نفهمیدم که با پا تا خانه ي خاتون رفتم یا با سر. فقط وقتی چشمم به او افتاد، خودم را در بغلش 

  »دیدي برگشتم خاتون! با امیر هم برگشتم.«انداختم و در گوشش گفتم: 

  نیاز ما به درگاه خدا قبول شد و تو سالم برگشتی.ـ خدا را شکر، باالخره این همه نذر و 

  »چه پسر خوشگلیه.«امیر را در آغوشش گذاشتم. خاتون بچه را بوسید و گفت: 

من که هنوز هیجان برگشتن دوباره به آنجا را داشتم و می خواستم زود زود از همه اتفاقاتی که در نبود من افتاده بود با خبر 

خانواده ام را به خاتون معرفی کنم. تازه وقتی به پشت سرم نگاه کردم و دیدم که همه بدون بشوم، اصالً یادم رفت که 

کالمی حرف یا اعتراضی فقط خیره نگاهم می کنند، متوجه موضوع شدم. به هر حال بعد از معرفی و تعارف هاي معمول رو 

  »علی شاه کجاست؟«می کرد گفتم: به خاتون که داشت خانواده را به سمت کلبه ي دوست خاله مریم راهنمایی 

حتماً توي دره است. این چند وقته خیلی به ده نیامده، مگه وقت هایی که می خواسته از بقالی «خاتون لبخندي زد و گفت: 

  »چیزي بخره یا به گل بوته سربزنه.

  »منو نگرفته؟ اصالً سراغ«خیلی دلم می خواست بدانم که آیا او هم دلش براي من تنگ شده یا نه. پرسیدم: 

ـ چرا، چند بار احوالتو از من پرسید. من هم گفتم که نامه می نویسی و الحمداهللا حالت خوبه. بعد هم خندید و گفت که 

  خوب، باالخره شدم.

علی شاه راست می گه. «به صورت خاتون نگاه کردم. حق با او بود. من آن چیزي را که می خواستم پیدا کرده بودم. گفتم: 

  »خره راهمو پیدا کردم، ولی خدا می دونه چقدر سخت بود.من باال

  ـ باالخره هر کاري سختی هاي خودش رو داره.

دیگر کم کم خاتون هم همان حرف هاي علی شاه را می زد. پیش خودم فکر کردم اگر علی شاه می خواست زن بگیرد 

من «خودآگاه خنده ام گرفت. رو به فرناز کردم و گفتم: مطمئناً هیچ زنی بهتر از خاتون برایش پیدا نمی شد و با این فکر نا

  »می خوام برم پیش علی شاه، تو هم با من می آیی؟

آخه تازه از راه رسیدیم، خستگیم که در رفت «او که مشخص بود از راه زیاد و مسیر پر پیچ و خم حسابی خسته شده، گفت: 

  »می آم.

و » پس من می رم. بعد می آم دنبال تو.«اشته بودم نگاهی انداختم و گفتم: به تسبیحی که در تمام طول راه در دستم نگه د

  به طرف دره به راه افتادم.

دلم از شوق دیدن دوباره علی شاه لبریز بود. نمی دانستم بعد از این مدت او را در چه حالی خواهم دید. آیا هنوز همان قدر 

یدوار است؟ خداي من، این چه فکر احمقانه اي بود. او سال هاست سرحال و پرانرژي است؟ هنوز هم آن قدر به زندگی ام

  که زندگیش همان طور است: زیبا، دوست داشتنی و آرام. 
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هر چه جلوتر می رفتم، احساس می کردم قلبم تندتر می زند. پس او کجا بود؟ چرا صداي نی زدنش به گوش نمی رسید؟ 

کت بود. به در کلبه اش رسیدم ولی آنجا هم کسی نبود. باز هم جلوتر نه صداي نی و نه سروصداي گوسفندان. همه جا سا

رفتم. کم کم از دور صداي آشناي نی به گوش می رسید، صداي که مرا از تاریکی خودخواهی هایم به روشنایی عشق 

  رساند.

م آرامش و در کمال خوشبختی. چقدر دلم هواي شنیدن این صدا و بوییدن این هواي تاره را کرده بود. حاال آنجا بودم، با تما

  چقدر زندگی خوب بود و چقدر بهتر می شد اگر همه آدم هاي دنیا می دانستند که چطور از نعمت زنده بودن استفاده کنند.

صداي نی لحظه به لحظه نزدیک تر می شد و من مشتاق تر به دیدن او. به سمت صدا رفتم تا این که باالخره هیکل علی 

تی نشسته بود نمایان شد. همان طور که تسبیح را در مشتم می فشردم بی سروصدا به او نزدیک شدم. دلم شاه که کنار درخ

می خواست که او را غافلگیر کنم. اما چه خیال خامی! همین که نزدیکش شدم لبانش را از نی جدا کرد، سرش را باال آورد و 

  » کیه؟«پرسید: 

ردم. او حتماً آرزو می کرد که اي کاش چشمانش می دید. دلش می خواست می نمی دانم چرا با این حرفش ناگهان بغض ک

توانست همه چیز را می دید. گله گوسفندان، سبزه هاي روي زمین، درختان زیبا و سر به فلک کشیده، آدم ها و شاید حتی 

را می شناسد. گل ها را  نی اش را . دلم می خواست می دانستم که او چه تصوري از دنیاي اطرافش دارد. آیا رنگ ها

چطور؟ خیلی سؤال داشتم که می خواستم از او بپرسم. ولی باید خودم را نگه می داشتم و حرفی نمی زدم که او را ناراحت 

کند. براي همین لبخندي زدم و سالم کردم. وقتی فهمید که من برگشته ام، لبخند دلنشینی برلبانش نشست. نمی دانم من 

  »مسافر ما باالخره برگشت.«خوشحال شده بودم یا او از شنیدن صداي من. علی شاه گفت: بیشتر از دیدن او 

کنارش نشستم و بدون هیچ حرفی تسبیح را به گردنش انداختم. دهان باز کردم تا به او بگویم که چقدر دلم برایش تنگ 

ستم خوشحالم. ولی حتی نتوانستم یک شده و چطور براي دیدنش لحظه شماري می کردم و چقدر از این که حاال پیش او ه

سوغاتی «کلمه از حرف هایی را که در دلم بود به زبان بیاورم. در عوض فقط در سکوت نگاهش کردم. علی شاه گفت: 

  »آوردي؟

  ـ قابل تو رو نداره. از آب گذشته ست.

اما تو از «مکث کرد و دوباره گفت: بعد کمی » به نظر من هدیه قدر  قیمت نداره.«دستی به تسبیح کشید و باز لبخند زد: 

  »کجا فهمیدي که من تسبیح دوست دارم؟

» من نفهمیدم، فقط حس کردم.«فکر کردم دیگر این بار نوبت من است که او را متعجب کنم، براي همین خندیدم و گفتم: 

  »می دونستم خوشحال می شی.«و هردو خندیدیم. من باز گفتم: 

  »وقتی تو می خندي من خوشحال می شم.« در حالی که جابجا می شد گفت:

و براي » تو خیلی مهربونی.«نگاهی به صورتش انداختم. راست می گفت، به نظر می رسید واقعاً خوشحال است. گفتم: 

  »راستی یه مژده، من تنها نیامدم. مادر و پدرم هم با من هستند.«اینکه خوشحالترش کنم گفتم: 

حساس معلمی را دارد که شاگرد تنبلش بعد از مدت ها درس سختی را از برکرده. شاید لبانش دوباره خندید. فکر کردم ا

این بهترین خبري بود که از تو شنیدم. می دونستم که به سمت «باورش نمی شد که من آن قدر تغییر کرده باشم. گفت: 

ا اون حال از خونه گل بوته فرار راستش رو بخواي من همون روزي که ب«مکثی کرد و بعد گفت: » خانواده ت برمی گردي.

نفس عمیقی کشید، سرش را رو به آسمان » کردي احساس کردم که باالخره به همین زودي متوجه اشتباهاتت می شی.

  »آري، سخن عشق نشانی دارد.«کرد و زیر لب گفت: 
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د براي تو همین یه تلنگر شای«همین طور به صورتش خیره شده بودم. چقدر حرف هایش دلنشین بود. دوباره ادامه داد: 

کافی بود. بعضی وقت ها آدم ها با یه تلنگر از خواب بیدار می شن. ولی بعضی هاي دیگر رو باید با مشت زد توي سرشون 

  » تا از خواب بپرند. تو از آدم هاي دسته اول بودي.

این طور «ی خواست. زود گفتم: با این حرف ها داشت زحمت و تالش هاي خودش را نادیده می گرفت و من اصالً دلم نم

  »نیست. من زندگی روباره م و خانواده م رو از تو دارم. راست می گم.

اشتباه می کنی، من کاري نکردم. هر چه بود خواست خدا بود و چیزي به غیر از این «دستی به پیشانی اش کشید و گفت: 

  »نبود.

یر یا نابینا بودن خود علی شاه، شاید هرکدام از آنها علت خواست خدا البته، همه چیز به خواست خداست، حتی مرگ ام

خاص خودش را داشت، علتی که اگر به آن فکر می کردم خیلی غیر قابل فهم نبود. اما حاال وقت این حرف ها نبود. دلم 

رو به خانوده م  می خوام همراه من بیایی. دلم می خواد تو«می خواست زودتر علی شاه را به خانواده م معرفی کنم. گفتم: 

  » نشون بدم.

نکند که بگوید کار دارم! دوست نداشتم که به خانه برگردم و بگوید که علی شاه حاضر نشده همراهم بیاد. ولی او لبخندي 

باید اجازه بدي تا این علف هایی رو که چیدم ببرم بگذارم توي کلبه. چون خیلی براي جمع کردنشون زحمت «زد و گفت: 

  »نمی خواد که باز پخش و پال بشن. بعد با هم می ریم.کشیدم و دلم 

از جا بلند شدیم و به سمت کلبه راه افتادیم. همان طور که کنار هم گام برمی داشتیم، حرکات و رفتار آرام او را زیر نظر 

چوب  گرفته بودم. محو تماشاي خطوط عمیق روي پیشانیش، چین هاي کوچک دور چشمش، دست هایش که از بس با تبر

شکسته بود زمخت و ترك ترك شده بود و پوستش که در بعضی قسمت ها از شدت آفتاب سوختگی به سیاهی می زد، 

شده بودم. یعنی پشت این چهره ي مصمم و مطمئن، پشت این چشم هاي بی حرکت و ثابت، چه اندیشه اي پنهان بود. در 

  ر خسته دل که بود که این چنین زخمه به تار دلم می کشید؟دل این آدم چه می گذشت. هیچ نمی دانستم. خدایا، این پی

این قدر فکر نکن، یه وقت موهات مثل موهاي من سفید می «صدایش مرا از خلوتی که با خود کرده بودم بیرون کشید: 

  »شده ها!

ید بشه، چه حاال چه مهم نیست. باالخره یه روزي باید سف«دیگر به کلبه رسیده بودیم. همین طور که داخل می شدم گفتم: 

  »اونوقت.

خوب، من حاضرم. حاال می «علی شاه بقچه ي گیاه هایی را که چیده بود گوشه اي گذاشت، عصایش را برداشت و گفت: 

  »فقط صبر کن فانوسمو بردارم.«بعد مثل این که ناگهان چیزي یادش آمده باشد گفت: » تونیم بریم.

  و آناً از حرفی که زده بودم پشیمان شدم.» را؟فانوس؟ چ«ناخودآگاه از دهانم پرید که: 

حتماً فکر می کرد که قصد دارم مسخره اش کنم. آخر چرا نمی توانستم جلوي زبانم را بگیرم؟ چقدر بی مالحظه بودم! اما 

و بعد » خوشم می آد که همیشه حرف دلت رو می زنی.«علی شاه برخالف تصور من ناراحت که نشد هیچ، خندید و گفت: 

می فهمم منظورت چیه. نه جوون، فانوس رو براي این که اداي آدم هاي بینا رو در بیارم همراه خودم برنمی «دامه داد: ا

دارم. بلکه براي این برمی دارم که وقتی تنگ غروب به خونه برمی گردم، اگه یه وقت یه جایی گیر افتادم یا اتفاقی برام 

  »نو پیدا کنند.افتاد، مردم از روي نور فانوس بتونند م

  »از دست من ناراحت شدي؟ معذرت می خوام.«در حالی که از خجالت سرم را پایین انداخته بودم گفتم: 
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او در جواب فقط بلند بلند خندید. هیچ وقت علی شاه را این قدر خوشحال ندیده بودم. کم کم به ده نزدیک می شدیم. در 

ایش و بخصوص چشم هایش که درست شبیه چشم هاي امیر بود تعریف کردم. طول راه مدام از برادر زاده ام، از شیطونی ه

او با عالقه به حرف هایم گوش می کرد و در ذوق کردن ها و خوشحالی هایم مرا همراهی می کرد. چقدر آدم از مصاحبت 

ر که قدم زنان به خانه او لذت می برد. وقتی با او بودم انگار که دیگر هیچ چیزي نمی توانست مرا ناراحت کند. همین طو

خیلی دلم می خواد با فرناز آشنا بشی. دختر ماهیه! موقعی که من تازه این مشکل برام پیش آمده «نزدیک می شدیم، گفتم: 

  »بود، اون خیلی بهم کمک کرد.

  ـ حتماً همین طوره.

  ـ از تو براش خیلی تعریف کرده م.

  »یلی براش تنگ شده.راستی از گل بوته چه خبر؟ دلم خ«و ادامه دادم: 

  »خوبه، اتفاقاً هردفعه که پیشش می رم! احوالت رو می پرسه.«لبخند زد و گفت: 

  ـ امروز یه سر بهش می زنیم.

امروز خیلی کارها هست که می «و در حالی که خودم را کنار می کشیدم تا راحت بتواند از پله هاي کلبه باال برود گفتم: 

  »خواهم انجام بدهم.

روي پله ي اول محکم کرد، صورتش را برگرداند و به من خندید. اي کاش می دانستم که به چه فکر می کند.  عصایش را

  هر فکري که می کرد مسلماً برایش خیلی خوشایند بود.

  »چقدر دیر کردي؟«فرناز که صداي صحبت کردن ما را شنیده بود با امیر که در بغلش بود به سمت ما آمد و گفت: 

  ین علی شاهه.ـ فرناز ا 

  ـ پدر سالم.

و این جمله را با چنان صداي بلندي گفت که خود علی شاه هم خنده اش گرفت. آخر آن پیرمرد فقط کور بود، گوش هایش 

  که سنگین نبود. فرناز از خجالت سرخ شد.

  »سالم دخترم، پسر کوچولوت چطوره؟«علی شاه گفت: 

  ـ خوبه، می خواین بغلش کنید؟

بغلش گذاشتم. به نظر می رسید که خیلی از علی شاه خوشش آمده. طفل دست به ریش هاي سفید و نرم  من امیر را توي

او می کشید و می خندید. علی شاه هم با او بازي می کرد و می خندید. اما نمی دانم چرا همراه خنده ها و شوخی هایش 

علی شاه، بریم تو یه «صحبت نمی کرد. گفتم: غمی بزرگ، غمی سنگین موج می زد. غمی که او هیچ وفت راجع به آن 

  و هر سه رفتیم تو.» چایی خاتون دم بخوریم.

مادرم و بقیه افراد خانواده در حیاط پشت خانه نزدیک باغچه اي نشسته بودند که وقتی من آنجا بودم آب دادن به آن و 

ه من خیلی دوستش داشتم. یادم آمد که گلدان هاي اطرافش وظیفه ي من بود. در آن باغچه یک بوته ي گل یخ بود ک

زمستان هروقت به آن نگاه می کردم از این که این طور در آن هواي سرد غرق گل و شکوفه است خیلی تعجب می کردم. 

به هر حال ما هم به بقیه ملحق شدیم و مثل خانواده صمیمی سرگرم شدیم. پدرم با علی شاه راجع به ده و وضعیت آب و 

  گهداري گوسفند ها صحبت می کرد و او با جواب هاي کوتاه ولی قشنگ و دلنشین پدرم را مجاب می کرد.هوایی آن و ن

  مادرم و دیگران هم خیلی از او خوششان آمده بود و همه تمام تعریف هاي مرا از علی شاه تصدیق می کردند.

  »سواد داره. از حرف زدنش معلومه. اون مثل یه آدم بی سواد عامی نیست. حتماً چند کالس«پدرم بعداً می گفت: 
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  من هم این حدس را می زدم اما هیچ وقت جرأت نکرده بودم که مستقیماً این سؤال را از او بپرسم.

بعد از ظهر با فرناز و علی شاه تصمیم گرفتیم سري به گل بوته بزنیم. منتها باید زودتر می رفتیم تا برادر و زن برادرش ما را 

و کتاب هایی را که برایش گرفته بودم برداشتم و سریع راه افتادیم. وقتی به منزل او رسیدیم، خوشبختانه نبیند. من روسري 

خودش تنها بود و چقدر هم از دیدن ما خوشحال شد. با این که من قبالً با فرناز کامالً راجع به گل بوته و وضعیت او 

ر، قفل و کبودي هاي روي قوزك پاي گل بوته افتاد، صحبت کرده بودم ولی با وجود این وقتی چشمش به آن زنجی

دگرگون شد. بعد از سالم و احوالپرسی من هدیه هاي گل بوته را به او دادم. از روسري خیلی خوشش آمد. از من گرفت و 

  زود سرش کرد.

ا شد و همین طور چقدر خوب بود که این رنگ را برایش انتخاب کرده بودم، خیلی به صورتش می آمد. بعد متوجه کتاب ه

  »من یه کم خوندن بلدم.«که یکی از آنها را ورق می زد، لبخندي زد و گفت: 

  »مگه تو مدرسه می ري؟«با هیجان پرسیدم: 

  »نه.«خندید و گفت: 

اصالً باورم نمی شد. مگر ممکن بود کسی پیش خود خواندن و نوشتن یاد بگیرد! علی شاه که تا آن موقع ساکت بود و فقط 

بعد » معلم ده زن خیلی خوبیه. اون بعضی روزها می آد به گل بوته خوندن و نوشتن یاد می ده.«می داد گفت: گوش 

  »آخه این دختر خیلی باهوشه.«صورتش را رو به گل بوته گرداند و ادامه داد: 

باري و با قل و زنجیر گل بوته خندید و چیزي نگفت. چقدر حیف بود که این همه هوش و استعداد پاي دار قالی، آن هم اج

خیلی عالیه که تو بلدي بخونی، یعنی فوق العاده ست. این دفعه که اومدم ده یه سري کتاب «داشت از بین می رفت. گفتم: 

  »خوب برات می آرم.

چقدر خوب می شه. خیلی دلم کتاب می خواد. بعضی وقت ها «برقی در چشم هاي گل بوته درخشید. لبانش خندید و گفت: 

اما بالفاصله تمام صورتش را غمی در بر گرفت. خنده از » خیلی حوصله م سر می ره، ولی چیزي ندارم که بخونم. اینجا

  »خانم معلم هم که تا چند وقت دیگه از اینجا می ره.«لبانش محو شد و گفت: 

  ـ چرا؟ کجا می ره؟

  ادرپدرش.ـ ده خودشون. آخه می خواد بچه دار بشه. اینه که برمی گرده می ره پیش م

  ـ اونوقت اینجا دیگه معلم نداره؟

معلوم نیست. شاید بچه ها مجبور بشن برن ده پایین جاده و یه چند ماهی اونجا درس بخونن تا معلمشون «علی شاه گفت: 

  »برگرده.

  »شما نمی تونین معلم بشین؟«بعد از این حرف علی شاه، گل بوته بی مقدمه گفت: 

  »کی؟ من؟«ر چه حرف هایی می زد. گفتم: خنده ام گرفته بود. این دخت

  ـ آره، آخه خیلی مهربونین، درست مثل خانم معلم ها.

پریا، فکر بدي هم «فرناز هم مثل این که چیزي از ذهنش گذشته باشد به صورت من نگاه کرد و با حالت جدي گفت: 

داري، می تونی یکی دو روز در هفته بیاي و نیست. حاال که دلت نمی خواد برگردي دانشگاه و اینجا رو هم این قدر دوست 

  »به این بچه ها کمک کنی.

  و باز هم خندیدم.» حاال متقاضی شد دوتا. دیگه کسی نیست؟«خندیدم و گفتم: 

  »جدي می گم پریا. به خدا فکر خوبیه. از این بیکاري هم در می آي.«ولی فرناز باز گفت: 
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تم. تا حاال این کار رو نکرده م. تو فکر می کنی همین طور الکیه. معلم شدن ـ این از اون حرف هاست. آخه من که بلد نیس

  روش تدریس می خواد، دوره دیدن می خواد.

ـ تو که نمی خواي براي همیشه اینجا بمونی و شغل معلمی رو انتخاب کنی. فقط تا وقتی که معلم خودشون از مرخصی 

  گاه برگرده.برگرده. شاید تا اون وقت نظرت هم راجع به دانش

  »تو چرا دلت نمی خواد برگردي دانشگاه؟«علی شاه که باز دوباره ساکت شده بود، گفت: 

به صورتش نگاه کردم اما حیف که چشم هایش نمی دید. اگر صورتم را می دید، می فهمید که با نگاهم التماسش می کنم 

. آخر چطور می توانم بعد از این اتفاق برگردم و به صورت که تو رو خدا دیگر اسم دانشگاه را نیاور و داغ دلم را تازه نکن

دوست ها و استادهایم نگاه کنم. آنها به من چه می گویند. در موردم چه فکر می کنند. بی خبر همه چیز را ول کرده و رفته 

دکشی امیر و به هم بودم. اصالً نمی دانم تا چه حد از زندگی من مطلع بودند، ولی حتماً می دانستند. حداقل جریان خو

خوردن عروسیم را که می دانستند. برایشان چه بهانه اي می توانستم بیاورم. نه، حتی دلم نمی خواست به این چیزها فکر 

کنم. تمام این افکار در عرض چند ثانیه از ذهنم گذشت، ولی از ترسم چیزي به زبان نیاوردم. فقط در جواب علی شاه گفتم: 

ولی اینجا حداقل یکی «بعد نگاه مهربانی به گل بوته انداختم. لبخند زدم و گفتم: » ن نیست.اونجا کسی منتظر م«

  »منتظرمه.

تصمیم را گرفته بودم. حاال هر چقدر که سخت بود اصالً مهم نبود. مهم این بود جایی باشم که واقعاً وجودم الزم باشد. بله، 

  ر معلمی سخت باشد، ولی دوست دارم یاد بگیرم. این بچه ها به من احتیاج داشتند. هرقدر هم که کا

  »خوب، پس دردسر بابا زیاد شد. حاال هفته اي دوروز باید تو رو تا اینجا بیاره و برگردونه.«فرناز گفت: 

از گل بوته خواحافظی کردیم. بعد با فرناز و علی شاه ده را گشتیم و هر چه دیدنی بود نشانش دادم. چقدر از یادآوري 

  و خاطراتم در این روستا لذت می بردم.لحظات 

تمام مدتی که در کوچه هاي ده راه می رفتیم، من به معلم شدن فکر می کردم و کم کم این کار به نظرم خیلی جذاب و 

دوست داشتنی می رسید. اما بیشتر دوست داشتم که همین جا کنار این مردم خوب روستا بمانم و از هیاهو و شلوغی شهر 

دلم می خواست این چند ماه را هم در ده بمانم و در عوض تمام آخر هفته ها و تعطیالت را خانواده ام به دیدینم  دور باشم.

بیایند و دور هم باشیم. این فکر مثل یک آرزوي قشنگ در ذهنم پا می گرفت. اگر آنجا می ماندم، می توانستم از علی شاه 

ههاي دارویی و خالصه بسیاري کارهاي دیگر را که مردم ده براي ادامه دوشیدن شیر، ذغال درست کردن، حتی شناختن گیا

  زندگی انجام می دهند یاد بگیرم. براي همین تصمیم گرفتم همان شب این موضوع را در جمع خانواده ام مطرح کنم.

م نکنیم. جلوي در کم کم هوا تاریک می شد. علی شاه فانوسش را روشن کرده بود و جلوي ما راه می رفت تا ما راه را گ

  »اگه دلتون خواست، فردا صبح بریم امامزاده. اونجا حتماً براي شما دیدنیه.«خانه از ما خداحافظی کرد و رو به فرناز گفت: 

  »به شرط این که طوري بریم که نماز صبح رو اونجا باشیم. صبح زود.«من که ذوق زده شده بودم گفتم: 

  »خیلی عالیه. قرار ما فردا صبح قبل از سحر.«و گفت:  فرناز کف دست هایش را به هم کوبید

و بعد از این حرف از هم جدا شدیم. شب موقع شام راجع به تصمیمم با خانواده صحبت کردم. ابتدا مادر و پدرم هردو به 

شدت مخالف بودند ولی من آن قدر اصرار و پافشاري کردم و دلیل و برهان آوردم که کم کم آنها هم راضی شدند یا حداقل 

. بعد از این که بحث و گفتگویمان تمام شد. پدرم مرا صدا کرد و گفت: براي دلخوشی من خودشان را راضی نشان دادند

خوب پریا، من اصالً از این که تو اینجا بمونی و با ما برنگردي تهران راضی نیستم ولی اگه واقعاً فکر می کنی که این کار «

ي یه نفر دیگه زندگی کنی. براي  الزمه و براي روحیه ت هم بهتره، فعالً می تونی بمونی. اما دلم نمی خود توي خونه
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همین هم می خوام با مادرت صحبت کنم تا اگه او هم راضی باشه، این خونه رو از دوست خاله مریمت بخریم. اونوقت 

  »هروقت هم که بخوایم می تونیم بهت سر بزنیم. اما باید قول بدي که خیلی زود برگردي سر خونه زندگیت.

. باورم نمی شد که پدر بخواهد چنین لطفی در حق من بکند. به جاي جواب فقط نگاهش اصالً قادر نبودم جوابی بدهم

می دونم که نمی تونم جبران گذشته م رو «کردم. او هم نگاه مهرآمیزي به من کرد که قلبم را لبریز از شادي کرد و گفت: 

من و تو «من تکیه داد و با لحنی شیرین گفت: بعد سرش را به سر » بکنم، ولی به من اجازه بده که اینجا رو براي تو بخرم.

  از این ده و مردمش خیلی چیزها یاد گرفتیم. مگه نه؟م

پدرم دیگر مرا درك می کرد. انگار دیوار غرور و جدایی اي که بین ما کشیده شده بود داشت فرو می ریخت و ما روز به روز 

  »خیلی دوستتون دارم، خیلی زیاد.«آغوش گرفتم و گفتم: به هم نزدیک تر و پیوندمان محکم تر می شد. او را در 

پریا، باید زودتر بخوابیم. «او هم مرا در آغوش گرفت و بوسید. در همین ضمن صداي فرناز به گوشم رسید که می گفت: 

  »مگه قرار فردا یادت رفته؟

ترس این که فردا خواب بمانیم و نتوانیم با این که هردو دلمان می خواست تمام شب را بیدار باشیم و صحبت کنیم، ولی از 

قبل از سحر خودمان را به باالي تپه برسانیم، بالفاصله جا انداختیم و خوابیدیم. فردا صبح زود به سمت امامزاده راه افتادیم. 

ن کوه در راه خیلی به ما خوش گذشت. از گوشه گوشه ي این تپه و این خاك خاطره داشتم. خاطره اولی باري که از پایی

چشمم به گنبد زیباي امامزاده افتاد که زیر نور خورشید مثل الماس می درخشید، یا آن دفعه که به اصرار خاتون همراه مردم 

  دیگر ده آمدم اینجا و دست آخر هم خاطره ي از کوه افتادنم.

ترین قله دنیا را فتح کرده ایم. من وقتی به امامزاده رسیدیم، هنوز آفتاب نزده بود. همه خیلی ذوق زده بودیم. انگار بلند 

همانجا دم در امامزاده به سجده افتادم و خدا را شکر کردم. شکر براي محبتی که به من کرده بود؛ براي تمام خوبی هاي 

دنیا و باالخره شکر براي امید دوباره اي که به من بخشیده بود. داخل امامزاده تاریک بود. فانوس روي تاقچه ها را روشن 

ردم و هرسه آنجا در صحن مشغول راز و نیاز شدیم. همین طور که به حال خودم بودم و دعا می کردم، متوجه شدم که ک

باورم نمی «فرناز چشم به من دوخته و صورتش از اشک خیس شده است. وقتی علتش را از او پرسیدم لبخندي زد و گفت: 

صبحانه مان را همانجا خوردیم. بعد علی شاه برگشت » زرگ شده اي.شه که تو این همه تغییر کرده باشی. پریا، تو خیلی ب

تا به گله و گوسفندها برسد، ولی ما چند ساعتی آنجا گشتیم. خیلی خوب و قشنگ بود؛ هواي تازه و ایمان تازه. آنجا آدم 

پیدا شدن اولین اشعه  احساس می کرد که به خدا خیلی نزدیک است. نمی توانم آن منظره ي طلوع خورشید را از پشت کو و

هاي آفتاب را برایتان تعریف کنم. فقط باید خودتان باشید، ببینید و قضاوت کنید. اما همین قدر بگویم که نفس در سینه ي 

  هردوي ما حبس شده بود و اشک بی اختیار از گونه هایمان سرازیر. واقعاً حالتی روحانی بود.

من کارهایم را سروسامان بدهم، وسایلم را جمع کنم و آخر هفته برگردم و آنجا  بعد از ظهر همه برگشتیم تهران و قرار شد

بمانم. در آن یک هفته خیلی دلشوره داشتم. با این که رفتن و ماندن در ده را از ته قلب دوست داشتم، ولی مطمئن نبودم 

  حان کنم.که از عهده ي شغل معلمی ده بربیایم. باالخره به این نتیجه رسیدم که باید امت

خالصه آخر هفته که برگشتم، با وسایل شخصی ام چند کتاب خوب براي بچه ها و گل بوته و یک حافظ هم براي مواقع 

  تنهایی ام با خودم آوردم.

به ده رسیدم، از ماشین پیاده شدم و رفتم سراغ خاتون و به همراه او یکراست به سمت خانه خانم معلم رفتیم. زن خوب و 

. بعد از کلی تعارف و پذیرایی، باالخره صحبت کشیده شد به مرخصی زایمان او و این که چند ماه می خواهد از مهربانی بود

  اینجا دور باشد. بدون معطلی تصمیمی را که گرفته بودم برایش مطرح کردم.
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  »مگه شما معلم هستید؟«زن اول با تعجب نگاهم کرد و بعد گفت: 

  ین کار رو یاد بگیرم.ـ نخیر، ولی خیلی دلم می خواد ا

بعد از تحصیالت و کارم پرسید. من هم گفتم که دانشجوي سال آخر مهندسی شیمی هستم که البته بهتر بود می گفتم که 

اتفاقاً فکر بدي هم نیست. چون من تصمیم «دانشجو بودم. اما خوب، به هر حال بعد از کلی سؤال و جواب خانم معلم گفت: 

برگردم و دوباره مشغول به کار بشم. این طوري شما هم یه فرصت چهار ماهه دارین تا این کار رو دارم بعد از چهار ماه 

اما فقط نظر من شرط نیست. باید ببینیم آموزش و پرورش «و وقتی خوشحالی را در صورت م دید، ادامه داد: » تجربه کنید.

  »منطقه چه تصمیمی در این مورد می گیره.

  ند؟ـ یعنی ممکنه قبول نکن

  »فکر نمی کنم. اما به هر حال این کار باید با اطالع اونها باشه.«زن لبخندي زد و گفت: 

گمان نمی کنم به اینها احتیاج «وقتی از خانه اش بیرون می آمدیم، چند کتاب راهنما و کمک آموزشی به دستم داد و گفت: 

دي. اما با وجود این براي اول کارت به درد می پیدا کنی. بچه ها خودشون یادت می دن که چطور باید بهشون درس ب

  »خوره.

  کتاب ها را گرفتم و تشکر کردم.

از آن به بعد تا بازگشایی مدارس که زمان زیادي هم نمانده بود. صبح ها با گل بوته کتاب می خواندیم و بعد از ظهرهایم را 

ست و براي گوسفندان می زد، من هم گاه و بیگاه هم با علی شاه می گذراندم. همان طور که او زیر سایه درختی می نش

برایش غزلی از حافظ را انتخاب می کردم و می خواندم. او آن قدر باهوش بود که بعضی از غزل ها را بعد از دو سه بار 

  تکرار کردن حفظ می شد و پابه پاي من می خواند.

ن چیزي بود برایش می خواندم دیدم که برعکس یک روز غزلی از حافظ را که فکر می کنم مضمونش جدایی یا یک چنی

همیشه که مدام سر به سر من می گذاشت و از خواندن من ایراد می گرفت، این بار اصالً حواسش به من نبود. انگار که 

ط خواندم ولی اصالً در این دنیا نبود. براي این که او را از این حال و هوا دربیاورم، عمداً چند لغت را اشتباه و با تلفظ هاي غل

  »کجایی؟«او هیچ توجهی نشان نداد. پیدا بود که صداي مرا نمی شنود. کم کم نگران شدم. تکانش دادم و پرسیدم: 

  »هیچی، دارم گوش می کنم.«به خودش آمد. خودش را جمع و جور کرد و گفت: 

علی شاه، هنوز هم نمی خواي «گفتم:  اما معلوم بود که دلش نمی خواهد بقیه غزل را بشنود. براي همین کتاب را بستم و

  »راجع به زندگیت هیچ حرفی بزنی؟

  »مثالً چه حرفی؟«از جا بلند شد و گفت: 

  ـ چه می دونم، این که گذشته ت چی بوده؟

  »چطور یهو به فکر گذشته من افتادي؟«به طرفم برگشت و گفت: 

نمی دونم، ولی چند وقته که احساس می کنم دلت «فتم: کتاب را زمین گذاشتم، از جا بلند شدم و رو به رویش ایستادم. گ

  »می خواد یه چیزهایی بهم بگی. اما نمی فهمم که پس چرا نمی گی. نکنه به من اعتماد نداري؟ هان؟

عجله نکن، اگه قرار باشه «او در حالی که خاك و خاشاکی را که در اثر نشستن به پشتش چسبیده بود می تکاند، گفت: 

و بعد از گفتن این حرف، رفت تا به گله گوسفندها برسد. من هم به امید » ا عمرم به این دنیاست بهت می گم.حرفی بزنم، ت

  آن روز لبخند زدم.
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از وقتی که خاله مریم با دوستش صحبت کرده بود و قرار شده بود که پدرم آنجا را بخرد، دیگر هر روز به خانه ام می 

ضروري هیچ کم و کسري نداشت. تنها کاري که من کردم این بود که دکور خانه را تغییر رسیدم. البته آنجا از لحاظ وسایل 

دادم و آن طور که خودم دوست داشتم تزئینش کردم. به پنجره اي که بین دو اتاق بود حصیر بلندي آویزان کردم و 

بود. چند گلدان شمعدانی هم گل دوطرفش را با پارچه هاي سبز و قرمز حاشیه هاي رنگی داده بودم که خیلی زیبا شده 

بوته و خاتون هدیه داده بودند که گذاشته بودم روي پله هاي دم در. براي پنجره ها، پشت دري هاي گلدار دوخته بودم و 

روي تاقچه باالي شومینه را پر از عروسک هاي پارچه اي رنگ و وارنگ کرده بودم. یک عالمه هم براي وقتی که مادرم و 

ه از تهران پیشم می آمدند، مالفه و روبالشی دوخته بودم. خالصه هر روز فکر جدیدي به سرم می زد. فرناز از بقیه خانواد

تهران بک جفت پشتی و یک دست استکان برایم آورد. خالصه هر که از راه می رسید یه هدیه اي برایم می آورد به طوري 

ام شده بود درست مثل قصر، قصر پریا، عین همان جایی که که دیگر در خانه یک وجب جاي خالی پیدا نمی شد. خانه 

  همیشه آرزویش را داشتم.

هیچ جایی به نظرم قشنگ تر از آنجا نمی آمد. خاتون هم خیلی در درست کردن آنجا کمکم می کرد. حتی یک روز با یکی 

، از فردا خودمون همین جا نون می خوب« از زن هاي ده تنور از کار افتاده و فراموش شده ي خانه را تمیز کرد و گفت: 

  »پزیم.

چقدر زندگی این مردم ساده و بی ریا بود. باید آنجا می ماندم و همه ي آن کارها را یاد می گرفتم. مادرم اگر می دید که 

  من این همه مستقل شده ام، حتماً خیلی خوشحال می شد.

مرتب کتاب هاي راهنما را می خواندم، اما هنوز مطمئن کم کم به باز شدن مدرسه ها نزدیک می شدیم و من با این که 

  نبودم که بتوانم از عهده ي این کار بربیایم.

مادر و پدرم مرتب به من سر می زدند و نمی گذاشتند که احساس تنهایی کنم. تا این که تابستان هم گذشت و پاییز از راه 

زد. اصالً نمی دانستم باید چطور سر صحبت را با بچه ها باز  رسید و من براي اولین روز رفتم سرکالس. دلم خیلی شور می

نترس، تو معلمشونی. اونها باید «کنم. آنها حتماً می فهمیدند که من خیلی ترسیده ام. اما خاتون دلداریم می داد و می گفت: 

  »از تو بترسند، نه تو از اونها.

ز براي اولین بار رفتم سرکالس و در کمال تعجب با رفتار و ولی خوب، دست خودم که نبود. به هر حال وقتی با ترس و لر

اخالق دوست داشتنی و مهربان بچه ها روبه رو شدم، فهمیدم که باز در قضاوتم خیلی عجله کرده ام. همیشه همین طور 

ریم می داد و بود. هر مسئله اي را قبل از این که اتفاق بیفتد آن قدر سخت و غیرقابل حل می دیدم که اگر کسی هم دلدا

نصیحتم می کرد، اصالً فایده اي نداشت. اما همین که اتفاق می افتاد، می فهمیدم که اصالً آن طورها هم که من فکر می 

  کردم نبوده و من بی خود این قدر می ترسیدم. این بزرگترین و مهمترین نقطه ضعف اخالقی من بود.

حاال هم می فهمیدم که شغل معلمی آن قدرها هم ترسناك نیست، بلکه خیلی هم دوست داشتنی و شیرین است. بچه ها 

به قدري با من راحت برخورد می کردند که احتیاج نبود فکر کنم باید چطور رفتار کنم. آنها به خوبی مرا با وظایفی که 

دم دادند به طوري که می شد گفت آنها معلم من بودند و من شاگردشان. داشتم آشنا کردند و به اصطالح چم و خم کار را یا

خالصه حرف همدیگر را خوب می فهمیدیم. فقط یک اشکال وجود داشت و آن مشکل من به بچه هاي کالس اول بود که 

هم از یکی از براي اولین بار سرکالس می آمدند. چون لهجه روستایی داشتند، کمتر حرفشان را می فهمیدم. براي همین 

بچه هاي کالس سوم خواسته بودم که نقش مترجم را برایمان بازي کند. این طوري کالسمان نوعی حالت بازي و خنده 

پیدا کرده بود و این بچه ها را خیلی خوشحال می کرد. من هم براي این که خوشحال ترشان بکنم، هر کلمه اي از زبان 
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م به کار می بردم. وقتی این کار را می کردم بچه ها از ذوقشان دست می زدند و می آنها را که یاد می گرفتم در جمله های

  خندیدند و من این خنده آنها را به صد زندگی در شهر نمی دادم.

هر چه می گذشت بیشتر به آنها عادت می کردم. بعداز ظهرها که از آنها جدا می شدم، براي شلوغ کردن ها و شیرین زبانی 

نگ می شد.آنها آن قدر مهربان و با معرفت بودند که هرکدام هرچیزي که براي زنگ هاي تفریح خودشان هایشان دلم ت

می آوردند با همدیگر قسمت می کردند. بعضی روزها جمعشان می کردم و برایشان داستان و شعرهایی را که در کتاب ها 

ي و خالصه هر چه می دانستند براي من تعریف می خوانده بودم تعریف می کردم. آنها هم از دهشان، کشاورزي، باغدار

کردند. تا وقتی هوا خوب بود و احتیاج به بخاري نبود، کالس هایمان را در فضاي آزاد تشکیل می دادیم. گاهی هم می 

گفتم که بروند و از هرچه دوست دارند نقاشی بکشند. آنها ذهن پاك و خالقی داشتند. کم کم با کمک همدیگر مدرسه را 

هم سروسامان دادیم. مثالً رنگ خریدیم و خود بچه ها کالسشان را رنگ زدند. در حیاط کوچک جلو مدرسه درخت هاي 

کوچک کاشتیم و روي تاقچه ها گلدان گذاشتیم. دیوارها را از نقاشی ها وکاردستی هاي بچه ها پرکردیم. خالصه آنها 

بعضی ها حتی بعد از ظهرها هم دلشان نمی خواست به خانه بروند. هرروز بیشتر از روز پیش مدرسه شان را دوست داشتند. 

شاگردها خیلی راضی و خوشحال بودند اما من خوب می دانستم که این روشی که من در پیش گرفته ام فقط براي دو یاسه 

آخر سال رفوزه مه خوب است؛ و اگر قرار باشد تمام سال تحصیلی به بازي و نقاشی و کاردستی بگذرد، مطمئناً همه در 

  خواهند شد. و از اینکه معلم خودشان به زودي از مرخصی برمی گشت خوشحال بودم.

صبح هایم به این ترتیب سپري می شد. بعد از مدرسه هم اگر هنوز دیر نشده بود، سري به گل بوته می زدم و با هم کتاب 

تاریکی هوا برایش شعر می خواندم، فال می  می خواندیم، بعد هم می رفتم پیش علی شان و تا تنگ غروب و پیش از

گرفتم و از مدرسه و از بچه ها و گل بوته و خاتون و پدر و مادرم و خالصه از هردري با هم صحبت می کردیم. وقتی حرف 

  هایم تمام می شد، از او خداحافظی می کردم و به خانه برمی گشتم.

هم نمی کردم. تمام لحظاتم بوي عشق و امید می داد. غافل از این از این زندگی خیلی راضی بودم و احساس هیچ کمبودي 

  که بازهم فصل جدیدي از کتاب زندگیم دارد ورق می خورد.

آن روز هم مثل روزهاي دیگر شفاق و زیبا بود و من سرحال و شاداب سرکالس بودم که ناگهان یکی از مردم ده نفس 

  »یا. علی شاه حالش خوب نیست، می خواد تورو ببینه.خانم، خانم معلم، زودباش ب«زنان آمد و گفت: 

ناگهان همه چیز به هم ریخت. بچه ها با سروصدا کالس را ترك کردند، ولی من با ناباوري سرجایم ایستاده بودم و اصالً 

  حرکت نمی کردم. خداي من، نه، یعنی چه اتفاقی افتاده؟ او که تا دیشب سالم سالم بود! چیزیش نبود! 

ر زحمت خودم را جمع و جور کردم و دنبال مرد تا دم مغازه ده رفتم. ولی انگار پاهایم عوض این که به جلو حرکت با هزا

کنند، بیشتر دلشان می خواست که عقب عقب بروند. برداشتن هرقدم برایم مثل کندن کوه بود. وقتی که به کوچه اي که 

شده اند. احساس کردم که دیگر پاهایم قدرت حرکت ندارند. فکر کردم مغازه در آن بود پیچیدم، از دور دیدم چند نفر جمع 

نکند مرده باشد نه، او نمی توانست این قدر راحت مرا ترك کند. همانجا زانو زدم و روي زمین نشستم. صورتم را به آسمان 

  »ملش رو ندارم.خدایا، دیگه بسمه. من دیگه تح«کردم و با صدایی که عجز و بدبختی از آن می بارید. گفتم: 

چرا زندگی من این طور بود. چرا به هرکسی که دل می بستم مرا ترك  می کرد؟ آخر مگر من چه گناهی کرده بودم که 

این قدر سخت باید تاوانش را پس می دادم؟ آخر چرا این جوري؟ با این یکی هم نتوانسته بودم خداحافظی کنم. این بار هم 

ه می دانستم براي چه سر راه زندگیم قرار گرفت،نه براي چه این قدر راحت مرا گذاشت و کسی را از دست داده بودم که ن

  رفت.
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 جسدش بردن شاهد تا پوشاندم میها دستبغضم ترکید و اشک هایم مثل سیل از چشمانم جاري شد. صورتم را با 

 .بدبختم چقدر ایخدا کردمیم تکرار خودم شیپ.نباشم

 خانم": زدندیم داد دور از که بودند ام مدرسه يشاگردها آنها.دوند یم من سمت به نفر چند کردم حس هنگام نیهم در 

 نقش دلم ي خانه در او از را ریتصو نیآخر و کنم وداع یزندگ بزرگ مرد نیا با شهیهم يبرا تا کردم بلند را سرم. "معلم

 ."بزنه حرف باهاتون خواد یم شاه یعل ": زنندیم ادیفر ها بچه که دمید تعجب کمال با یول.کنم

 .بود زنده پس 

 يرو را چپش دست بود نشسته ییسکو يرو شاه یعل دمیدو مغازه سمت به و شدم بلند جا از.  دمیکش یخوشحال از یغیج 

 رمردیپ میبگو يزیچ آمدم تا.بود پوشانده را اش یشانیپ و صورت تمام عرق يها دانه.نداشت رو به رنگ و بود گذاشته قلبش

 رنگش و بود افتاده شماره به نفسش.کند تازه ینفس آنها خالل در توانستینم که يحد به برگرفت در یسخت يها سرفه را

 ."بده نجاتش ایخدا ": زدم ادیفر و زدم سرم به یدست دو. دیآ یم بند نفسش حتما االن کردم فکر.بود شده کبود

  آمد یم باال چاه ته از انگار که ییصدا با و زد يلبخند چون. بود شده من حضور متوجه تازه نکهیا مثل شاه یعل 

 "د؟یرس باالخره ؟ يدید ": گفت 

 "د؟یرس باالخره یچ ؟ یچ": دمیپرس. دمینفهم را منظورش 

 "!دیرس باالخره یچ بده جواب شاه یعل": گفتم التماس با باز.زد لبخند فقط شاه یعل یول 

 یم ها منگ و جیگ مثل آنجا دینبا.کردم یم يکار دیبا.  گرفت او از را یجواب هرگونه امکان هم سر پشت يها سرفه یول 

 من وقت آن کرد یم ترك مرا اگر نبود شاه یعل اگر.برود دست از یراحت نیا به میزندگ دیام نیآخر گذاشتم یم و ستادمیا

 .دانستمینم چیه کردمیم دیبا چه

 هم با و بودند ستادهیا مغازه کینزد نفر دو.  کردم نگاه اطرافم و دور به. گذاشتمینم من. مرد یم دینبا او نه. امدم خودم به 

 .کردندیم صحبت

 کرد؟ینم يکار یکس چرا پس ایخدا 

 ."دیبکن يکار هی دینکن نگاه منو طور نیهم ":  زدم ادیفر 

 ."ستین درمانگاه که ها یکینزد نیا":  گفت بود ستادهیا انجا که ییمردها از یکی 

 ."شهر برمش یم ارهیب نیماش هی یکی":  زدم ادیفر 
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 ."ارم یم نیماش االن من ": گفت و امد رونیب بود رسانده یدوراه سر تا وانتش با مرا هم شیپ دفعه که ده بقال 

 ." خوبه حالم ": گفت و داد تکان امتناع ي نشانه به را دستش بود شده بهتر حالش که شاه یعل یول 

 . تهران ببرمت دیبا ستین خوب حالت تو - 

 .خوبه حالم گمیم گهید کن بس - 

 : گفتم کنم پنهان توانستم یم یسخت به که یبغض با و انداختم شاه یعل رمق یب و دهیپر رنگ ي چهره به ینگاه 

 ."برمت یم من نیا وجود با " 

 نهمهیا که يمرد يبرا آرام آرام و برگرداندم را صورتم چرا دانمینم یول ندیبب مرا ي ها اشک توانستینم شاه یعل که نیا با 

 توانمینم يکار چیه من و ردیم یم دارد او که کردمیم فکر چرا دانمینم.کنم باور توانستمینم.ختمیر اشک داشتم دوستش

  خواهدیم دلم کردم احساس برسد؟ فرا مرگش تا باشم منتظر طور نیهم دیبا یعنی ایخد.دهم انجام نجاتش يبرا

 .دارد نگه زنده من خاطر به فقط را او که بخواهم خدا از و بزنم ادیفر 

 و کردم باز خودم يبرا ییجا کنارش.  گذاشتم نیماش داخل را او شاه یعل يها مخالفت رغم به و دیرس نیماش حال هر به 

 .بودند شده جمع بودم انداخته راه به من که ییصدا و سر با که شدم ينفر چند متوجه تازه افتاد راه که وانت. نشستم

 .است يعاد يامر مرگ و یزندگ مردم نیا يبرا ": گفتم خودم به و کردم نگاه شان تک تک ي چهره به 

 .شود یم گم شورشان از مملو يها قلب و پرتوان يها دست پرمشغله يروزها خم و چیپ در که ستیزیچ 

 .تالش هم باز و,تالش, تالش.است زیچ کی فقط ایدن مفهمو آنها يبرا 

 بلند يصدا با. کرد یم بدرقه ار مار نگران ییها چشم با و بود ستادهیا يا گوشه که افتاد احمد به چشمم ها آن انیم ناگهان

 .» دهم یم قول گردونم، یبرم عصر: زدم ادیفر

 یکس یحت نه کنم، هیتک او به بتوانم که یکس نه شدم تنها چقدر هم باز که شدم متوجه من و دیچیپ کوچه چیپ از نیماش 

 . کنم هیگر خواهد یم دلم تا و زانوانش يرو بگذارم را سرم که

 .» دیبرگردون منو: «آمدم خودم به شاه یعل يصدا با 

: گفتم. بود شده رتریپ سال ده قهیدق چند نیهم یط در انگار. دیرس یم نظر به شهیهم از رتریپ کردم، نگاه صورتش به 

 .» کن تحمل کنم یم خواهش«
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 .» کنم یم تحمل که هاست سال: «گفت آهسته ییصدا با و برگرداند يگرید سمت به را سرش 

 از یاشک قطره دمید کردم، نگاه صورتش به یوقت. لرزد یم شیصدا که کردم احساس گفت، یم را جمله نیا که یوقت 

  »؟یکن یم هیگر: «دمیپرس لرزان ییصدا با کرد؟ یم هیگر شاه یعل یعنی. کردم ینم باور. دیلغز رونیب چشمش ۀگوش

 . کنم یم یخداحافظ نه، - 

 .» دم یم قول بهت. يریم ینم تو. نزن رو حرف نیا: «گفتم اصرار با 

 .» دونم یم مسافر، دونم یم: «گفت و زد يلبخند 

  ؟یکن یم یخداحافظ یچ با پس - 

 . خاطراتم با م، گذشته با - 

 .» پسرم با: «گفت یمکث از بعد و 

  »؟يدار بچه تو مگه پسر؟ کدوم پسرت؟: «دمیپرس. دیگو یم پال و پرت داردً  حتما کردم فکر. بشوم وانهید بود کینزد 

 .» دونم یم چه: «گفت و زد يلبخند 

  »ه؟یچ منظورت ،یچ یعنی: «دمیپرس. ستین جا سر حواسش کنم فکر که نبود يطور صحبتش لحن. بودم شده جیگ 

 . دارم پسر کی من که، گفتم - 

 ! يندار رو کس چیه یگفت که تو ممکنه؟ چطور آخه - 

 . نگفتم يزیچ نیهمچ من - 

 . يزد ینم حرف اونها به راجع وقت چیه تو آخه کردم، فکر من یول - 

 . پسر کی فقط ندارد، وجود ییاونها - 

  ؟یچ ت بچه مادر زن، باالخره آخه - 

 . گهید بسه - 
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 دلش هم دیشا داند یم چه یکس. اوردیب خاطر به را ییزهایچ دارد یسع کردم احساس پوشاند را اش یشانیپ دست کف با و 

 از شتریب تیوضع و حال آن در دادم حیترج یول بودم، شده کنجکاوً  دایشد که نیا با. کند فراموش را ییزهایچ خواست یم

 دلم وقت چیه: «گفت ناگهان یطوالن یمکث از بعد شاه یعل یول میماند ساکت لحظه چند. نکنم کیتحر را اعصابش نیا

 .» تهران برگردم يطور نیا خواست ینم

  ؟یبگ يخوا یم یچ تو شاه، یعل ؟يچطور - 

 ! کنه یم یفرق چه گهید حاال - 

 خاطر به رو خودم من یول. زیچ همه شه، یم تموم داره زیچ همه: «داد ادامه کرد یم من به را پشتش که یحال در بعد و 

 .» م دهیبخش گناهام ۀهم

 مدت همه نیا من ا،یخدا بفهماند؟ من به را يزیچ چه داشت یسع شاه یعل. داشت برم ترس ناگهان گناه؟ کدام خاطر به 

 من. بود کرده خی میها دست... هم دیشا خالفکار، هی دزد، کی! بود که واقعا رمردیپ نیا یعنی ام؟ بوده طرف یآدم چه با

 ها یدهات هیشب اصال که يرمردیپ دمیفهم یم دیبا. بودم کرده اعتماد او به همه نیا اول از چطور بودم، فکر یب چقدر

 یمشکل ،يا مسئله دیبا حتما کند، ینم معاشرت هم کس چیه با که تنها، و تک دورافتاده، يروستا کی در آنجا ست،ین

 . باشد داشته

 یراحت تیوضع در کرد یم یسع که یحال در. دیکش رونیب افکارم از مرا شاه یعل يصدا ناگهان که بودم فکرها نییهم در 

  »نه؟ مگه ،يا دهیبخش رو پدرت تو ا،یپر: «گفت ند،یبنش

 . داشت موضوع به یربط چه حرف نیا اصال. داشت من پدر به کار چه اون پدرم، 

  »؟يدیترس شده، یچ: «گفت و دیخند رمردیپ 

 به که نیا از. بترسد است یطیشرا نیچن در که يرمردیپ از آدم که است احمقانه چقدر. بخندد من به دارد حق کردم فکر 

  »بترسم؟ دیبا مگه نه،: «گفتم. کردم یم خجالت احساس بود برده یپ حالتم نیا

 . خوبه - 

 نیا چرا: «دمیپرس من و من یکم با. کنم سرکوب را میکنجکاو نتوانستم باز یول. ستیچ »خوبه« از منظورش دمینفهم 

  »؟یکن یم فکر بخشش به قدر نیا حاال که بوده یچ تو ۀگذشت مگه شاه یعل ؟يدیپرس را سوال

 . نوشتم رو یچ همه من ،یبدون يخوا یم واقعا اگر. باشه مهم هم دیشا دونم، ینم - 
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  »کجا؟ ؟یک ؟ینوشت: «گفتم سرعت به 

 برام حاال اما. بودم یک من که نفهمه کس چیه هم آخر و رمیبم دمیترس یم ها اونوقت. نجایا يایب تو که نیا از قبل - 

 . کنه ینم یفرق

  »کجاست؟ ها نوشته اون حاال خوب،: «دمیپرس جانیه با 

 .» رختخوابه ریز لونینا هی يتو ست، کلبه يتو: «گفت و کرد یمکث 

: گفت. آمد یم باال تر راحت هم نفسش و بود آمده جا شیرو و رنگ. شود یم بهتر کم کم دارد حالتش آمد یم نظر به 

  »تهران؟ يگرد یبرم تو رمیبم من اگر ا،یپر«

 . يریم ینم تو. هیچ حرفها نیا - 

  ؟يگرد یبرم. ينداد منو جواب - 

 . کنم فکر بهش راجع خوام ینم - 

 . تیزندگ و خانه سر يبرگرد دیبا. يگرد یبرم که يروز کی باالخره خوب، - 

  ؟یچ که حاال - 

 . يکرد داشیپ اگه. اریخشا پسرم به يبد رو کاغذها اون خوام یم - 

 . باش مطمئن پسرت، شیپ ببرمت خودم که دم یم قول بهت. یش یم خوب تو گه،ید بسه - 

  »هست؟ کجا او حاال: «دمیپرس کنم لیتحل و هیتجز را او يها حرف کردم یم یسع که یحال در و 

 .» رفته ادشی منو گهید حاال حتما. دمشیند که ساله یلیخ ار؟یخشا: «کرد تکرار و کرد يا خنده 

 ! کنه فراموش رو پدرش تونه یم آدم مگه. ستین ممکن - 

 . کرد یم بغل مرا و بود نجایا االن اگه بود خوب چقدر. بود شده تنگ شیبرا دلم چقدر. افتادم پدرم ادی و 

  »؟يا دهیبخش رو پدرت که یگفت راست تو: «دیپرس دوباره رمردیپ 

 . دمشیبخش که وقته یلیخ آره، - 
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 رو هامون چشم لحظه هی. میکرد اشتباه. میهست هم مثل ما يدو هر. کنم یم درك رو پدرت حال خوب من خوشحالم، - 

 . بود رفته دست از زیچ همه میکرد باز یوقت و میبست

 .» میبکش عذاب خاطرش به عمر هی که شه ینم لیدل نیا یول: «داد ادامه و برگرداند من به رو را صورتش بعد 

. نداشتم گفتن يبرا يزیچ ،یحرف خواستم یم هم اگر تازه. نه ای بزنم یحرف دیبا دانستم ینم. کرد یطوالن یمکث نجایا در 

 ییجا نجا،یا اومدم عوضش. کنم یعذرخواه گذشته خاطر به و برگردم که نداشتم جرأت پدرت مثل من فقط: «گفت دوباره

 .» کردم میقا مردم نیا پشت رو خودم و نجایا اومدم. بودم آمده ایدن به که

 یعل چرا و رفته، کجا بوده، یک پسرش ست،یک شاه یعل بدانم خواستم یم. داشتم دنیپرس يبرا سوال و حرف ایدن کی 

 ! کند ناراحت را او گذشته يادآوری نکند. بکنم را او حال تیرعا دیبا کردم فکر یول تهران برگردد خواهد مین شاه

 دلم. مانمیپش یلیخ م گذشته از من بگم بهش که هست یکس دونم یم حداقل که نیا از خوشحال خوشحالم، حاال یول - 

 حاال یول. کردم یم یعذرخواه دهیکش یسخت همه نیا من خاطر به که پسرم از خودم و داشتم رو شهامتش خواست یم

 . نمونده یوقت گهید

  »؟یکن یم من يبرا رو کار نیا تو: «گفت و کرد من به رو بعد 

 نظر به. میبرس زودتر که کردم یم خدا خدا فقط. نبودم قادر یول بدهم را جوابش کردم یسع. بود بسته را میگلو راه بغض 

 خودش دیورز یم عشق یزندگ به طور نیا که يمرد شد ینم باورم. کرد یم آماده رفتن يبرا را خودش شاه یعل دیرس یم

 . بکند مرگ میتسل یراحت نیا به را

 !» يشد میتسل يزود نیهم به مرد،: «گفتم بود هیشب ناله به شتریب که ییصدا با زحمت هزار با باالخره 

 »د؟یجنگ سرنوشت با شه یم مگه یول. شه ینم میتسل وقت چیه مرد هی: «گفت و کرد باز هم از را لبانش یرنگ کم ةخند 

 خسته ییتنها نیا از گرید. رمیبگ دستم در را دستش خواهد یم دلش کردم احساس. کرد دراز من سمت به را دستش بعد

 . بود شده

 شیپ و. رهیبم ستین ممکن. هاست حرف نیا از تر يقو یلیخ اون حرفه، اش همه کردم فکر. بود گرم گرم شیها دست 

 . بزنند هم با که داشتند ها حرف یلیخ آنها. ببرم پسرش شیپ را او شد خوب حالش که نیا محض به گرفتم میتصم خودم

 .» خواد یم گاریس هی دلم: «گفت شاه یعل 

 . یکش ینم گاریس وقت چیه که تو کنم، یم خواهش نه، - 



 
 

 
 

 بھارک ملک خانی نقش دل

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m  
 

Page 131 

 . خواد یم دلم حاال خوب، - 

 . سمه برات آخه نه، حاال - 

 . باشه ادتی رو نیا. ترسه ینم هم دارو و گاریس از. آد یم آدم سراغ بخواد وقت هر مرگ دخترم، - 

 .» گهید باش زود: «گفت و دیکش رونیب دستم از را دستش 

 در. بود شده جیگ راننده. دارد نگه گفتم و دمیکوب وانت پشت ۀشیش به د،یچک یم قطره قطره میها اشک که طور نیهم 

 .» خواد یم گاریس دلش شاه یعل: «گفتم او به و شدم ادهیپ. داشت نگه جاده کنار یخاک شانه

  حالش؟ نیا با آخه - 

 . نه کیم اصرار یول. گم یم بهش هم من - 

 . گم یم بهش خودم من کن، صبر - 

. شدم دستپاچه. کرد یم نگاه آسمان به فقط یول کردم شیصدا. کرد یم نگاه آسمان به او. سرش يباال میرفت دو هر و 

 صورت به انیگر يها چشم با. کرد یم نگاه آسمان به طور نیهم او یول. کردم شیصدا بلندتر يصدا با باز و دادم تکانش

 .» کرده تموم گهید: «گفت لب ریز مرد. کردم نگاه راننده

: کردم فکر خودم با و هیگر ریز زدم بودم؟ داده دست از را او یعنی. شد ینم باورم. بست را شیها چشم و برد دست و 

 رمردیپ آن يبرا فکر نیا از بعد و. کنه هیتنب را خودش که خواست یم اون. باشه تنها مرگ موقع که خواست مخصوصا

 . ختمیر اشک تنها ۀخست

 يجلو کردم یم یسع و بودم گرفته دستم در را شاه یعل دست راه طول تمام در. گرفت شیپ را ده راه و زد دور نیماش 

. بود گفته مرگش از قبل که ییها حرف به و کردم یم فکر او به. رمیبگ دیجوش یم چشمانم از وقفه یب که را ییها اشک

 نیا دیبا. باشم مسلط خودش به کردم یسع و کردم پاك را میها اشک. کنم فراموش را آنها از کدام چیه خواست ینم دلم

 سخت میبرا واقعا یول. ندارد وجود یشاه یعل گرید شیپ لحظه چند از که کردم یم درك دیبا. کردم یم قبول را يدور

 . بود

 به را آنها ينحو به دیبا هم بعد. کنم دایپ را کاغذها آن و بروم که است نیا بدهم انجام دیبا که يکار نیاول کردم فکر 

 کمکشان به چقدر حاال. افتادم مادرم و پدر ادی به. کردم یم دایپ یراه دیبا اما نحو، چه به دانستم ینم. برسانم پسرش دست

 . داشتم اجیاحت



 
 

 
 

 بھارک ملک خانی نقش دل

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m  
 

Page 132 

 را سرم خواست یم دلم. ام شده خسته گرید من که بزنم ادیفر توانستم یم واست خیم دلم. میشد یم کینزد ده به کم کم 

 ورم میها پلک که بودم کرده هیگر قدر آن. کردم یم ضعف احساس. رفتم یم فرو یقیعم خواب به و نیزم گذاشتم یم

 . بود کرده

 ۀلب به را سرم. بردند نییپا را شاه یعل و کردند باز را وانت در گرید يمرد با راننده. شد متوقف ده گورستان کینزد نیماش 

 یم حالت همان در اگر. است شده شل بدنم عضالت که کردم یم احساس. بستم را میها چشم و گذاشتم نیماش پشت

 ادمی. شد یم زنده ریام خاطرات دوباره ذهنم در. بودم داده دست از را میروین تمام. رفتم یم خواب به ها ساعت دیشا ماندم،

 نیهم بزرگ مشکالت با ییارویرو در من واکنش اصال یعنی. دمیواب خیم اش همه بودم، داده دست از هم را او یوقت که آمد

 چه ا،یخدا. زدم نیماش ۀلب به دوباره را سرم. بروم فرو خواب به ها ساعت بود ممکن و شدم یم حال یب و لخت که بود

 کوچک و بزرگ يقبرها سنگ از پر آنجا. کردم نگاه گورستان به کردم، باز را میها چشم. بودم گذرانده سر از را ییروزها

 را سرم و رفتم جلو افتاد، خاتون به که چشمم. گرفتم شیپ در را خانه راه. نداشتم يکار آنجا گرید. شدم ادهیپ نیماش از. بود

 .» شد تموم گهید: «گفتم و گذاشتم آغوشش در

 . مینزد یحرف کداممان چیه گرید یول کرد نوازش را سرم او 

 

 کردم فکر. بود نجایا هم پسرش کاش يا. سوخت یم شیبرا یلیخ دلم. سپردند خاك به را شاه یعل کریپ ظهر از بعد 

 ینم او از يزیچ چیه که بودم من او به کس شیکترینزد. باشد نداشته ایدن نیا در را یکس آدم که است سخت چقدر

 . دانستم

 .» بود امده کجا از رمردیپ نیا دمینفهم اصال: «گفت مردها از یکی ختند،یر یک قبرش يرو را خاك لیب نیآخر که یوقت 

 یکرس منقل با رو دستش من بچه که دفعه اون ادتهی. کرد یم کمک ده مردم به یلیخ بود، یخوب مرد: «گفت يگرید 

 .» اومد یورم یقلفت دستش پوست بود، دهینرس دادش به شاه یعل اگر بود؟ سوزانده

 شیپ در را شاه یعل خانه راه. کردم یم دایپ را کاغذها آن دیبا. شدم بلند خاك سر از. کردم نگاه آنها به و کردم بلند را سرم 

 . گرفتم

 یول. بشنوم را شاه یعل ین يصدا که بودم منتظر بودم، يزیچ منتظر انگار. گرفت ناگهان دلم رفتم، نییپا که دره از 

 مثل اش خانه. تو رفتم. بود باز در دم،یرس که اش خانه به. دیرس ینم گوش به آب يصدا از ریغ به ییصدا چیه که افسوس

 یخال شیجا چقدر ا،یخدا. دید نخواهم را او وقت چیه گرید که شد ینم باورم. بود نکرده فرق يزیچ چیه. بود مرتب شهیهم

 را کاغذها و برداشتم را آن. بود آنجا کاغذ از مملو لونینا کی بود، گفته که طور همان. زدم باال را تشک و رفتم جلو. بود
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 به نامه یول بود، شده نوشته یسیانگل زبان به یآدرس طرفش کی که بود هم کهنه پاکت کی آنها همراه. آوردم رونیب

 پدر،: خورد یم چشم به بود شده نوشته يبد خط با که جمله نیا هم پاکت نییپا. بود شده پست اورانین-تهران ینشان

 . بخوان را نامه نیا حتما کنم یم خواهش

. نبود يا نامه چیه کردم، نگاه را پاکت داخل نبود؟ تهران در او مگر! خارج از چرا یول. بود اریخشا پسرش ۀنام نیا حتما 

 به یول آمد، یم آشنا نظرم به خط. دوختم چشم بود نامه همراه يکاغذها يرو که ییها نوشته به و گذاشتم کنار را پاکت

 یم یکس چه آنها از ریغ به. ستین ام مدرسه يشاگردها کار دانستم یم که بود شده نوشته قشنگ ها کلمه و مرتب يقدر

 به. نوشت یم یقشنگ نیا به که بود یکس تنها او بله،. افتادم بوته گل ادی ناگهان و سد؟یبنو شاه یعل يبرا را نهایا توانست

 : خواندم طور نیا و کردم جمع را حواسم حال هر

 پدرم. داشتند نیزم و مال خوشدان ةانداز به آنها. نبودند يریفق يها تیرع مادرم و پدر. ام آمده ایدن به ده نیهم يتو من 

 مشکلشان تنها فقط. گذشت یم یخوب به شانیزندگ. بافت یم یقال ده گرید يها زن مثل هم مادرم و کرد یم يکشاورز

 او کرد، فیتعر میبرا بعدها مادرم که طور آن. نداشتند يا بچه هنوز بودند کرده ازدواج هم با که سال چهار از بعد که بود نیا

 خوب، یول. کند عطا بچه کی آنها به که خواسته یم خدا از و کرده یم هیگر و ازین و نذر و رفته یم امامزاده به روز هر

 کی بیترت نیا به. دارند یبرم ازین و نذر از دست و شوند یم دیناام گرید که قدر آن شود، ینم يخبر و گذرد یم ها مدت

 اصطالح به و کشند یم زجر یلیخ دو هر مادرم و پدر سال کی آن در. گذرد یم يا تازه اتفاق چیه بدون هم گرید سال

 بارشان و کار. برد یم آنها از را مهرش آسمان و شود یم یخشکسال. دهد یم نشان آنها به هم را گرشید يرو آن یزندگ

 مجبور مادرم لیدل نیهم به. اورندیدرب يکشاورز راه از را خودشان خرج توانند یم یسخت به گرید که يطور شود یم کساد

 شود یم سخت یزندگ خالصه. بکند را یخشکسال خسارت جبران بلکه تا ببافد یقال و کند کار شهیهم از شتریب که شود یم

 آن انیپا در بندد، ینم آنها يرو به را درها ۀهم خدا و شود یم شیها بنده حال شامل خدا لطف شهیهم که آنجا از اما

 نیا از پدرم. شد مهربان ام خانواده با یزندگ باز من آمدن ایدن به با. بود خوب من قدم. شود یم حامله مرا مادرم یخشکسال

 تین به را اسمم شناخت، ینم پا از سر و بود خوشحال یلیخ پسر، کی هم آن بود شده دار بچه مدت همه نیا از بعد که

 . گذاشت یعل ،)ع(یعل حضرت

 يشاد و خنده مان خانه يتو که نبود يروز. بود شده لیتکم من وجود با آنها یخوشبخت گرید گفتند، خودشان که طور نیا 

 گرید مثل هم یبچگ همان از اما. شدم بزرگ من بیترت نیا به و دادند یم انجام میبرا آمد یبرم دستشان از هرچه. نباشد

 یم فکر ییزهایچ به. داشتم فرق آنها با یلیخ. شد یم میدعوا گرید يها بچه با اش همه. نبودم خودم يها سال و همسن

 وجود به ها درخت چرا کردم یم فکر و نشستم یم یدرخت ریز ها ساعت مثال. کنند یم فکر کمتر گرید يها بچه که کردم

. کردم یم کالفه را همه ها سوال نیا با خالصه هستند؟ آسمان يتو ابرها چرا ای خورند؟ یم علف گوسفندها چرا ند؟یآ یم

 نیا عوض. ده یم دستت کار ها سوال نیا هم باالخره و یکن یم سوال یلیخ تو: «گفت یم شهیهم پدرم که است ادمی
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 رفتم یم و رفتم یدرم کار ریز از شهیهم. نبود بدهکار ها حرف نیا به گوشم من اما.» کن کمک من به یکم ایب ها سوال

 تهران به ده يها خانواده از یکی رفتن با وضعم. کردم یم يدراز و دور يفکرها و نشستم یم و آوردم یم ریگ یخلوت يجا

 که ستین يکار نجایا. بروم دیبا هم من که کردم یم فکر خودم شیپ اش همه بعد به آن از. شد هم بدتر ،یزندگ يبرا

 کرد یم حتمینص شهیهم پدر اما. آمد یم بدم آن از که کنم يکشاورز پدرم مثل مجبورم بمانم، نجایا اگر. بدهم انجام بتوانم

 نیهم يتو دیبا هم تیها بچه. یبش دار بچه و یکن ازدواج. یکن مواظبت مادرت از من از بعد و یبمان جا نیهم دیبا تو که

 شدن دار بچه و شدن بزرگ تا نداد مهلت مادرم و پدر به اجل حال هر به. بودم گرفته را ممیتصم من یول. شوند بزرگ ده

 . بودند انشیقربان نیاول از آنها که شد يرداریواگ یضیمر دچار ده سال همان. نندیبب مرا

 لیفام از نفر چند جمله از مردند، ده مردم از یلیخ. بود سالم ده فقط من موقع آن در. گذاشتند تنها مرا و رفتند دو هر آنها 

 يتو یکس گرید بودند، برده در به سالم جان که خانواده نفر چند جز به آخر دست. کردند کوچ آنجا از هم ها یلیخ مان،یها

 کردم فکر و کردم فکر. کردم فکر و گشتم سرگردان ده يتو طور همان روز چند. کنم چکار دیبا دانستم ینم اصال. نماند ده

 میبرا پدرم از که را یپول و ختمیر سهیک يتو داشتم اجیاحت که را ییزهایچ صبح روز کی. گرفتم میتصم باالخره که نیا تا

 یم رد جاده از که يگار با یگاه.  ادهیپ یگاه. دمیرس شهر به تا دیکش طول روز دو. شدم شهر یراه و برداشتم بود مانده

 را اول روز. بکنم دیبا چکار که دانستم ینم هنوز یول خوردم و دمیخر يزیچ. دمیرس که شهر به. ادهیپ هم باز یگاه و شد

 دنبال گشتن به کردم شروع صبح فردا از یول. رساندم صبح به خرابه کی يتو هم را شب و رفتم راه ها کوچه يتو فقط

 یحمام کی شیپ کار، يبرا کردن التماس و گشتن روز چند از بعد باالخره که نیا تا نبود يکار میبرا کجا چیه اما. کار

 . شدم کار به مشغول

 بود نیا کارم. آمد یم من سر ییبال چه که نبود معلوم نبود او اگر. کرد کمک من به یلیخ. امرزدشیب خدا. بود یخوب مرد 

 نفر دو من از ریغ به. دمیخواب یم حمام يتو همانجا هم ها شب. دارم نگه روشن شهیهم را تون و کنم زیتم را جا همه که

 من از قبل تا. دهم ینم انجام یمهم کار آنجا که دانستم یم ام گانه بچه عقل همان با من. کردند یم کار آنجا هم گرید

 و است یخوب آدم یلیخ یحمام مرد که دمیفهم موقع همان نیهم يبرا. دادند یم انجام هم مرا يکارها تمام نفر دو همان

 . است کرده کمک من به خدا يرضا يبرا

. داشت دوست یلیخ مرا او و بودم باهوش و زرنگ من. آمد وجود به من و محمود اوستا نیب یخاص ۀعالق گذشت که یمدت 

 و برد خودش با و گرفت را دستم هم روز کی. داد یم نشانم را جا همه و برد یم خودش با مرا رفت یم که هرجا کم کم

 و بروم بود تر سبک کارم یکم که بعدازظهرها که داد اجازه من به و کرد یمعرف بود معلم که شیها لیفام از یکی به مرا

 و کردم یم کار را روز تمام. کردم شرفتیپ سرعت به بودم باهوش و مشتاق یلیخ که انجا از. بخوانم درس مرد آن شیپ

  بعد گذراندم بیترت نیا به را سال کی. خواندم یم درس خودم شیپ هم را شبها
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 بروم را ها صبح که داد اجازه بود آمده خوشش من پشتکار از یلیخ که محمود اوستا. شدم قبول سوم کالس و دادم امتحان 

 ام یشگیهم يآرزو به که کردم یم احساس. بود میزندگ يروزها نیبهتر روزها آن. کار سر میایب مدرسه از بعد و مدرسه

 ادی به که نیا از. نداشتم را تیموقع آن وقت چیه من بودند زنده هنوز مادرم و پدر اگر کردم یم فکر خودم شیپ و ام دهیرس

 محمود اوستا یعنی که دادم یم نشان يجور وقتها یگاه یحت کردم یم شرم احساس هستم یدهات بچه کی من که اورمیب

 يها بچه با. بودم کرده دایپ را خانواده آن پسر حکم گرید. گرفتم پلمید من و گذشت ها سال بیترت نیا به. است خودم پدر

 یم رفتار شانیها بچه مثا هم من با مهربانش زن و محمود اوستا و میدیخواب یم جا کی م،یخورد یم غذا جا کی آنها

 من یول رمیبگ زن و کار به بچسبم گرفتن پلمید از بعد که داشت اصرار گفتم یم آقاجان او به گرید که محمود اوستا.کردند

 خوب نمرات با و شدم هم موفق باالخره داشتم خواندن درس يتو که يپشتکار با. بخوانم درس هم باز که خواستم یم

 . شدم یپزشک ةدانشکد وارد

 مش،یسپرد خاك به شیپ ساعت چند که کور رمردیپ اون پس من، يخدا. زد خشکم تعجب از دمیرس که نامه ينجایا به 

 که یذکاوت و هوش آن با. بود ممکن بله. شد مجسم نظرم شیپ شاه یعل ةچهر ناگهان و بود؟ ممکن یعنی! بود پزشک کی

 راجع وقت چیه چرا پس. بود زده حلقه میها چشم در اشک. باشد خوب پزشک کی توانست یم شیقو حس آن با داشت،

 شیبرا یاتفاق چه مگر ساخت؟ یم دارو و کرد یم یچوپان تنها و تک نجایا چرا کرد؟ ینم صحبت من با شیزندگ و کار به

 به کردم شروع نیهم يبرا. شد یم روشن زیچ همه خواندم، یم را نامه هیبق اگر دیشا شد؟ کور چه يبرا او اصال بود؟ افتاده

 : خواندن

 و اوردیب خودم به مرا لیتحص يها سال که نیا عوض ده،یفا چه اما. گرفتم تخصص باالخره خواندن، درس ها سال از بعد 

 خاطر به خواست ینم دلم وقت چیه که يطور به شدم مغرورتر روز به روز کنم، افتخار نسبم و اصل به که شود باعث

 کرده ازین و نذر من مثل يپسر داشتن يبرا چقدر آنها که نبود مهم میبرا یحت. اند بوده یکسان چه مادرم و پدر که اورمیب

 یکس به که بودم گرفته قول هم آقاجانم از. بداند يزیچ ام گذشته از یکس نگذارم که بود نیا بود مهم که يزیچ تنها. بودند

 يدختر با که بود خواندنم درس يآخرها. شد سپرده یفراموش دست به من یبچگ یزندگ تمام بیترت نیا به و دینگو يزیچ

 که بودم یپزشک گرید. کردم ازدواج مادرم و پدر با کردن مشورت بدون و شدم آشنا پولدار یلیخ و یشهرستان خانواده کی از

 و دور میخانوادگ یزندگ از مرا روز به روز عشق نیا متاسفانه اما. دمیورز یم عشق آن به قتایحق و بودم کارم خدمت در سراپا

. نکرد يرییتغ اوضاع هم اریخشا ام بچه نیاول آمدن ایدن به با یحت. بودم خودم ۀحرف و کار ریدرگ دائما. کرد یم دورتر

 بود شده میبرا زیچ همه. مادر و پدر از نه داشتم، خبر فرزند و زن از نه. بود آمده وجود به ام خانواده و من نیب قیعم یشکاف

 . زدم یم يشتریب حرص روز هر پول کردن جمع يبرا. کار و کار کار،

 نیا تا کردیم هیگر ای خورد یم قرص ای مدام. کرد یم دایپ یافسردگ حالت کم کم و بود تنها خانه يتو اکثرا نینسر زنم 

 یکوتاه مدت يبرا شد باعث و داد تکان مرا یکم سارا دخترم آمدن ایدن به. آمد ایدن به اوضاع همان در هم دخترم که
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 از دلم انگار کرد یم نگاهم گناهش یب يها چشم اون با یوقت داشت یفیضع اریبس قلب کوچک يسارا. بشود عوض رفتارم

  دلم. شد یم کنده جا

 آن واقعا. شدم یم رهیخ صورتش به و نشستم یم تختش يباال ها ساعت یگاه. بدهم انجام يکار شیبرا خواست یم 

 ینم و بودم برده ادی از را اریخشا و نینسر بکل اما. دادم یم نشان توجه سارا به یلیخ. داشتم دوست را بایز کوچک دختر

 یحت گرید و بود کرده دایپ یعصب يها حالت نینسر. شوند یم تر پژمرده روز به روز من يمهر یب اثر در چطور که دمید

 گرفتم میتصم که بود سخت يروزها همان در. نداشت یزندگ يبو و رنگ گرید مانیزندگ. نداشت هم را ها بچه حوصله

 او يبرا نجایا کردم یم فکر. کردم یم لطف حقش در داشتم خودم الیخ به. بفرستم خارج به لیتحص ادامه يبرا را اریخشا

 و هیگر نینسر که هم چقدر هر. بخواند درس ها دانشگاه نیبهتر يتو تواند یم خارج برود اگر و ستین شرفتیپ امکان

 ینم ستیچ يبرا اصرار همه نیا که دیفهم ینم اصال اریخشا یطفلک. نگذاشت يریتاث چیه من میتصم يتو کرد التماس

 ترسناك یکابوس شیبرا خانواده از ییجدا فکر و بود کوچک یلیخ هنوز. کنم جدا خانواده از را او دارم قصد من چرا دیفهم

 یم سهیمقا خودم یبچگ با را او اش همه و آمد یم ییترسو ۀبچ نظرم به. کردم یهم درك را احساسش اصال من یول. بود

 جهینت نیا به و. کردم دایپ کار خودم يبرا و شدم تهران یراه ییآشنا چیه بدون و تنها و تک چطور که آمد یم ادمی. کردم

 خودمان از یمدت و بفرستم را او تا شدم یم تر مصمم فکر نیا با و میا آورده بار ننه بچه و لوس را اریخشا ما که دمیرس یم

 يرو حرفش است ممکن کرد یم فکر که را یکس هر. کرد یم هیگر مرتب او یول. بشود يمرد خودش يبرا تا کنم دور

 که یمیتصم بود، طور نیهم شهیهم. نداشت يا دهیفا یول. شوم مانیپش من بلکه تا داد یم قرار واسطه را بگذارد ریتاث من

. شدند تنها و سارا نینسر و رفت او باالخره. شناختند یم خوب مرا اخالق نیا هم همه و کرد ینم رییتغ گرید گرفتم یم

. کند يباز خودش يها سال و همسن با یلیخ توانست ینم داشت که يماریب لیدل به ام شد یم بزرگ کم کم هم سارا

 از که نیا يبرا یحت. بودم کرده فراهم شیبرا یحیتفر یرفاه لیوسا جور همه خانه يتو. بماند خانه در بود مجبور شتریب

. شد یم بدتر روز به روز نینسر وضع. نرود هم مدرسه گرید تا گرفتم سرخانه معلم شیبرا نماند عقب هم مدرسه و درس

 کی هم همه. روانپزشک دکتر آن به روانپزشک دکتر نیا از کرد، یم عوض دکتر مدام. بود شده یاالتیخ کم کم گرید

 مسئله کی يرو داشتم که بخصوص نداشتم، یتوجه مسائل نیا به اصال من یول. داشت یعاطف کمبود او: داشتند دهیعق

 به و مطرح شد یم لیتشک اصفهان در که یبزرگ ناریسم در را قاتمیتحق ي جهینت بود قرار و کردم یم قیتحق یپزشک مهم

 یآرام یزندگ دارم وقت گرید شوم، موفق کار نیا در اگر کردم یم فکر اش همه. بود میآرزو تینها نیا. کنم ثبت خودم نام

 دوباره زیچ همه و کنم یم محبت آنها به و رسم یم سارا و نینسر به یکاف ي اندازه به وقت آن. کنم شروع ام خانواده با را

 رفتنم يبرا زیچ همه یوقت درست. دهد ینم مثبت جواب انسان ياهایرو به شهیهم یزندگ که نیا از غافل. شود یم درست

 من که افتاد يروز عملش خیتار و دانستند يضرور شیبرا را عمل ها پزشک گرید که دیرس يحد به سارا یضیمر بود، ایمه

 فکر یلیخ. کردم یم انتخاب را یکی کارم و دخترم نیب دیبا. یراه دو سر بر بودم مانده. باشم سرش يباال توانستم ینم

 کرد خواهش و التماس چقدر نینسر داند یم خدا. گرفتم میتصم باالخره کردم فکر و رفتم راه اتاقم يتو را روز تمام کردم،
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 سنگدل یلیخ که گفت دهم، ینم یتیاهم من دید یوقت و. نگذار تنها تیوضع نیا در را ما و داره اجیاحت تو به یلیخ سارا که

 سارا بخصوص میها بچه که شه ینم لیدل کنه، ینم درك منو تیموقع اون اگه:« که گفتم جوابش در من اما. خودخواهم و

 !»نفهمه منو کار تیاهم هم

 بابا که یدون یم تو:« گفتم و کردم صدا را سارا. کنم ترك ناریسم در شرکت قصد به را تهران خواستم یم که يآخر روز

  »داره؟ دوست چقدر

 بهش رو يزیچ هی تا کنم یم ینیچ مقدمه دارم دونست یم که انگار. کرد نگاهم فقط معصومش يچشمها آن با او یول

 .»برم مجبورم من که یدون یم تو سارا،:« گفتم دوباره. بگم

 به یول. بدهم حیتوض او يبرا رو طمیشرا دیبا چطور که دونستم ینم. بودم کرده بغض. نگفت چیه و کرد نگاهم هم باز اما

 یم تمام یخوش و یخوب به زیچ همه و يگرد یم بر و مسافرت ير یم تو. نکن هم را فکرش ،یعل که دادم يدلدلر خودم

 .شود

 گرفتم، دستانم در را شیها شانه بشوم، دخترم قد هم تا بودم نشسته پاهام يرو که یحال در. دارم خاطر به خوب را روز آن

 یم قول اما. ام بوده يروز نیهمچ هی منتظر که وقته یلیخ من دخترم،:« گفتم و زدم يلبخند دوختم، چشمش در چشم

 .»کن باور. باشم من ینیبب که یکس نیاول یکن باز را تیچشمها عمل از بعد یوقت که دم یم قول بهت دم،

 .»يبخور قسم من جون به دیبا:« گفت و دیچک قشنگم دختر چشمان ي گوشه از اشک قطره دو حرف نیا از بعد

 يتو را خودش د،ید مینخواه را گریهمد گرید دانست یم ییگو که سارا. خوردم قسم یول نبودم، مطمئن که نیا با من و

 .»کنم ینم باز را میچشمها اصال من ینباش سرم يباال موقع اون اگر خدا به بابا،:« گفت هیگر با و انداخت بغلم

 یناراحت و مشکالت تمام انگار شدم، مایهواپ سوار که نیهم یول. کردم بغض و گرفت دلم یلیخ حرف نیا از لحظه اون

 و زنم يها التماس دخترم، یضیمر و هیگر گهید حاال. بودم يا لحظه نیهمچ هی منتظر که بود عمر کی. شد تمام میها

 ي جهینت گرفت، یم قوت چشمم شیپ شتریب و شتریب لحظه هر که يزیچ تنها. بود شده رنگ کم همه و همه پسرم يدور

 قلب. رساندند من به را دخترم مرگ یناگهان خبر داشتم، فاصله تیموفق با قدم چند فقط که یوقت درست اما. بود قاتمیتحق

 .بود افتاده کار از شهیهم يبرا و بود اوردهین را یبدبخت همه نیا تحمل گهید او

 باز و! باشد رحم یب همه نیا توانسته یم چطور او ا،یخدا. هیگر ریز زدم و دیترک بغضم ناگهان خواندم، را آخر ي جمله یوقت

. شناختم یم من که نبود یشاه یعل آن مرد، نیا. نبود ممکن نه،. آوردم خاطر به را شاه یعل یداشتن دوست و آرام ي چهره

 را کاغذها بکند؟ را کار نیا ض،یمر يدختر هم آن دخترش، با توانست یم چطور بود، مهربان قدر نیا که او. کردم ینم باور

 او گذشته از بودم خواسته چرا اصال که فرستادم لعنت خودم به بار هزار. نداشتم را آنها خواندن تحمل گرید. گذاشتم کنار
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 کی مثل نه ماند، یم یباق بودم دهید و شناختم یم که يطور همان نظرم در شهیهم شاه یعل گذاشتم یم دیبا. بشوم باخبر

 .بود شده خراب زیچ همه حاال اما. عاطفه یب و رحم یب آدم

 کن، صبر که گفت یم من به ییروین انگار. کرد ینم یهمراه من با قلبم اما کنم، ترك را آنجا که خواستم و شدم بلند جا از

 .نکن قضاوت زود

 نیا. شد سیخ اشک از میها چشم باز و انداختم ینگاه بود شده پراکنده نیزم يرو که ییکاغذها به و برگرداندم را صورتم

 او که مربوط چه من به اصال بروم؟ و بگذارم يطور نیهم را زیچ همه توانستم ینم چرا داشتم؟ من که بود یاحساس چه

 صبر راه به چشم و منتظر را ها سال نیا تمام که یکس. بود مرده او که حاال داشت؟ یتیاهم چه کرده؟ چه و بوده چه قبال

 يبرا یحت بله،. نشستم میجا سر و برگشتم. اریخشا: دیبگو را قتیحق و برسد راه از نفر کی که نیا دیام به دیشا بود کرده

 .خواندم یم را نامه نیا ته تا دیبا شده که هم نفر کی آن

 یخداحافظ موقع سارا حرف ادی. بود رفته باد بر میآرزوها تمام. بود شده خراب سرم يرو ایدن تنگار. شد ینم باورم اصال

 خبر نیا که دیرس ذهنم به آن کی و. باشم سرش يباال آمدنش هوش به از بعد حتما که بودم داده قول او به من. افتادم

 خودم به مدام راه طول تمام در. برگشتم تهران به پرواز نیاول با و کردم ترك را جلسه بالفاصله و نداره قتیحق دروغه،

 را نیماش عجله با یوقت یول. مطمئنم من. تهران بکشونه منو که نهینسر يها نقشه از هم نیا. دروغه: که کردم یم تکرار

 و شدم رو به رو انیاطراف انیگر يها چهره با راهرو يتو دم،یدو عمل اتاق سمت به وار وانهید و کردم رها مارستانیب يجلو

 .ندارد وجود ییسارا و شده تمام زیچ همه گرید که دمیفهم همانجا

 .نمشیبب دیبا من ره،یبم تونه ینم او نه،. نمشیبب بار نیآخر يبرا نتونستم یحت. من يخدا «گفتمک خودم با

 .ببرند گورستان به بعد و برسم هم من تا بودند منتظر چون اند گذاشته اتاق کی يتو را دخترم جسد که گفت دکترش

 ییها دست با. نمیبب را معصومش نگاه آن من تا کند ینم باز چشم گرید او که شد ینم باورم هم هنوز.. سرش يباال رفتم

 طاقت گرید افتاد، او ي شده دیسف ي چهره به که چشمم. زدم کنار صورتش يرو از را مالفه آرام آرام شکسته یقلب و لرزان

 یم انگار که يطور آهسته و لرزان ییصدا با بعد و زدم بوسه اش یشانیپ به و آوردم نییپا را صورتم. دیترک بغضم. اوردمین

. نگفتم دروغ نیبب کن، باز چشماتو برگشتم، من بابا، سارا،:« گفتم و کردم نوازش را شیموها کنم دارشیب خواب از خواهم

 .»نکن تیاذ را بابا قدر نیا و کن باز چشماتو پس يشنو یم رو صدام که حاال نه؟ مگه. بودم داده قول من

 انگار. کنند یم نگاهم زده رتیح همه که دمید و برگرداندم را صورتم. شد بلند هیگر و غیج يصدا سرم پشت از موقع همان

 شانه. کردم بلند سارا صورت کنار از را سرم ناگهان. بودم شده وانهید هم دیشا بله،. کنند یم نگاه وانهید کی به دارند که
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 نیهم و ؟یفهم یم ،يریبم يندار حق تو. کن باز چشماتو نکن، یشوخ من با سارا،:« گفتم زنان ادیفر و گرفتم را شیها

 .»دهم ینم اجازه من دهم، ینم اجازه من:« زدم یم داد دادم، یم تکانش وار وانهید و محکم که طور

 از را میها دست و دندیرس نفر چند اما. کردم یم تکه تکه را جسد گرفتند ینم را میجلو اگر دیشا که بود بد حالم قدر آن

 اعصابم به تونستم تا دیکش طول یلیخ. دادم یم فحش زمان و نیزم به و زدم یم ادیفر طور نیهم من. گرفتند پشت

. بود اشتباهاتم ي همه تقاص نیا و بودم کرده اشتباه من. ندارد يا دهیفا چیه کارها نیا گرید که کنم قبول و شوم مسلط

 را زیچ همه دیبا. کردم یم صحبت او با دیبا. افتادم زنم ادی ناگهان. بودم تحملش به محکوم یول بود سخت یلیخ چه اگر

 .ناراحتم و متاسف اتفاق نیا خاطر به چقدر که گفتم یم دیبا. دادم یم حیتوض شیبرا

 »کجاست؟ اون ن،ینسر زنم،:« دمیپرس بود آورده آب وانیل کی میبرا که يپرستار از

 .دیکن استراحت دیبا شما ــ

 .»بده مرا جواب:« زدم ادیفر تیعصبان با من یول

 گفتند دند،یشن را خبر یوقت فقط. کنند ینم هم هیگر یحت. زنند ینم یحرف چیه خانمتان:« گفت یمکث از بعد پرستار

 .»افتاد اتفاق باالخره

 میجا از. بودم نکرده فکر آن به وقت چیه که یاتفاق. افتاد اتفاق باالخره. بود گفته راست نینسر. شد اشک از پر میچشمها

 فرار خواستم یم. رفتم نیماش سمت به. دمید ابانیخ وسط را خودم باالخره. دمیدو داشتم قدرت که ییجا تا و شدم بلند

 ستادهیا من منتظر نیماش کنار که افتاد نینسر به چشمم ضمن نیهم در یول. نداشتم را آنجا در ماندن تحمل گرید. کنم

 به کردم شروع و برگشتم. کنم چکار دیبا دانستم ینم اصال. نداشتم بردارم یقدم که نیا قدرت. ستادمیا میجا سر. بود

 .»میبزن حرف هم با دیبا ما. کنم یم خواهش یعل:« زد ادیفر او یول. دنیدو

 .»کنم یم خواهش:« کرد خواهش باز او اما. نداشتم بشوم رو به رو زنم با که را نیا طاقت. بودم دودل. کردم مکث

 دو هر بعد ي لحظه چند. رفتم او سمت به نیسنگ يها گام با. انداختم نینسر ي دهیکش رنج صورت به ینگاه و برگشتم

 احساس ام نشسته او کنار که نیا از بود بار نیاول نیا نینسر با یزندگ مدت تمام در دیشا. میبود هم کنار نیماش در

 اشک کم کم. کند درددل او با بتواند که باشد داشته را نفر کی آدم که خوبه چقدر کردم فکر خودم با. کردم یم یخوشبخت

 یلیخ من یکن یم فکر که دونم یم.» ببخش منو کنم یم خواهش:« گفتم و کردم نینسر به رو. شد ریسراز میها

 .»داشتم دوست یلیخ رو سارا من ،یدون یم که تو. ستین طور نیا خدا به یول. خودخواهم
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 یم فکر خودش شیپ هم دیشا. بود دوخته ابانیخ یکش خط به را چشمش فقط. گفت ینم يزیچ. زد ینم حرف او یول

 يبرا من. داشت حق کرد، یم را فکر نیا اگر و. ستین حرف به فقط که داشتن دوست آخر ،یداشتن دوست چه که کرد

 او هم دیشا. بمانم سرش یبال و کنم نظر صرف یلعنت مسافرت آن از بودم نشده حاضر یحت بودم، نکرده يکار چیه دخترم

 .نکند باز را شیها چشم وقت چیه گرید گرفت میتصم که بود کرده احساس را مسئله نیا

. نباش ساکت طور نیا یول. بزن کتک منو اصال بده، فحش بزن، ادیفر بگو، يزیچ هی کنم یم خواهش:« گفتم نینسر به

 خواهش. بده من به گهید فرصت هی فقط. دم یم قول. کنم یم جبران یول کردم، بد یلیخ شما حق در که دونم یم من

 .شدم رهیخ او صورت به و.» يدیبخش منو که بگو. کنم یم

 و تک هم سرش يجلو يموها و بود افتاده نیچ شیها چشم ریز. شده ریپ چقدر نینسر که کردم احساس لحظه همان

 يزیچ داشت، یتیاهم چه یول. دانستم ینم قیدق. پنج و یس ای چهار و یس دیشا بود؟ سالش چند مگر. بود شده دیسف توك

. بخشد یم مرا که بودم مطمئن. نداشتم اجیاحت او ي اندازه به کس چیه به و داشتم دوستش حاال که بود نیا بود مهم که

. بودم نکرده وقت چیه حال به تا که يکار بودم، کرده خواهش. بودم کرده التماس او به من. نبود ممکن نیا از ریغ به یعنی

 يبرا. نداشت یمفهوم و یمعن کلمه نیا گرید او يبرا که نیا مثل اما. نداشتم را بخشش از ریغ به یجواب چیه توقع نیبنابرا

 که پسرش. بدهد وندیپ من به را او که نبود یسمانیر چیه گرید. نداشت یدلبستگ من به گرید. بود شده تمام زیچ همه او

 چه هر حال به تا کرد یم فکر خودش شیپ دیشا کرد؟ یم تحمل مرا دیبا چه يبرا پس... هم کوچکش دختر و بود رفته

 .بود طالق هم آن و بود گرفته را اش یینها میتصم حاال یول. بوده میها بچه خاطر به ام کرده

 دمیرس جهینت نیا به و کردم فکر یلیخ خودمون به راجع من یعل:« گفت و آمد حرف به باالخره سکوت یمدت از بعد نینسر

 او دهان به طور نیهم. گذاشت تمام مهین را حرفش و... میباش نگرانش که میندار یمشترک زیچ چیه گهید ما که حاال که

 نکردم هیثان چند آن در هم را گمانش که يزیچ تنها. دیبگو خواهد یم چه او که زدم ینم حدس اصال و بودم دوخته چشم

 کار به یتون یم تر راحت هم تو. میبش جدا هم از بهتره کنم یم فکر:« داد ادامه خونسرد و آرام یلحن با او یول. بود يجدا

 .»یبرس قاتتیتحق

. ستادیا یگوشخراش يصدا با نیماش و ترمز يرو زدم ناگهان فکر نیا با و! بود طالق نینسر منظور یعنی. بودم شده شوکه

 او مبهوت و مات نداشتم، او جانب از را میتصم نیا توقع که من. کند اصابت جلو شهیش به سرش بود کینزد که يطور به

 دست از کبارهی را زیچ همه دارم چرا د؟یپاش هم از طور نیا میزندگ ناگهان چرا که کردم یم فکر خودم با. کردم یم نگاه را

 خواهش هم باز نیهم يبرا. باشد گفته تیعصبان و یناراحت يرو از را حرف نیا نینسر که بودم دواریام یول دهم؟ یم

 و ندارم را یکس او از ریغ به من که گفتم. کنم یم جبران را زیچ همه که دادم قول بار هزار و کردم التماس و هیگر کردم،

 .دهم یم قول کنم، یم جبران یول ام گذاشته شیتنها یلیخ که دانم یم
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 نبود؟ میقد نینسر آن گرید که انگار. شد یم دایپ اش چهره در بخشش از ياثر کمتر کردم، یم التماس شتریب چه هر اما

 گرید من نه،. بود نکرده باز لب از لب و بود ستادهیا یزندگ يها یکاست و ها یسخت ها، ییتنها تمام يپا شهیهم که یزن آن

 را خودش حرف فقط او کردم چه هر. تودار و آرام و عیمط: بودم دهید طور آن شهیهم را او چون. شناختم ینم را نینسر

 .طالق: کرد تکرار

 تو به شهیهم از شتریب که حاال ،یپست یلیخ تو:« گفتم انداختم یم راه را نیماش که طور نیهم. بودم شده دیناام بکل گرید

 منو يخوا یم هم تو مونم،یپش گذشته از که حاال! يموند برام تو فقط که حاال! يبرو و يبگذار مرا یخواه یم دارم، اجیاحت

 .»طورن نیهم ها زن ي همه اصال ،یصفت یب یلیخ تو. یکن ترك

 دیبا هم باز يآورد سرم که ییبال همه نیا از بعد یکن یم فکر که یخودخواه و پررو یلیخ:« زد ادیفر نینسر یول

 .»صفت یب یگ یم من به تو که است احمقانه یلیخ. ینکبت یزندگ اون به برگردم و ببخشمت

 .نییپا اریب رو صدات بسه، ــ

 ینم تیاهم اصال او یول کردند یم نگاه را ما شدند، یم رد کنارمان از که گرید يها نیماش. زد یم ادیفر طور نیهم او اما

 یب من:« گفت یم. است بس گرید کرده را تیثیح و آبرو مالحظه و بوده ساکت مدت نیا چه هر کرد یم فکر دیشا. داد

 پستم من! يکرد یم کار سگ بوق تا ت شده خراب مطب اون يتو یول داشتم اجیاحت بهت عمر هی که ییتو تو، ای صفتم

 و يداد یم سخن داد یلعنت مارستانیب اون يتو کنند صحبت کلمه چند باهات خواستند یم هات بچه وقت هر که تو ای

. کردم تحملت مدت همه نیا که احمق ،یفهم یم.احمقم فقط پست، نه صفتم یب نه من:« داد ادامه و »؟يکرد یم بحث

 وقت اون. افتاد ینم اتفاق نیا حاال بودم، رفته و بودم برداشته را سارا هم من خارج، يفرستاد را اریخشا که وقت همون اگه

 ینم هم هیثان کی یحت. متنفرم ازت حاال اما. يدار شعور و احساس ،یآدم هم تو. یش یم درست باالخره کردم یم فکر

 .هیگر ریز زد و.» متنفرم ازت ،یفهم یم. کنم تحملت توانم

 يبد آدم واقعا من دارد، حق دیگو یم چه هر میبگو و بدهم اش يدلدار خواستم یم دیشا م؛یبگو يزیچ تا کردم باز دهان

 همه آن یتالف خواست یم انگار. کرد شروع دوباره و کرد پاك را شیها اشک. نداد زدن حرف مهلت من به او یول. هستم

. شده دیسف سرم يموها یول ندارم، یسن من بکن؟ صورتم به نگاه هی:« گفت. اوردیب در قهیدق چند همان در را سکوت سال

 یم. کنم یزندگ خودم يبرا خوام یم بعد به نیا از گهید. شدم ریپ ضم،یمر م، خسته. دهیپوس دلم یول جوونم یلیخ هنوز

 با نه:« کرد تمام جمله نیا با را حرفش کرد یم من به يزینتفرآم نگاه که یحال در بعد و...» م زنده که کنم احساس خوام

 .»نکنه یفرق چیه هم دخترش موندن زنده و مردن یحت براش که کنم یزندگ یکس

 بردم باال را دستم و.» گهید شو خفه:« زدم ادیفر. بود کرده پر را وجودم تمام خشم. بروم در کوره از که شد باعث حرف نیا

 .بزنم صورتش به يا دهیکش تا



 
 

 
 

 بھارک ملک خانی نقش دل

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m  
 

Page 142 

 اما. دمینفهم یچیه لحظه چند يبرا. شد بلند یوحشتناک يصدا و شد خارج دستم از نیماش کنترل ناگهان و دیکش غیج او

 سرش. بود مانده رهیخ صورتم به که بود نینسر باز يها چشم دمید که يزیچ نیاول کردم، باز را میچشمها دوباره که یوقت

 یعنی بود؟ افتاده یاتفاق چه. بودم داریب ای دمید یم خواب ا،یخدا. کرد یم نگاهم طور نیهم و بود نیماش داشبورد ي لبه به

 باورم. شد سیخ بود يجار يجو کی مثل اش قهیشق از که یخون از میها دست اما کردم، بلند را سرش بودم؟ کرده تصادف

 .بود مرده او بله کردم، کنترل را نبضش. شد ینم

 کردم یم نگاه اطرافم و دور به. بودم منگ و جیگ من. دندیکش رونیب مرا زحمت به بودند شده جمع نیماش دور که یمردم

 گرفته من از را کردن فکر قدرت که قدر آن. بود نیسنگ یلیخ میبرا فرزند و زن مرگ ضربه. دمید ینم يزیچ انگار یول

 از اما مرده، نینسر که بودم مطمئن که نیا با. کردم یم يکار دیبا. کردم جمع را حواسم و آمدم خودم به زود یلیخ اما. بود

 ،طرف کردم نگاه نیماش به. رفتند نینسر سراغ به و نشاندند يا گوشه در مرا هم آنها. بدهند نجات را او که خواستم مردم

 آن از دیرس ذهنم به يفکر ناگهان. بودند شده جمع طرف آن مردم ي همه نیهم يبرا. بود شده له کامال راننده کمک

 ییجا تا ست،ین من متوجه یکس که شدم متوجه که نیا از بعد. کردم گم تیجمع انیم در را خودم و کردم استفاده یشلوغ

 یقاتل حالت کنم، یم را کار نیا چرا دانستم ینم هم خودم. شدم دور آنجا از کامال تا دمیدو قدر آن. دمیدو توانستم یم که

 ابر مثل اشک قطرات. شوم دورتر و دورتر آنجا از کردم یم یسع. کند یم فرار محل از قتل ارتکاب از بعد که داشتم را

 و نینسر مرگ باعث من: گفتم یم خودم به مرتب. نمیبب را میجلو توانستم یم زحمت به و بود گرفته را چشمانم يجلو

 .شدم سارا

 ینم گرید. کرد یم درد شدت به سرم. شستم یم را آنها بود نشده متوجه یکس تا دیبا. بود یخون کردم، نگاه میها دست به 

 ابانیخ طرف آن در که یپارک سمت به و کردم آهسته را میها قدم. زد یم شدت به قلبم و بود گرفته نفسم. بدوم توانستم

 هر از را صورتم. بشناسد مرا و برسد راه از نفر کی لحظه هر دمیترس یم. بودم اطرافم و دور مواظب طور نیهم. رفتم بود

 و یخستگ شدت اغز که من به یتوجه اصال که بودند خودشان کار سرگرم قدر آن مردم یول کردم یم پنهان يرهگذر

 به بعد. میبشو را میها دست تا رفتم آب ریش کی طرف به و دمید باال را کتم قهی. نداشتند داشتم ینم بر قدم درست جانیه

 با و گرفتم میها دست نیب شد یم منفجر داشت درد از که را سرم. نشستم مکتین کی يرو و رفتم پارك از یدنج گوشه

 ینم که تو. يندار يریتقص تو که دادم جواب خودم به اما ؟يکرد فرار چرا ؟يکرد رو کار نیا چرا ،یعل: کردم فکر خودم

 . کردم هیگر هم باز و! فتهیب اتفاق نیا یخواست

 من؟ چرا پس! کردم یم کمک همه به توانستم یم تا که من! بودم نکرده يبد یکس به که من آخر. بود ییغوغا سرم در 

 راه در را يعمر نیا که من ؟يکرد انتخاب من يبرا را سرنوشت نیا چرا. کن خالص عذاب نیا از و بکش مرا ا،یخدا

 !دیایب من سر دیبا بال نیا چرا دمیکش زحمت مردم نجات
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 نیا تمام در که دانستم یم خوب هم خودم. کنم تبرئه را خودم خواستم یم فقط ها حرف نیا با که بود نیا قتیحق اما 

 !داشت يا دهیفا چه حاال یول. ام بوده مقصر ها سال

. میبگو چه اریخشا به ا،یخدا. برگردم خانه به دوباره ییرو چه با. بکنم دیبا چکار آمده شیپ که یوضع نیا با حاال کردم فکر 

 با اصال. ام مرده هم من که کنند فکر بگذار. کنم ینم را کار نیا نه،! ام بوده مقصر من و اند مرده خواهرت و مادر میبگو

 .بشوم روبرو اریخشا با نباشم مجبور گرید تا رمیبم که است بهتر. رمیبم هم دیشا بود خورده سرم به که يا ضربه نیا

. کرده را خودش کار خورده سرم به تصادف نیح در که يا ضربه آن کردم احساس. بود گرفته بر در مرا ینیسنگ خواب 

 .نشوم بلند خواب نیا از گرید بود ممکن

. کنم فکر توانستم ینم اصال. بود نشده نوشته هم گرید کلمه کی یحت. بود نیهم تمامش. شد یم تمام جا نیهم نامه و

 را ها حرف نیا همه دیبا ایآ. افتادم شک به ناگهان و کردم مکث آن جمالت يرو. خواندم ته تا سر از را نامه دوباره و دوباره

 نیتر کامل و نیبهتر او که کردم یم فکر و داشتم اعتقاد او به نقدریا من چرا پس بوده؟ یآدم نیچن واقعا او یعنی کنم؟ باور

 او از تر فکر یب و تر تیمسئول یب دیشا یحت. نداشت من پدر با یفرق بود، کرده اعتراف خودش که طور نیا اما! استیدن آدم

. گفتن راست به یحت کردن، اعتماد به داشتن، دوست به بودن، خوب به: کردم یم شک زیچ همه به داشتم کم کم. بود هم

 گوشم يتو نفر کی انگار لحظه همان اما. شدم یم ایدن يها یخوب همه منکر دیشا فت، یم شیپ طور نیهم اگر یعنی

 دوباره و ؟ینکن قضاوت زود کس چیه به راجع گهید نبود قرار مگه! یکن یم که هیچ فکر نیا. يا شده وانهید تو ا،یپر: گفت

 او از زهایچ یلیخ من یول بوده، یسرسخت و خودخواه آدم قبال شاه یعل دیشا. بود احمقانه یلیخ فکرم بله،. آمدم خودم به

 بعالوه. را سرنوشتم یحت و عت،یطب ،یزندگ. باشم داشته دوست را زیچ همه چطور که داد ادی من به او. بودم گرفته ادی

 .بود کرده هیتنب را خودش سال همه نیا نیهم يبرا و بود شده مانیپش اش گذشته رفتار از هم خودش

 سخت شیبرا چقدر که دمیفهم یم. کردم یم حس بود دهیکش عمرش مدت تمام در که را يزجر انگار تازه فکر نیا با 

 یمدت او که است درست چون. دادم ینم حق او به اصال همه نیا با یول. کرده تحمل یبدبخت همه نیا با چطور و بوده

 اشتباه که بود دهیفهم و بود شده آرام باالخره که یوقت چه؟ بعد اما رد،یبگ میتصم درست که توانسته ینم و بود دهیترس

 علف وو کوه به را خودش نجایا که نیا نه. گفت یم او به را قتیحق و کرد یم دایپ را پسرش دیبا. گشت یم بر دیبا کرده،

 نیا. بشود رممکنیغ یحت و نامفهوم شیبرا برگشتن واقعا گرید که کند صبر قدر آن و کند مشغول ها گوسفند و ها درخت و

 یعل و دیبخش ینم را او هرگز اگر یحت. است آمده اش خانواده سر بر چه که بفهمد داشت حق پسرش. نبود منصفانه او کار

 .کرد یم را خودش یسع دیبا او هم باز دانست، یم شیها یبدبخت همه عامل را شاه

 ،یستین او يجا به تو که حاال: گفتم.  شدم منصرف زود یلیخ اما. کردم یم کار چه بودم اریخشا يجا من اگر کردم فکر 

 .بود ینخواه هم وقت چیه یعنی
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. دم یم انجامش من يبد انجام ینتونست تو که رو يکار شاه، یعل گردم یم بر من": بلندگفتم يصدا با و شدم بلند جا از 

 ".دمیم قول بهت

 در شیجا چقدر ا،یخدا. انداختم کلبه وارید و در به ینگاه. گذاشتم بمیج در بود همراهش که یپاکت با و کردم تا را نامه 

 نگاه که دوباره یول نکردم ییاعتنا اول. خورد يزیچ به اتاق کف در میپا که کنم ترك را آنجا خواستم. بود یخال نجایا

 شهیهم داشت، دوست را ین نیا یلیخ. برداشتم را آن و شدم خم. بود افتاده نیزم يرو که شدم اش ین متوجه کردم،

 میتصم. کند فیتعر را شاه یعل يها شب و روزها تمام توانست یم زد، یم حرف و داشت زبان ساز نیا اگر. بود همراهش

 به و بستم را در. کردم یخداحافظ خاطراتش تمام و آنجا از بار نیآخر يبرا بعد. بردارم او از يادگاری عنوان به را آن گرفتم

 .برگشتم خانه

: گفت و کرد بلند را سرش د،یشن که مرا يصدا. کرد یم نظافت و جارو شهیهم مثل داشت خاتون شدم، که خانه وارد 

 ".شده کهنه گهید حاال اما بودم کرده حاضر ییچا برات. يکرد رید گلکم"

 ".شه ینم کهنه وقت چیه بخوره بهش تو دست که يزیچ هر": گفتم و کردم بغلش 

 "؟يخوند رو کاغذها": گفت و دیبوس را سرم. دیخند 

 .کرد روشن برام رو زهایچ یکل. بود نوشته را اونها که شد خوب چقدر. خاتون آره - 

 .بود نوشته برات رو شیزندگ داستان پس خوب، - 

 بهتر حاال. رفت کنار هام چشم يجلو از يا پرده انگار. بود یلیخ من يبرا هم قدر نیهم یول. رو همش نه ،ییزهایچ هی - 

 .شناسم یم را او

 "!خوب چه": گفت و دیخند خاتون 

 .آورده در سر نجایا از و شده کور چطور دمینفهم فقط - 

 نجایا اومد که یوقت": گفت و دوخت خانه کوچک اطیح به چشم کرد، صاف را کلشیه کرد، در را کمرش یخستگ خاتون 

 یزندگ مسجد يتو که دریح عمو بود، بیغر و بمونه که نداشت ییجا چون. بودنش آورده مردم. دید ینم گهید هاش چشم

 اصال که وقت چند تا. کرد یم کمکش دریح عمو همون هم کارهاش يبرا. داد جا بهش اونجا و برد خودش با اونو کرد یم

 و کرد صحبت باهاش مسجد نماز شیپ اونقدر اما. کرد یم هیگر فقط خورد، یم غذا نه و زد یم حرف نه. نبود خوب حالش

 بخ آقا. کنه فیتعر یکس يبرا رو شیزندگ از کلپمه کی یحت نبود حاضر یول. بود بهتر حالش کم کم که کرد حتشینص

 و دوا ،ییدارو يها اهیگ از که بود دهیزب ننه هی ها وقت اون. ساختند را کلبه اون هم مردم بسازند، براش اتاق هی گفتند مردم
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 يبرا. نهیبچ رو ها علف اون و کوه به بره تونست ینم خودش و بود شده ریپ یلیخ گهید خوب، اما. کرد یم درست ضماد

 يتو. بره دره و کوه به اون همراه که بود نیا شاه یعل کار تموم، سال کی. داد یم انجام رو کار نیا ده چوپون هم نیهم

 مرد، دهیزب ننه که نیا از بعد هم باالخره. کرد یم یزندگ کردندف یم کمک مسجد به ده مردم که یپول از هم مدت اون

 شد يطور نیا و کرد یم درست هم زغال دره يتو البته. شد هم موفق و دادن ادامه اونو کار کرد شروع کم کم شاه یعل

 ".موند جا نیهم و براومد خودش خرج و یزندگ عهده از هم خودش که

 چشم در که یبرق آن دانم ینم. دیخند و کرد نگاه من يها چشم به و برگرداند را صورتش شد، تمام که خاتون يها حرف 

 .بزنم لبخند هم من که شد باعث بود هرچه اما بود چه يبرا درخشد یم شیها

 .نداشت وجود یمبهم نکته چیه گرید حاال. شد یم تموم جا نیهم شاه یعل داستان پس خوب، 

 ته یحت ام؛ شده سبک یلیخ که کردم یم احساس. رفتم فرو فکر به دوباره من و زدیبر ییچا تا دو مانیبرا که رفت خاتون 

 که یکس بودم، داده دست از را ام یزندگ اشخاص نیزتریعز از یکی من امروز بود، بیعج یلیخ. بودم هم خوشحال دلم

 دانم ینم اما. بودم سپرده خاکش به که بود ساعت چند فقط و داشت را معلم کی یحت و پدر کی دوست، کی حکم میبرا

. داشتم یبخصوص احساس چون. بودم شده عوض واقعا من که نیا ای بود گذاشته ام عهده به که بود یتیمسئول خاطر به

 فقط یول بود چطور که میبگو توانم ینم و دانم ینم. نبود هیشب داشتم ریام مرگ از بعد که یاحساس به اصال که یاحساس

 .داشت فرق یلیخ دفعه آن با که دانم یم

 ".شده تنگ اونجا يبرا دلم م، خانواده شیپ تهرون برگردم خواهم یم خاتون،": گفتم آمد که خاتون 

 ".باشه پدرش مادر شیپ دیبا بچه باشه یچ هر. یکن یم یخوب کار": گفت و زد يلبخند خاتون 

 .دمیرس جهینت نیهم به باالخره هم خودم آره، - 

 ماهه دو تازه!بگم یچ ها بچه به دونم ینم یول"گفتم کنم یم صحبت خودم با دارم که انگار بعد و کردم یمکث

 و طرف،آموزش هی ها اون حاال.بشن زده مدرسه از ترسم یکردن،م عادت من به اونها و کالسشون سر رفتم

 ".ام داده قول کنم؟من چکار رو پرورش

 خدا.دارن عادت نخور،اونها رو اونها نترس،غصه":گفت گذاشت یم میجلو ییچا استکان که یحال در خاتون

 ".کنه یم رو کار نیا گهید یکی ینباش سازه،تو چاره

  کرده کار نیا به قیتشو مرا که نیا از و دمیبوس را صورتش و شدم بلند.شد گرم دلم کهوی خاتون حرف نیا با
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 .ي گرفته یدرست میتصم ا،معلومهیپر:گفتم خودم شیپ.داشتم یخوب احساس بود

 که میبگو و بزنم پدرم به زنگ کی هم بعد و پرورش و آموزش به زنگ کی اول بروم صبح فردا شد قرار

 .کردم هم را کار نیهم و.برگردم تهران به شهیهم يبرا خواهم یم

 شیپ میبرا یمهم ي مسئله کی که گفتم یخواه عذر یکل از زدم،بعد زنگ پرورش و آموزش اداره به یوقت

  من که نیا خاطر به آنها و زدیر یم هم به زیچ همه حتما حاال کردم فکر.بمانم ده در توانم ینم گرید و آمده

 جواب من به بود یمهربان زن که مربوطه مسئول تعجب کمال در اما.کنند یم مالمت مرا ام زده قولم ریز

 به که ماست فهیوظ نیا حال هر به.يکرد ما حق در را لطف نیا که میممنون تو از هم یلیخ دخترم،ما":داد

 ".میبفرست شما يجا به رو یکس ما تا دیکن صبر يروز چند دیبا شما اما.میباش ها بچه فکر

 گل دسته کی ها بچه دمیمدرسه،د رفتم یوقت روز آن.کنم صبر هم چهارشنبه تا من شد قرار بیترت نیا به و

 بودند ناراحت بود افتاده روزید که یاتفاق و شاه یعل مرگ خاطر به همه.اند گذاشته زمیم يرو قشنگ یلیخ

 آن با.بدهند يدلدار يطور کی مرا خواست یم دلشان شان همه.داشت یمهربان یلیخ يها بچه ده نیا

 هفته از که میبگو چطور.کنم مطرح را رفتنم هیقض چطور که بودم بودند،مانده گرفته شیپ در آنها که يرفتار

 کار یپ وبروم کنم رها خدا امان به را ها بچه نیا چطور کردم فکر.گرفت دلم هم باز.ستمین معلمشان من گرید

 .کند کمکم که خواستم خدا از خودم،و یزندگ و

 میبگو دیبا چه که دانستم ینم اصال یول.کنم صحبت آنها با تا کردم جمع خودم دور را ها بچه همه حیتفر زنگ

 چطور که رندیبگ ادی کم نیسن نیهم از ها بچه نیا که بود بهتر هم گرید طرف از اما.کنم شروع دیبا کجا از و

 ضربه دادنش دست از يبرا طور نیا من مثل تا نبندند کس چیوه زیچ چیه به ودل ندیایب کنار مشکالتشان با

 با و کردم صاف را میدم،صدایطلب کمک به را شهامتم کردم،تمام جمع را شان همه یوقت حال هر به.نخورند

 "ن؟یدار دوست رو مدرستون ها،شما بچه":گفتم يبلند يصدا

 "بله":زدند ادیفر صدا کی
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 ن؟یدار دوست هم رو خوندن درس-

 "بله":زدند ادیفر خنده با هم باز

 گفتم.دندیفهم یم را قتیحق دیبا بالخره اما.است يباز جور کی هم نیا که کردند یم فکر معصوم يها طفل

 .نیگفت خودتون باشه ادتونی پس خوب

 افتهیب یاتفاق ن،هریدار دوست رو نجایا واقعا اگه پس خوب"دادم ادامه.کردند یم نگاهم واج و هاج همه حاال

 بره که یکس هر و ادیب که یکس هر":گفتم.گرفت یم اوج کم کم میصدا"دیکن ول رو ومدرستون درس دینبا شما

 "ن؟یفهم یم.شماست حق.شماست مال مدرسه نیا

 یسع که یحال در سکوت لحظه چند از بعد!ستیچ منظورم دانستند یونم کردند یم نگاه مرا فقط آنها اما

 ".مدرسه امیب نتونم گهید که ممکنه من":گفتم کنم يریجلوگ میصدا لرزش از توانم یم که آنجا تا کردم یم

 .شدند ریسراز میها اشک و"شهیهم يبرا":گفتم دوباره و کردم یمکث

 "نیباش ما معلم خانم که نیبود داده قول شما نییایب دیبا معلم خانم نه"شد بلند ها بچه همهمه يصدا

 همتون شما.اومد یم معلمتون گهید وقت چند تا زانم،بالخرهیعز دینیبب":گفتم.بکنم ساکتشان که کردم یسع

 مهم.ستین ممهم من نبودن ای بودن اصال.بودم مهمونتون وقته چند نیا در.ستمین یموندن من که دیدونست یم

 نجایا و نیبد هم دست به دست دیبا که نیهست شماها نیا.شماست ده هم ده نیا و شماست مدرسه نجایا که نهیا

 "نیکن آباد رو

  از دانم ینم.کنم قانع را آنها شهیهم مثل توانستم ینم بار نیا چرا دانم ینم.شد بلند ها بچه يصدا دوباره اما

 هم خودم که يزیچ.کنم یزندگ خودشان مثل و بمانم نجایا شهیهم که داشتند توقع دیشا.داشتند یتوقع چه من

 و تر درست میتصم نیا که کنم یم فکر و بود يگرید زیچ ممیتصم حاال خوب.بودم افتاده فکرش به یزمان

 یلیخ ها،شما بچه":گفتم نیهم يبرا.دارد تعلق آن به که برگردد ییآنجا به دیبا کس هر.بود تر عاقالنه

 ".برم دیبا من که نیفهم یم ن،مطمئنمیباهوش
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 اشک و کردم یم نگاه میشاگردها تک تک غمزده صورت به که طور نیهم.شدند ساکت همه حرف نیا با

 را لباسم بود،گوشه زبان نیشر یلیخ که اولم کالس يدخترها از یکید،یچک یم میچشمها از گلوله گلوله میها

 دوست رو ما گهید معلم،شما خانم":گفت بودم گرفته ادی تازه من که ییروستا نیریش لهجه همان با و بود گرفته

 "ن؟یندار

 دلم،مگه زیعز":گفتم و کردم پاك بود دهیماس صورتش يرو که را یاشک وقطره زدم زانو نیزم يرو کنارش

 ".دارم دوست رو شماها همه من.نیهست من دل يزهایعز همتون.نیهست من گل يها غنچه همتون شه؟شما یم

 "ن؟یبر نیخوایم چرا پس":گفت دخترك

 دلم تا باشم مادرم و پدر شیپ دیبا شما مثل هم من دارن،بالخره لیدارن،فام ومادر پدر هم ها معلم آخه،خوب-

 .نشه تنگ براشون

 "تو خود مثل":گفتم و دمیکش را لپش بعد

 .نیستین کیکوچ که من ن،مثلیبزرگ که شما-

  يطور آهسته و چسباندم سشیخ صورت به را صورتم.نشاندم زانوانم يرو و کردم بغلش.بود گرفته ام خنده

 ".بشم بزرگ تا مونده یلیخ زم،حاالیعز کمیکوچ تو مثل هم من":دم،گفتمیشن یم خودم فقط دیشا که

 يها حرف بالخره که آمد یم نظر به.کردند یم احساسات ابراز یقیطر به کدام هر و شدند دورم ها بچه کم کم

 دندیفهم یم را مشکالت بهتر ازهمه شهیهم ها بچه.کنند یم درك خوب آنها که دانستم یم.اند کرده قبول مرا

  به.بمانند طور نیهم شهیهم که کردم دعا و هستند وغش غل یب و ست،صافین یچیه دلشان ته که نیا يبرا

 و پرورش و آموزش به زدم زنگ صبح اول.دیرس راه از چهارشنبه و گذشت هم گرید روز چند حال هر

 رفتن يبرا توانستم یوم بود شده تمام کارم آنجا گرید من پس.بفرستند من يجا به را یکس شده قرار که دمیفهم

 اما.بگذرانم آنها با هم را روز نیآخر و کالس سر و بروم هم را روز آن که داشتند اصرار ها بچه.بشوم آماده

  او از یخداحافظ و بوته گل دنید آن و دادم یم انجام را آن رفتنم از قبل دیوبا داشتم گرید کار کی هنوز من
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  که يا برنامه به وراجع بروم خواست یم دلم.کرد زنده من در را شرفتیوپ یزندگ به عشق که يدختر.بود

 .مرده شاه یعل که بود دهیفهم حاال تا هم او حتما.کنم صحبت او با بود نوشته شاه یعل يبرا

 چرا پس کردم فکر.نداد جواب یکس یول زدم در.نبود باز در شهیهم برخالف اما شان خانه دم رفتم حال هر به

 چیه که است نیهم يبرا و باشد افتاده یاتفاق شیبرا خانه در نکند.دیلرز بدنم ناگهان.دهد ینم جواب بوته گل

 که آمد يادیفر يصدا بالخره تا کردم شیصدا بار وچند دمیکوب در تر ومحکم تر محکم د؟دوبارهیآ ینم ییصدا

  که گفتم خودم به.کرد باز را در و آمد يمرد لحظه چند از بعد.دیگو یم چه که دمینفهم من یول گفت يزیچ کی

 از بعد تا سرکار رفتند یم همه که صبح اول از شهیهم بوته گل.بود بیعج اما.است قاسم آقا برادرش حتما او

  جور و جمع را بود؟خودم خانه در برادرش امروز که بود شده چه یعنی.بود تنها يتنها گردند یبرم که ظهر

 "هستم ده معلم من دینباش خسته":گفتم باز.نداد یجواب مرد یول"سالم":گفتم و کردم

  فردا خواستم یم":گفتم باز اما.کرد ناراحتم یلیخ که انداخت من به يزیآم ریتحق نگاه وفقط نزد یحرف مرد

 ".کنم یخداحافظ بوته گل از تا ام آمده.برم نجایا از شهیهم يبرا

 یب بسته در پشت طور نیهم.بست سرش پشت محکم را در و تو رفت عوض ودر نداد یجواب هم باز مرد

 تحمل قابل ریغ یآدم نیچن که من نظر بود؟به تیترب یب و خشن قدر نیا مرد نیا چرا.بودم ستادهیا حرکت

 .بود

 .بود یکاف میبرا نیوهم شود یم که بودم مطمئن.کنم یخداحافظ بوته گل با در پشت از همانجا گرفتم میتصم

 ".زنمیم سر بهت حتما و گردم یبرم باز من.باش خودت مواظب.بوته،خداحافظ گل":زدم ادیفر نیهم يبرا

 .دمیدو نفس کی خانه برسد،تا سر مردك دوباره نکهیا ترس از جمله نیا گفتن از بعد و

 ترك شهیهم يبرا را آنجا فردا که نیا فکر از اصال.بگذارم هم يرو چشم نتوانستم صبح تا را شب آن

 هم بعد. زدم آتش و ختمیر زمیه عالمه کی نهیشوم يتو.بود شده سرد یلیخ گرید هوا.نبرد خوابم کنم یم

 .بایز زیپائ.بود زیپائ دوباره.بود قشنگ ماه نور ریز ده چقدر.شدم رهیخ رونیب به و نشستم پنجره کنار آمدم
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 .گذشت یم وحشتناك شب آن از سال کی درست االن.شدم رهیخ ماه به

 ییزهایچ چه.یینمایس ییها لمیف مثل بودم،درست گذاشته سر پشت را ییروزها چه که داند یم خدا فقط

 .داشتم یبیعج سرنوشت.دیوفهم کرد درك شد ینم يشهر یزندگ در وقت چیه که ییزهایبودم،چ دهید نجایا

 .بودم خوشحال همه نیا با اما.شد ینم باورش چوقتیه کردم یم فیتعر یکس يبرا اگر دیشا که یسرنوشت

  بهتر و بودم شده آشنا يادیز يها آدم بودم،با دهید کینزد از را يادیز يها یزندگ که نیا از بودم خوشحال

 .دانستم یم یخوب به را دنمیکش نفس از لحظه هر قدر حاال همه هر از

 و حال همان در.دیلرز قلبم خاطراتم از کدام هر يادآوری از و کردم مرور را میزندگ يروزها تمام صبح تا

 .میستادیا هم کنار صبح نماز يبرا وخاتون ومن شد بلند ده مسجد از صبح اذان يصدا که بودم هوا

مادرهاشان آمده بودند بدرقه ام. روي تک تکشان را  و پدرها با میشاگردها همه.دنبالم آمد پدر ظهر يها یکینزد فردا

بوسیدم و به خدا سپردمشان. دم رفتن هم سفارش کردم که از مدرسه خوب نگهداري کنند تا معلم جدید فکر نکند که آنها 

مردم ده به مدرسه شان اهمیت نمی دهند. همه شان با چشم هاي گریان مرا نگاه می کردند و قول دادند. از خاتون و بقیه 

هم خداحافظی کردم و قول دادم که هروقت بتوانم به آنها سربزنم و بعد سوار ماشین شدم و راه افتادیم. در راه یاد علی شان 

افتادم. تنها کسی که از او خداحافظی نکرده بودم فقط علی شاه بود. یاد روزهایی افتادم که با هم داشتیم و زندگی که با هم 

بی بود و خدا را شکر کردم که حداقل خاطرات خوبی از او به یادگار دارم. دست بردم و از درون ساکم کردیم. چه روزهاي خو

نی اش را بیرون آوردم. انگشت هایم را روي سوراخ هایش گذاشتم و اداي نی زدن را درآوردم. کسی چه می داند، شاید یک 

  روزي من هم به همان خوبی علی شاه نی بزنم.

م و به صورت پدرم نگاه کردم. چقدر خط هاي عمیق صورتش مثل صورت علی شاه شده بود. اما با این که  سرم را برگرداند

خیلی پیر و شکسته شده بود، ولی یک حالت رضایت و خوشحالی در چشم هایش بود به نظر می رسید که دیگر به آنچه می 

اشت. شاید هم به قول خود علی شاه، به نوعی خواسته رسیده است. حالتش درست مثل همان حالتی بود که علی شاه د

گذشته هایشان شبیه هم بود. ولی مطمئن بودم که آینده شان مثل هم نخواهد بود. یعنی من هیچوقت نمی گذاشتم آن 

  طور رها شده و دورافتاده مثل یک غریبه تنها بماند.
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خدایا ، پس کی می رسیم؟ به نظرم ده ساعت بود که در راه بودیم. این دفعه جاده طوالنی تر از هردفعه به نظر می رسید. 

انگار هر چه می رفتیم نمی رسیدیم. دلم خیلی براي اتاقم تنگ شده بود ـ براي تابلوهاي روي دیوار اتاقم، براي تختم، براي 

یز. دلم می خواست هر چه زودتر برسیم. هر چه سعی کردم حداقل نیم ساعتی پلکهایم آن پنجره ي رو به باغ، براي همه چ
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را روي هم بگذارم تا زمان زودتر بگذرد، ولی مثل این بود که قادر به بستن چشم هایم نیستم. دلشوره اي در دلم بود. حال 

  بودم، هم کمی نگران و هیجان زده. آن اسیري را داشتم که بعد از ده سال می خواهد به وطنش برگردد. هم خوشحال

باالخره وارد تهران شدیم. سه ماه بود که ترکش کرده بودم و حاال بعد از سه ماه انگار روحم برایش پر می کشید. یادم افتاد 

نستم که با چه حالی از اینجا رفتم و حاال به چه حالی دارم دوباره برمی گردم. کم کم به کوچه هاي آشنا می رسیدیم. می دا

که اگر این یک کوچه را هم بپیچیم، دیگر ساختمان خانه نمایان می شود. همین طور هم بود. جلوي در خانه از ماشین پیاده 

شدم و دوان دوان رفتم تو. وارد خانه که شدم، فکر کردم حتماً اگر چشمم به اتاقم بیفتد گریه ام می گیرد. دکوراسیون خانه 

ده بودم فرق کرده بود. پرده ها عوض شده بود. یک میز تلویزیون شیک در یک طرف و نسبت به آن وقتی که ترکش کر

یک گلدان پر از گل نرگس خوشبو هم روي میز وسط هال گذاشته شده بود که کنارش هم چند قاب عکس از عکس هاي 

ه روز تولد امیر کوچولو در بچگی من با مامان و بابا، و من و علی چیده بودند. البته یکی از آنها هم همان کسی بود ک

  بیمارستان گرفته بودیم.

بعد از این که مادرم را بغل کردم و بوسیدم، یک راست به اتاقم رفتم. تمیز و مرتب بود. انگار که همین چند لحظه پیش 

و روي تختم آنجا را مرتب کرده اند. به طرف پنجره رفتم و آن را باز کردم. موجی از هواي سرد به صورتم خورد. برگشتم 

نشستم، نگاهی به دور و اطراف اتاقم انداختم. سرم را به طرف در برگرداندم، مادر و پدرم را دیدم که هردو در کنار هم در 

  »خیلی دلت براي اتاقت تنگ شده بود؟«چارچوب در ایستاده اند و مرا نگاه می کنند. مادرم گفت: 

  ـ فکر می کنم.

  غذا سربزند و پدر هم رفت شرکت.خندید و رفت به آشپزخانه تا به 

حاال دیگر تنها بودم. نفس عمیقی کشیدم و همین طور که هوا را از ریه هایم بیرون می دادم با خودم فکر کردم: خیلی 

عجیبه، چرا آن طور که فکر می کردم هیچ احساسی به من دست نداد؟ چرا اینجا این قدر برایم معمولی بود؟ خوب، البته 

أنوس بودم، ولی از این که بعد ار مدت ها باالخره در اتاق خودم بودم، نه هیجان زده شدم و نه گریه ام گرفت. خیلی با آن م

به نظرم آنجا هم برایم مثل جاهاي دیگر بود. مثل اتاق کوچک کلبه ام، مثل تخت بیمارستان، حتی مثل چمن هاي تپه ي 

چیزي که واقعاً دلم برایش تنگ شده بود، دیدن مردم بود. آشنایانم، ده. نه، براي من اینجا و آنجا هیچ فرقی نداشت. آن 

  فامیلم، و کالً همه ي مردمی که روزي از آنها فرار می کردم.

  احساس عجیبی داشتم. انگار به هیچ جا تعلق ندارم و در عین حال همه ي دنیا مال من است.

  به خودم گفتم: حتماً این هم نشانه هاي بزرگ شدنه!

بح طبق عادتی که در ده پیدا کرده بودم، خیلی زود از خواب بیدار شدم. صبحانه را حاضر کردم و با مادرم دو نفري فردا ص

نشستیم سر میز. تمام مدت مادرم چشم به من دوخته بود و لبخند می زد. من هم دیگر تا می توانستم زبان ریختم و از این 

به حرف هاي من گوش می داد. تا به حال مادر را به این خوشحالی ندیده طرف و آن طرف برایش حرف زدم. او هم با لذت 

پریا، الحمداهللا تو دیگه «بودم. حتی چشمانش به من می خندید. حرف هایم که تمام شد، دستی به صورتم کشید و گفت: 

  »خوب خوب شده اي.

  »ه ام.تا به حال به این خوبی نبود«کف دستش را که به صورتم بود بوسیدم و گفتم: 

  »خدایا، شکرت که بچه م رو به من برگردوندي.«اشک در چشم هایش حلقه زد. سرش را رو به آسمان کرد و گفت: 

  »من خیلی شما رو اذیت کرده ام.«سرم را در بغلش گذاشتم و گفتم: 

  ـ نه عزیزم، این چه حرفیه می زنی!
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  و دستی به موهایم کشید.

  »مامان، هیچ می دونستی تو یه فرشته اي؟ خیلی دوستت دارم.«کردم و گفتم:  سرم را بلند کردم، به چشم هایش نگاه

بغلم کرد و هردو صورت همدیگر را بوسیدیم. در همین ضمن پرهام هم که تازه از خواب بیدار شده بود آمد به آشپزخانه. 

می خوابی؟ مگه تو مدرسه  خجالت نمی کشی تا این وقت روز«چشمم که به قیافه خواب آلودش افتاد، با خنده گفتم: 

  »نداري؟

  »توي ده شما رسمه که جمعه هم بروند مدرسه؟«در حالی که چشم هایش را می مالید گفت: 

  و همه خندیدیم.» خیلی بدجنسی!«تازه فهمیدم که آن روز جمعه است. زدم به پشتش و گفتم: 

  »می خوام یه چیز بهت بگم.«بعد مادرم رو به من کرد و گفت: 

  گین.ـ خوب ب

  ـ چند وقته که می خوام این رو بهت بگم، ولی دنبال یه فرصت مناسب می گشتم. منتظر بودم که کامالً حالت خوب بشه.

  »خوب، پس حاال می تونید بهم بگید.«خندیدم و گفتم: 

قبل از این که «اد: باز کمی مکث کرد و بعد ادامه د» اون روزهاي اولی که این اتفاق افتاده بود...«مادرم مکثی کرد و گفت: 

اون نامه به دستمون برسه، سمینه یک دفعه زنگ زد و خیلی ابراز تأسف و همدردي کرد. اما این طور که خودش می گفت، 

اصالً از علت خودکش امیر خبر نداشت. فقط برات خیلی نگران بود و اصرار داشت که حتماً با خودت صحبت کنه. ولی 

یم نباید با اون حالتی که تو داشتی ناراحتت کنیم. از پارسال تا حاال هم من همه ش منتظر راستش ما بهت نگفتیم. فکر کرد

  »هستم که حالت بهتر بشه تا بهت بگم.

به فکر فرو رفتم. سمینه دیگر داشت فراموشم می شد که دوستی هم به این اسم دارم. البته آن اوایل چندبار به فکرش 

گفتم چقدر بی معرفت است. حاال دیگر برایم مهم نبود. فکر می می کنم دنیاي ما دو  افتاده بودم و هربار پیش خودم می

  »شماره ش رو گذاشته؟«نفر خیلی با هم فرق داشت. پرسیدم: 

  ـ نه، فقط گفت دوباره زنگ می زنم اما دیگه زنگ نزد.

رفتنش ما هر روز با هم باشیم ولی بعد از خنده ام گرفته بود. پیش خودم گفتم مثل اون دفعه. اون بار هم قرار بود تا موقع 

همون شب که پاي تلفن با هم صحبت کردیم من دیگه حتی صداش رو هم نشنیدم. اصالً نفهمیدم که کی از ایران رفت! 

  خوب، چه می شه گفت، سمینه ست دیگه! دوباره نگاهی به مادرم انداختم و لبخند زدم.

کردم فردا اولی کاري که می کنم این است که بروم به نشانی سابق علی شاه و  آن شب وقتی که در اتاقم تنها ماندم، فکر

  ببینم هنوز کسی آنجا هست که از پسر او خبر داشته باشد یا نه.

ولی فردا آمد و من این کار را انجام ندادم. راستش هربار بهانه اي براي خودم دست و پا می کردم. برعکس این که فکر می 

آسانی است، بسیار سخت بود که بعد از چهارده سال بروم و بگویم علی شاه، کسی که فکر می کردید سال کردم کار بسیار 

ها پیش مرده، نمرده بوده و در تمام این مدت در دهی دورافتاده زندگی می کرده. اصالً کسی حرفم را قبول نمی کرد. همه 

دم کلنجار می رفتم که آخر چگونه این کار را انجام بدهم. از به من می خندیدند. دوهفته اي سپري شد. تمام مدت من با خو

  طرفی پدرم هم مرتب اصرار می کرد که باید زودتر این کار را بکنم و حقیقت را برمال سازم.

باالخره روزي دل به دریا زدم و گفتم هرچه باداباد. نشانی را برداشتم و بعد از کلی گشتن، باالخره خانه را پیدا کردم. چه 

خانه ي بزرگی بود. فکر می کنم هفتصد هشتصد متر فقط زمین بود با یک خانه ي سه طبقه بزرگ سفید. خالصه خیلی 

قشنگ بود ولی کمی احتیاج به رسیدگی و تعمیر داشت. دودل بودم که چکار کنم. زنگ بزنم یا نه. اصالً این کار درستی 
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قول داده بودم، همه ي شهامتم را به کمک طلبیدم، جلو رفتم و بود؟ شاید هیچ کس اینجا او را نمی شناخت. ولی چون 

  زنگ زدم. کسی در را باز نکرد. دوباره زنگ زدم و بعد براي بار سوم زنگ را فشار دادم.

پیرزن نحیفی بعد از کمی معطلی در را باز کرد. قیافه ي عبوس و بداخالقی داشت. من تحت تأثیر آن خانه مجلل قرار 

  »اینجا منزل دکتر نیک نژاده؟«کمی من و من پرسیدم:  گرفته بودم با

  ـ چکار دارید؟

  ـ صاحب خانه هست؟

  ـ شما چکار دارید؟

  ـ با یکی از اهالی منزل کار دارم.

  »چکار دارید؟«مثل این که اصالً حرف مرا نمی شنید، چون براي بار سوم باز هم پرسید: 

  »یعنی هیچ کس دیگه توي این خونه نیست؟«گفتم: من که دیگر پاك عصبانی شده بودم با صداي بلند 

  »ننه کیه؟«صدایی از داخل خانه گفت: 

  ـ نمی دونم، فکر می کنم دیوونه ست.

  »خانوم محترم، من می خوام با یکی از اهالی خونه صحبت کنم.«و خواست در را ببندد که من مانع شدم. گفتم: 

  »خانم فرمایشتون چیه؟«نظر می رسید آرام تر از این ننه باشد. گفت: تا آمد جیغ و داد کند، مردي آمد دم در که به 

  ـ ببخشید آقا، من از راه دوري آمده م. اینجا منزل دکتر نیک نژاده؟

  ـ بله. کاري داشتید؟

  نفس راحتی کشیدم. تا اینجا که درست شده بود، خدا بقیه اش را بخیر کند.

  اگه اینجا هستند، صحبت کنم. کسی که ایشون رو بشناسه.ـ آقا من می خوام با یکی از بستگان دکتر، 

  »پس با خود دکتر کاري ندارید؟«مرد که به نظر می رسید از این حرف من تعجب کرده بود پرسید: 

  »کدام دکتر؟«من که گیج شده بودم گفتم: 

  »یار دیگه!مگه چند تا دکتر داریم؟ خوب دکتر خشا«مرد با شک و تردید نگاهی به من انداخت و گفت: 

اسم خشایار را که شنیدم، خشکم زد. باورم نمی شد که منظورش پسر علی شاه باشد. مگر او هم دکتر شده بود؟ گیج شده 

  »مگه ایشون االن ایران هستند؟«بودم. براي چند لحظه نتوانستم حرفی بزنم. وقتی که باالخره به خودم مسلط شدم، گفتم: 

  ـ بله، دوساله که آمده ند.

  جا می تونم ایشون رو ببینم؟ـ ک

  »کارتون چیه؟«مرد مکثی کرد و بعد از چند لحظه گفت: 

  ـ باید با خود ایشون صحبت کنم.

اگه کارت یا شماره تلفنی دارید، بدهید وقتی «مرد دوباره مکث کرد و این بار مدت بیشتري ساکت بود. ولی باالخره گفت: 

  »ایشون آمدند کارت شما رو بهشون می دم.

  مگه خونه نیستند؟ ـ

  ـ خیر، آقا االن بیمارستان هستند.

با خودم گفتم: خوب پس داره عین کارهاي پدرش رو دنبال می کنه. روي یک کاغذ اسم و شماره تلفن خانه را نوشتم و به 

  »بهشون بگید راجع به مسئله مهمی می خوام باهاشون صحبت کنم.«مرد دادم. گفتم: 
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  خداحافظی کردیم. مرد کاغذ را از من گرفت و

تا چند روز از پاي تلفن تکان نخوردم، ولی هیچ خبري نشد. مجبور شدم دوباره بروم در خانه اش. در راه صدبار به خودم 

  لعنت فرستادم که چرا شماره تلفن خانه را از آن مرد نگرفته بودم.

خانوم، من به آقا کارت شما و پیغامتون رو «این بار که در زدم، همان مرد آمد دم در، و وقتی چشمش به من افتاد گفت: 

  »دادم ولی ایشون گفتند حوصله خبرنگارها رو ندارند و کارت شما رو هم پاره کردند.

  باورم نمی شد خیلی تعجب کرده بودم. آخر چرا؟

  ـ آخه براي چی فکر کردند که من خبرنگارم؟

  ـ من هم به ایشون گفتم که شما شبیه خبرنگارها نیستید.

پیش خودمون «هم مثل این که می خواست رازي را با من در میان بگذارد سرش را جلو آورد و با صدایی آهسته گفت: بعد

بمونه، آخه می دونین، آقا از وقتی از خارج اومده ند کمک هاي زیادي براي ساختن مدرسه، درمانگاه و پرورشگاه می کنند. 

لی معلوم نیست کدوم شیر پاك خورده اي فهمیده و رفته همه جا پر کرده. البته همیشه ناشناس این کارها رو می کردند، و

از اون وقت این خبرنگارها دست از سرما برنمی دارند. آقا اولش خیلی تحمل کردند ولی حاال دیگه خسته شده اند و اصالً 

  شوند.باهاشون روبه بو نمی شوند. آخه آقا خیلی کار می کنند. خوب، باالخره خسته و عصبی می 

  که اینجور! پس به این دلیل بود که آن دفعه می خواستند مرا دست به سر کنند.

  ـ اما من خبرنگار نیستم! من فقط خبري براشون دارم که واقعاً مهمه. ممکنه نشونی مطب رو بدین من برم اونجا؟

  ـ آقا گفته که ندم.

گفت که نمی شود، اگر بفهمد دعوایم می کند، ولی بعد از التماس کردم که پس حداقل شماره خانه را به من بدهد. اول می 

  »بسیار خوب، بهتون می دم. فقط نگویید که از من گرفتید. چه می دونم، بگویید خودتون پیدا کردید.«کلی اصرار گفت: 

  من هم قول دادم و برگشتم خانه.

درتمام مدتی که تلفن زنگ می خورد به  شب که شد، در حالی که از هیجان قلبم به شدت می زد، شماره اش را گرفتم.

خودم می گفتم : گوشی رو بگذار. براي چی این کار رو می کنی؟ برفرض هم که تونستی باهاش صحبت کنی. می خواي 

بهش چی بگی؟ می خواي بگی پدرش هفته ث پیش توي یه دره غریب و تک و تنها از دنیا رفته؟ چطور دلت می آد یه 

ي؟ اصالً چه اهمیتی داره که این مسئله رو بدونه؟ مگه تأثیري هم داره؟ حاال که دیگه علی شاه همچین خبري رو بهش بد

زنده نیست! ولی باز به خودم می گفتم: نه، تو به او قول دادي. حتماً این مسئله براش مهم بوده که این خواهش رو از تو 

  کرده!

آقاي دکتر نیک «. صداي پشت خط خیلی خسته بود. پرسیدم: خالصه بعد از کلی زنگ زدن باالخره کسی گوشی را برداشت

  »نژاد؟

  ـ بفرمایید.

  ـ شما خودتان هستید؟

  ـ امرتون؟

  ـ آقاي دکتر، می خواستم چند دقیقه اي وقتتون رو بگیرم.

  »شما کی هستید؟«با بی حوصلگی گفت: 

  اتون پیغام گذاشتم ولی شما اهمیت ندادید.ـ شما منو نمی شناسید، ولی من دورا دور شما رو می شناسم. یه دفعه هم بر
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آهان، پس شما همون خانمی هستید «مثل این که یک دفعه یادش آمد، چون صدایش را صاف کرد و با صدایی بلند گفت: 

که براي من پیغام گذاشته بودید. شماره منو از کجا پیدا کردید؟ اگه بفهمم کی بهتون شماره م رو داده. شما خبرنگارها کار 

  »و زندگی ندارید که مدام تو زندگی مردم دخالت می کنید! مگه خودتون مشکل ندارید؟

کم کم صدایش آهنگ فریاد می گرفت. پشت خط رنگ از رویم پریده بود. فکر نمی کردم با یک خانم این طور صحبت 

ه دروغ و راست رو سرهم شماها فکر می کنید کی هستید که به خودتون حق می دید هر چ«کند. همین طور داد می زد: 

  »کنید و به خورد مردم بی گناه بدید؟

یک نفس فریاد می زد و اصالً اجازه نمی داد که من چیزي بگویم. باالخره من هم صبرم تمام شد و با عصبانیت فریاد زدم: 

ته که من خبرنگارم؟ یه دقیقه ساکت بشید! چرا این قدر داد می زنید؟ صداي من از صداي شما هم بلندتره. اصالً کی گف«

اون دفعه هم که گفتم، من خبر مهمی براي شما دارم. البته اگر براي شما مهم باشه. به هر حال اگه شما نخواهید بشنوید، 

  و بی هیچ حرف دیگري گوشی را قطع کردم.» مجبور نیستید.

مثل دیوونه ها همه ش داد «کشیدم و گفتم: وقتی سرم را بلند کردم، پدر در آستانه ي در ایستاده بود. اخم هایم را در هم 

  »می زد. اصالً نگذاشت من برایش توضیح بدهم.

  ـ بهش حق بده پریا. او اعصاب و زندگیش به هم ریخته. خدا می دونه که این همه سال چه بالهایی به سرش اومده!

  »ی شد باهات حرف زد.خودت رو یادت بیار! تو حتی از این هم بدتر بودي. اصالً نم«بعد از مکثی گفت: 

  سعی کردم چیزهایی به خاطر بیاورم، اما انگار آن روزها سالها از من فاصله داشت.

  تصمیم گرفتم دوباره سعی ام را بکنم و این دفعه هر چقدر هم داد و فریاد کرد اهمیت ندهم و حرفم را بزنم.

گذاشتم و به خودم گفتم: یک ساعت دیگه دوباره زنگ دوباره شماره اش را گرفتم ولی این بار تلفن مشغول بود. گوشی را 

  می زنم.

اما هنوز از در اتاق بیرون نرفته بودم که تلفن اتاقم زنگ زد. نمی دانم چرا ناگاه نفس در سینه ام حبس شد. برگشتم و به 

 که يطور. زد یم تشد به قلبم. بودم کرده دایپ یبیعج حال. شد داغ میها گوش و کردتلفن نگاه کردم. دست هایم عرق 

 درست. نشنوم را زنگ يصدا شد یم باعث و دیچیپ یم یگوش در قلبم يصدا. شود یم کنده شیجا از االن کردم یم فکر

 ینم نه، بود؟ نمرده یعنی مدت همه نیا از بعد بود؟ ریام یعنی من، يخدا. بودم ریام تلفن منتظر که ییها وقت همان مثل

 يگرید اتفاق دیشا. ندیبگو من به يطور نیا که بود خواسته خودش دیشا بود؟ کجا او مدت نیا تمام پس. باشد او توانست

 بود؟ افتاده شیبرا

 .بود کرده خی دستم. دیلرز یم زانوانم شد؟ ینم قطع یلعنت تلفن نیا چرا ا،یخدا. زد یم زنگ هم سر پشت تلفن

 و کردم دراز را دستم لرز و ترس هزار با باالخره. بود شده تنگ ام نهیس در نفس. نه ای بردارم را یگوش دیبا دانستم ینم

 "الو؟":گفتم آمد یم باال چاه ته از که ییصدا با و برداشتم را یگوش

 ".سالم":گفت بود خط پشت که یکس
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. ام دهیشن کجا را صدا آن بفهمم تا کنم جمع را حواسم توانستم ینم. نبود ریام يصدا یول آمد یم آشنا یلیخ نظرم به صدا

 ".نژادم کین دکتر من":گفت که یوقت برد نیب از مرا شبهه و شک همه خط طرف آن يصدا یول

 ".دییبفرما":گفتم و کردم صاف را میصدا. دادم قورت را دهانم آب. بود اریخشا شاه، یعل پسر نیا من يخدا

 .است دهینسنج میها العمل عکس یلیخ من. کنم یعذرخواه زدم زنگ -

 .کنم یم خواهش -

 .بدهند انجام خوب دیبا که دارند یفیوظا هم ها خبرنگار یحت -

 ".ستمین خبرنگار من دکتر، يآقا":گفتم و شدم مسلط اعصابم به و دمیکش یقیعم نفس

 بد ازم ای دیکن ییبدگو من از جا همه و دینیبش فردا از خوادینم دلم حال هر به. کند ینم یفرق دیهست که یکس هر خوب، -

 .دیسیبنو

 فکر دیلیما که هرطور خوب،. دیندار باور منو حرف شما نکهیا مثل ":گفتم. بود کدندهی پسر نیا چقدر. بود گرفت ام خنده

 ".دیکن

 بود؟ یچ امرتون خانم، خوب -

 .مینیبب رو گریهمد میبگذار قرار ییجا هی د،یبده اجازه اگر. شهینم تلفن يپا دکتر -

 اگر. ندارم آزاد وقت شلوغه، یلیخ سرم من ":گفت باشد، کرده آماده را جواب نیا قبل از که انگار مکث، يا لحظه بدون

 ".ستین مهم د،یبپرس تلفن پشت از دیتون یم دیدار یسوال

 . زد یم هیکنا من به انگار. امدین خوشم اصال دادنش جواب حالت نیا از

 .برسم خدمت تا دیبمون خونه صبح روز هی کنم یم هیتوص و مهم خبر هی کنم یم فکر. دارم خبر هی ندارم سوال دکتر -

 "!زند ینم لطمه کارتون به اگر":گفتم سخنانم یپ در باشم، داده را اش هیکنا جواب نکهیا يبرا و

 و کرد سکوت فقط اول او یول. کند یم قبول مکث يا لحظه بدون حتما کردم من که يدیتاک نیا از بعد کردم یم فکر 

 من. ستین يا چاره د،یگ یم شما که مهمه قدر نیا اگر خوب، ":گفت آمد یطوالن یلیخ من نظر به که لحظه چند از بعد

 ".دارم وقت ساعت مین فقط اما. هستم شما منتظر ده ساعت سر فردا

 .هستم آنجا صبح ده ساعت فردا من خوب، اریبس -
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 کلبه آن با اصال بروم خواستم یم که ییجا. داشتم یبیعج حال شاه، یعل خانه بروم و بشوم حاضر خواستم یم که فردا

 یول بود ایر و رنگ یب چه جا آن. باشد نفر کی مال آنها يدو هر که شد یم باورش یک. نداشت یتشابه دره يتو محقر

 خواستم ینم که ییجا آن از. زدیر یم تکبر و غرور خانه نیا خشت خشت از کرد یم احساس آدم! مرموز و ساکت نجایا

 به را خانه شماره قبل دفعه که يمرد همان. دادم فشار را زنگ صبح ده ساعت راس درست بدهم، اریخشا دست يا بهانه

  .تو رفتم من و کرد باز میرو به را در بود، داده من

 با یلیخ زیچ همه با،یز مبلمان بزرگ، يلوسترها. خورد یم چشم به قهیعت و یمتیق اءیاش جا همه. بود یقشنگ و مجلل خانه

 ادی ناخودآگاه. کرد یم رهیخ را آدم چشم که بود شده دهیچ قشنگ يقدر به حال نیا با. بود یمیقد یول یعال و قهیسل

 .افتادم شاه یعل نیپوست و فانوس

 نیا ونیدکوراس و يمعمار چقدر. میگذشت بود سینف يها ستالیکر نیتریو طرفش دو که راهرو کی از. افتادم راه مرد دنبال

 خارج از تازه که جوان پسر کی چطور که کردم تعجب. انداخت یم یمیقد يقصرها ادی به را آدم ناتشیتزئ. بود بایز خانه

 و بود دهیکوب را نجایا بار هزار حال به تا بود، او يجا يگرید کس هر اگر. کند یم یزندگ یمیقد خانه نیچن در آمده

 .باشم منتظر اتاق آن در که گفت من به و ستادیا یاتاق در پشت مرد که بودم افکار نیهم در. بود کرده يساز آپارتمان

 يها قفسه. شد ینم دایپ ها اتاق نیا از يا خانه چیه در گرید االن بود، جالب یلیخ میبرا. بود کتابخانه اتاق شدم، اتاق وارد

 عکس ها مبل از یکی کنار زیم يرو ،یراحت مبل دو با بود بایز اریبس نهیشوم کی میرو به رو. دیرس یم سقف تا کتاب از پر

 را ها نیا همه دیبا کردم احساس. داشت کتاب چقدر شاه یعل. کردم نگاه اتاق وارید و در به. بود بایز و جوان دختر کی

 تمام يکنجکاو با که طور نیهم. نداشت وجود ایدن نیا در گرید معلومات همه نیا با يمرد که بود فیح چقدر. باشد خوانده

 یسع یلیخ. بود شده دهیکش يزیچ يرو که افتاد يا مالفه به چشمم ها وارید از یکی کنار بودم، گرفته نظر ریز را اتاق

 که ییها چوب يرو از را مالفه خواستم که نیهم اما. نشدم موفق یول نروم آن سمت به و کنم غلبه ام يکنجکاو بر کردم

 » د؟یبکش سرك جا همه به که است عادتتان نیا: « گفت سرم پشت از ییبزنم،صدا کنار بود بزرگ قاب چند کنم یم فکر

 پس. است شاه یعل پسر اریخشا همان او یعنی. شدم مواجه در چارچوب در يمرد زهیر و الغر کلیه با و برگرداندم را سرم

 ندارد یسن بود معلوم که نیا با. بود زیر و کوتاه پسرش بود، چهارشانه و درشت او چقدر هر! ستین پدرش هیشب اصال چرا

 هم يرو خالصه. کرد یم لیتکم را او یعصب ي افهیق که داشت يزیت یعقاب ینیب. بود ختهیر سرش يجلو يموها شتریب

 دستش در هم پیپ کی. کیش و مرتب: نداشت حرف دنشیپوش لباس و وضع و سر اما نداشت یقشنگ صورت اصال رفته

 .کرد یم لیتکم را آمدنش خارج از تازه ژست که بود

 .کردم سالم عیسر که بودم شده دستپاچه قدر آن من
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 یلیخ:« گفت و انداخت وارید يرو ساعت به ینگاه. مینشست هم يرو به رو هردو و. » نییبفرما لطفا خانم، سالم: « گفت

 ! »نیهست شناس وقت

 .نمیبب رو شما داشتم عجله چون بله، -

 یمهم خبر نیا بپرسم شما از تونم یم:« گفت او بعد و میبرداشت را ها شربت. شد وارد شربت ینیس کی با ننه و شد باز در

 » گر؟ید میگو یم درست را اسمتان: « گفت و کرد یمکث»  ادگار؟ی خانم هیچ دیگشت یم من دنبال خاطرش به قدر نیا که

 .هستم ادگاری ایپر من بله، -

 اما کردم، پاره را شما کارت من چون. باشم داشته مانیا ام حافظه به توانم یم هنوز پس خوبه،: « داد وادامه کرد يا خنده

 که نیا با: « گفت و کرد یمکث دوباره. » بماند خاطرم در شما شماره و اسم که شد باعث انداختم آن به که نظر کی همان

 . »خورد ینم دردم به اصال

 کنن یم فکر آدمها اکثر: « گفتم. نرفته او به گفتارش و رفتار رفته، پدرش به استعدادش و هوش چقدر هر گفتم خودم شیپ

 . »آد یم آدم کار به يروز هی باالخره يزیچ هر یول خوره، ینم يدرد چیه به زهایچ یلیخ که

 صحبت لسوفانهیف چه: « گفت و برد باال را شیابرو کی. کرد بلند را سرش بود پشیپ کردن یخال مشغول که طور نیهم

 . »دارند حاضر جواب کی یحرف هر يبرا اونها چون. دیخبرنگار شما کنم فکر که دیبده حق من به حاال! دیکن یم

 :گفتم یحوصلگ یب با بودم شده خسته جهینت یب بحث نیا از گرید که من

 بحث نیا از تر مهم یلیخ ام آورده شما يبرا که يم،خبریبگذر ستم،اماین خبرنگار من که ام گفته چندبار حال به دکتر،تا_

 .است ارزش یب يها

 :گفت کرد یم پر را آن که طور همان و برداشت را پشیشد،پ جابجا مبل يرو یگذاشت،کم زیم يرو را وانشیل 

 د؟یهست یچ منتظر.دیکن شروع خوب،پس_ 

 :گفت و داد تکان را اش اشاره انگشت و کرد قطع را حرفم میبگو يزیچ آمدم من تا اما 

 .ندارم وقت من چون دینده طولش ادیز که یشرط به اما_ 

 به.کرد یم يفکر چه دانم ینم.ستین قائل یارزش چیه من يبرا کردم یم فکر.ام شده ریحق و پست کردم یم احساس 

 :گفتم مقدمه یب کنم اش شوکه ناگهان که نیا يبرا و ختمیر دور را آزاردهنده افکار نیا هرحال
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 .پدرتونه به راجع خبر_ 

 چند از بعد.نه ای ام انداخته دست را او ایآ بفهمد خواست یم انگار.کرد من صورت به یقیدق نگاه.زد خشکش درجا ناگهان 

 :گفت لحظه

 د؟یگفت یچ شما_ 

 .شناختمیم رو شما پدر من نیدیشن درست_ 

 :دیپرس یعصب حالت با و گذاشت نیزم را پشیپ 

 د؟یشناخت یم اونو کجا از شما_ 

 :دادم ادامه.بودم خوشحال کنم ریغافلگ را او بودم توانسته طور نیا که نیا از 

 .کردم یم یزندگ او با یمدت من_ 

 :گفت زد یم ادیفر تیعصبان از که یحال در و دیپر جا از ها وانهید مثل ناگهان که بود نشده تمام ام جمله هنوز اما 

 مشغول بوده گرم يگرید يجا سرش.بوده نمرده پس!نبوده يخبر ازش که کرده یم چکار سال همه نیا بگو خوب،پس_ 

 .تو به لعنت.بوده یاشیع

 :زد ادیفر دوباره بدم حیتوض شیبرا آمدم تا من اما.شد ساکت يا لحظه و 

 :گفت و کرد یعصب ةچکار؟خند نجایا يآمد حاال_ 

 نیهم هم تو.یقرون کی به دو کی یحت.نداره یچیه ،اويخواند کور یول!یکن ارث يادعا يآمد و مرده هم دیآهان،شا_ 

 ...واال ير یم نجایا از االن

 ادامه يا زننده لحن با و لرزاند را استخوانم مغز تا که کرد من به يآلود بغض نگاه عوض در.گذاشت ناتمام را اش جمله و 

 :داد

 سالته؟ چند تو اصال.بوده هم قهیسل خوش چه_ 

 .کرد صدا را مستخدم مرد و کرد باز را در بدهم نشان یالعمل عکس بتوانم که نیا از قبل وبالفاصله 
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 ریغ میبرا قدر آن بود کرده من با که يرفتار.میبگو چه دانستم ینم.کرد یم ام خفه داشت و بود خورده گره میگلو در بغض 

 یم چطور.ستادیا خواهد قلبم االن کردم فکر آن کی که داشتم يبد حال يقدر به.بود آمده بند زبانم که بود منتظره

 یعنی.دیترک یم داشت درد از هستم؟سرم شاه یعل ي نوه يجا من که دیدینم و بود کور یعنیباشد؟ احمق قدر نیا توانست

 با.دمید سرم يباال را ننه و کردم بلند را سرم.بود گوشم در هنوز ادشیفر يبود؟صدا کرده من به راجع يفکر چه اریخشا

 :دمیپرس زحمت

 رفت؟ کجا_ 

 .ره یم داره_ 

 و گرفتم را راهش يرون،جلویب برود در از خواست که نیهم.دمیدو خانه در سمت به و دمیپر جا از ییروین چه با دانم ینم 

 :گفتم کنم يریجلوگ لرزشش از توانستم ینم که ییصدا با

 !گم یم یچ من نیبب کن گوش فقط حاال ،امایگفت خواست دلت یچ هر تو_ 

 بود خورده جا من صحبت لحن از کنم یم فکر که اریخشا يها چشم در دادم،بعد قورت را دهانم کردم،آب یکوتاه مکث 

 :دادم ادامه و شدم قیدق

 وارسته و بزرگ يقدر به اون.نبود خوشگذرون و اشیع وقت چیه تو پدر هم اًیثان.ام نبوده تو پدر زن وقت چیه من اوالً_ 

 هم سوزن سر هی یحت تو:کردم اضافه هم بعد.کمه هم باز یکن هیگر دادنش دست از يبرا هم عمرت آخر تا تو اگر که بود

 .یستین اون مثل

 :کرد میصدا که بودم نرفته رونیب در از هنوز یول رفتم اطیح در سمت به و گفتم را نیا 

 .کنم یم خواهش.دیبمون کنم یم ادگار،خواهشی خانم_ 

 از نتونستم که ببخش،ببخش منو ، شاه یعل: گفتم خودم شیپ.نداشتم يتعهد که گشتم؟من یبرم دیبا چه ينکردم،برا اعتنا 

 یحت بروم، و رمیبگ را راهم خواست یم دلم.کرد خواهش هم باز اریخشا اما. امیبرب يبود خواسته من از که يکار تنها عهده

 اول دفعه که ییروین همان مثل درست. دیکشیم او سمت به مرا ییروین انگار چرا، دانمینم یول.نکنم نگاه هم را سرم پشت

 .دیکش شاه یعل سمت به مرا

. داشت تیشخص دو انگار مرد نیا ا،یخدا. کندیم خواهش وجود تمام با و ستادهیا در دم که دمید را او و برگشتم حال هر به

 و معصوم اش چهره چقدر کردیم خواهش که حاال. بشکنم را دلش توانستم ینم.معصوم و آرام يگرید خشن، و یاغی یکی

. دادم هیتک در به و رفتم سمتش به بود دهیبر را امانم اشک کهیحال در. داشتم ده در که ییشاگردها مثل درست بود، پاك
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 وانیل کی. نشستم یراحت مبل يرو. نبود خودم مال میپاها انگار اما رفتم، دنبالش به. مینیبنش و تو میبرو که کرد خواهش

 کی با که رمیگینم ادی وقت چیه. هستم یادب یب آدم من اصال. خوامیم معذرت جدا من":گفت. خوردم ته تا که داد دستم به

 ".دینکن هیگر گهید کنمیم خواهش حاال. کرد دیبا صحبت چطور خانم

 از یبعض که کردمیم احساس کردم،یم دقت صورتش به که حاال. کردم نگاهش سمیخ مژگان يورا از و کردم بلند را سرم

 و زد يلبخند بار نیاول يبرا چون بود، شده من افکار متوجه نکهیا مثل هم او. است شاه یعل هیشب صورتش خطوط

 ".دیبگ پدرم از. میکن صحبت دیبود آمده نجایا بخاطرش که یموضوع به راجع بهتره شد، بهتر حالتون که حاال خوب،":گفت

 ن؟یکنیم فکر یچ اون به راجع شما _

. خارج بفرسته لیتحص يبرا منو گرفت میتصم که یوقت از درست یعنی ام، دهیند را پدرم ادیز من دیبخواه را راستش _

 .بودم کیکوچ یلیخ من اونوقت

 ".نبود گهید اون برگشتم که هم یوقت ":داد ادامه و چرخاند پنجره سمت به را سرش

 ".دونمیم يحد تا ":گفتم. بود شده ها بچه نیع. سوخت یم شیبرا دلم چقدر

 "کرده؟ فیتعر براتون خودش ":دیپرس مشتاقانه و برگرداند من طرف به را سرش

 .بود نوشته نه، که فیتعر _

 "بود؟ نوشته یچ من از":گفت لب ریز و انداخت نییپا را سرش باشد دهیکش خجالت نکهیا مثل

 .گذرونده رو یسخت یزندگ مادرتون مرگ از بعد شما پدر _

 کجاست؟ افتاده؟ براش یاتفاق چه ؟یحاالچ _

 ".مرد شیپ هفته به اون متاسفانه":گفتم مکث یکم با

 ".مرده که وقته یلیخ من يبرا":گفت لب ریز و شد بلند جا از دیکش یقیعم نفس

 .نینزن رو حرف نیا _

 افتادم پاش و دست به بفرسته، منو که گرفت میتصم که وقت اون.نبود قائل یتیاهم من يبرا وقت چیه گمیم رو تیواقع_

 داد؟ من به یجواب چه آخر دست دیدونیم یول. دادم قرار واسطه شناختمیم که رو یکس هر.کردم التماس و

 .نداد فرستادم یم براش که رو ییها نامه جواب وقت چیه هم بعدش تازه. خوامیم من چون يبر دیبا":گفت
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 منتظر منو یمتوال يروزها. کرد ینم وقت چیه اما. کنمیم تلفن بهت شلوغه، سرم یلیخ من که بود نیا اش بهانه شهیهم

 .کردمیم هیگر رختخوابم يتو صبح تا ها شب نبودم، شتریب بچه پسر کی که هم من. گذاشت یم

 ".فهمم یم ":گفتم لب ریز

 و برگرداند را سرش دوباره "دیبفهم دیتون ینم یعنی د،یفهمینم شما نه،":گفت بلند ییصدا با و برگشت طرفم به بالفاصله

 "چرا؟ آخه. فهممینم هم خودم یحت وقتا یبعض ":دا ادامه

 .اش گذشته سخت يسالها کردن فیتعر و زدن قدم به کرد شروع و

 تنها اد،یب دنمید به لیفام کی آشنا، کی بار کی یحت که نیا بدون غربت، ارید يتو سال چند و ستیب من د،یدون یم-

 من. رفت هدر طور نیا بگذرونم خودم وطن يتو و ام خانواده شیپ تونستم یم که میزندگ يروزها نیبهتر. کردم یزندگ

 .هام یدائ یحت. خواستند یم بود دهیرس بهم که یثروت و پول خاطر به منو همه. نداشتم اولم از یعنی. ندارم رو کس چیه

 یم چکار دارم پدرم يها پول با من که دونند ینم هنوز هم اونها البته: «داد ادامه و زد يپوزخند دیرس که نجایا به حرفش 

 .»آرن ینم هم رو اسمم گهید واال کنم،

 که کردم ینم فکر. سوخت یم شیبرا دلم. باشد کرده بغل را خودش که انگار بود، کرده گره شیبازوها دور را شیها دست 

 سر خواهد ینم پدرم که گفت و زد زنگ رانیا از مادرم روز کی: «داد ادامه او. باشد یاحساسات قدر نیا ،یخشن نیا به یآدم

 .»کردم یم يکار دیبا من خوب،. شهرستان برود دیبا و دارد کنفرانس چون باشد سارا عمل

 که دونستم یم خوب من. نداشت رو یناراحت چیه طاقت اون. بود شکننده و فیظر یلیخ سارا آخه: «گفت و کرد من به رو 

 یحت او اما. کنم عوض رو شیرأ و کنم صحبت پدرم با کردم یسع هم یلیخ. ره یم نیب از سارا نباشه، عمل سر بابا اگه

 یب شهیهم مثل که بود التماس و خواهش از پر سراسر که نوشتم شیبرا يا نامه هم من. نداد هم منو يها تلفن جواب

 نداشتم رو یکس نداشتم يا خانواده گهید هم اون از بعد. نوشتم یم خانواده يبرا که بود يا نامه نیآخر نیا و ماند جواب

 رو کس چیه. کنه هیگر میدور از تلفن يپا که نداشتم خواهر. سهیبنو نامه برام که نداشتم مادر. بشه تنگ شیبرا دلم که

 .بشوند صاحب اونو ثروت تا رهیبم پدرم بودند منتظر شهیهم که هام یدائ از ریبغ البته. خودم و بودم خودم. نداشتم

 جا همان من که داشتند اصرار هام یدائ. بودم خودم خانواده خودم بعد به آن ار. رفتم یم کلنجار پدرم يهایوک با مدت تمام 

 سال دو تا که بود يطور نیا و شدند موفق آنها بالخره. دیکش یم پر نایا يبرا روحم خودم یول. بدهم لیتحص ادامه و بمانم

 خانه يتو و برگردم حتما که گرفتم یقطع میتصم گهید گرفتم، رو تخصصم که شیپ سال دو اما. بودم دور وطنم از شیپ

 .»برگشتم هفته کی عرض در و دادم رو کارهام بیترت و کردم صحبت وکلم با. کنم یزندگ خودم
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 درد خودش با دارد که بود نیا مثل. نبود ایدن نیا در گرید انگار یعنی. نبود من به حواسش اصال کردم، نگاه شیچشمها به 

 . ردیگ ینم آرام حاالها حاال و کرده باز سر تازه ساله چند عقده نیا که دانستم یم خوب. کند یم دل

. بزنم یحرف من تا شده ساکت کردم فکر. داد هیتک آن و نهیشوم سمت به رفت دمید کردم، یم بشیتعق نگاه با طور نیهم 

 را نجایا ام گفته خودم به دفعه هزار: «زد ادیفر بایتقر یعصب یحالت با و برگرداند را صورتش کنم، باز را دهانم آمدم تا اما

 به. نداشتمه و داشته خاطرت از پر خونه نیا يجا همه. آد ینم دلم یول. يندار رو یکس نجایا که تو. برو برگرد و بفروش

 یم بغلش تو منو ادمهی. کرد یم هاش ییتنها خاطر به که ییها هیگر و افتم یم مادرم ادی کنم یم نگاه خونه نیا گوشه هر

 که نهیهم يبرا هم دیشا! نباش پدرت مثل وقت چیه. یباش یواقع مرد هی کن یسع يشد بزرگ یوقت: گفت یم و گرفت

 .»ام ستادهیا شما يرو به رو نجایا تمام ییپررو با دینیب یم که طور همان هم باز و ام کرده تحمل رو مسائل نیا همه

 یم پرواز ابرها يرو االن داشتم، رو شما شهامت از يا ذره من اگر. دیهست يقو قتایحق شما: «گفتم و کردم نگاهش 

 .»کردم

 !»کنم یم پرواز ابرها يرو دارم هم من که دینیب یم بله،: «گفت تمسخر با 

 . کرد یم فرار مشکالت همه نیا از بود شما يجا يا گهید کس هر. کنم ینم یشوخ- 

 !»کرد فرار نفر کی اون هم نیهم يبرا دیشا: «گفت و انداخت صورتم به يا خسته نگاه 

 برگرده که شد ینم روش گهید فقط نکرد، فرار اون. داده رو اشتباهاتش همه تقاص پدرتون. دینکن اشتباه نه،: «گفتم عیسر 

 !»کنه نگاه شما يرو تو و

 !»دمیکش یچ ها سال نیا يتو من که دونه ینم یکس یول. آسونه یلیخ گفتن به بله،: «گفت و زد یتلخ لبخند 

 ریغ داشت گهید نهیشوم يگرما. شود عوض یکم اتاق يهوا تا کردم باز را پنجره. رفتم پنجره طرف به و شدم بلند جا از 

 منظره خانه باغ در. داد وجودم به دوباره یجان که خورد صورتم به سرد يهوا موج پنجره، کردن باز با. شد یم تحمل قابل

. کردم پر زییپا خنک و پاك يهوا از را میها هیر و دمیکش یقیعم نفس. بودم دهیند جا چیه حال به تا که دمید زییپا از يا

 رمردیپ اون که دیدون ینم هم شما: «گفتم مکث یکم با و شدم قیدق صورتش در. ستادمیا اریخشا يرو به رو و برگشتم بعد

 !»دیکش یسخت چقدر سال همه نیا

 داشته رو حق نیا حداقل کنم یم فکر. دییبگو هم من به دیدون یم که شما خوب،: «گفت و نشست شیجا سر و برگشت 

 »رفته؟ چرا اصال و بوده کجا کرده، یم چکار رفت و گذاشت خبر یب منو که مدت همه نیا بدونم که باشم
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. چطور و چرا دونه ینم کس چیه البته.  شده کور مادرتون مرگ از بعد شما پدر: «گفتم. نشستم او يرو به رو و برگشتم 

 .»بود نوشته که دونم یم قدر نیهم فقط. ندارم یاطالعات اون گذشته به راجع یلیخ هم من

 »د؟یکرد ینم یزندگ هم با مگر: «وگفت انداخت نییپا را سرش بپرسد، را سوال نیا داشت شرم که یحال در 

 آشنا اون با چطور و چرا اصال من که نیا داره، یداستان خودش هم نیا: «گفتم و برگرداندم يگرید سمت به را صورتم 

 .»شدم

 یول: «گفتم و برگرداندم کرد یم گوش مرا يها حرف دقت با که اریخشا سمت به را صورتم دوباره بعد و کردم یمکث 

 نوشته شاه یعل که را ییکاغذها و فمیک يتو کردم دست.» افتاده شما رفتن از بعد که هیاتفاقات مهمه، یلیخ االن که يزیچ

 .کردم دراز اریخشا طرف به را آنها بعد و کردم نگاه آنها به يا لحظه. آوردم رونیب بود

 »نوشته؟ من يبرا را نامه نیا بابام: «دیپرس لکنت یکم با. شد ینم باورش انگار. کرد نگاه مرا مبهوت و مات طور نیهم 

 .مون همه يبرا شما، يبرا من، يبرا. فهمن یم که ییاونها يبرا. خونه یم اونو که یهرکس يبرا- 

 آن از کم کم دارد کردم فکر. کند یم مراقبت مقدس ءیش کی از دارد انگار که بود داشته نگاه دستش در را نامه يطور 

 من. کرده بغض که آمد نظرم به.شود یم شکوفا وجودش در پدر به عشق احساس و دیآ یم رونیب غرورش سرد الك

 خواستم که نیهم یول. بگذارم شیتنها باشد بهتر دیشا کردم فکر نیهم يبرا. هیگر ریز بزند است االن که کردم احساس

 .»دیبمون دیتون یم شما: «گفت آرام ییصدا با و کرد بلند را سرش کنم، ترك را اتاق

 یم ییتنها احساس دیشا. باشم آنجا نامه خواندن موقع من خواست یم چرا دانم ینم. نشستم برگشتم و دادم تکان را سرم 

 از که حاال بدانم خواست یم دلم یلیخ. شد یم شتریب من قلب تپش رفت، یم تر جلو چقدر هر. کرد خواندن به شروع. کرد

 با کردم یم فکر که نیا با. بفهمم يزیچ توانستم ینم صورتش از یول. دارد یاحساس چه شده باخبر زیچ همه قتیحق

 جور چه او که بودم مانده متعجب. اشک قطره کی از غیدر یول کند، یم هیگر و شود یم دگرگون حالش حتما نامه خواندن

 موضوع نیا درك به قادر دیشا دانم، ینم. کردم یم نگاه یآهن آدم کی به کردم،انگار یم نگاه که صورتش به. است یآدم

 را او یمتیق چیه به نبود حاضر که بود دهیدوان شهیر او در پدر از نفرت قدر آن هم دیکند،شا چکار دیبا که دانست ینم و نبود

 از بعد و »خوب: «گفت لب ریز بود دوخته کاغذها به را نگاهش که طور نیهم شد، تمام که نامه خواندن حال هر بر. ببخشد

 »ناراحت؟ ای باشم خوشحال دیبا حاال: «داد ادامه یمکث

 یاحساس یحت و را سرنوشتش را، تشیموقع دهد حیتوض شیبرا را زیچ همه که یکس. کند کمکش یکس که داشت اجیاحت 

 تحمل رو یسخت همه نیا شما. داشت آرزو مادرتون که طور همون نیباش يقو: «گفتم نیهم يبرا باشد داشته دیبا که

 .»نیباش خوشحال دیبا شما. بخششه قشنگ لحظه گهید حاال. آرامشه لحظه گهید حاال. نیکرد
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 سر که ییبال اون يبرا خوشحال؟: «دیپرس خفه ییصدا با بعد. کرد نگاهم رهیخ طور نیهم هیثان چند و کرد بلند را سرش 

 »آورد؟ خودش سر که ییبال يبرا ای آورد من اعصاب و یزندگ

 خاکش کجا: «دیپرس یمدت از بعد خودش یول. بدهم یجواب نتوانستم که زد تفاوت یب و احساس یب را حرف نیا آنقدر 

 .»کردبن

 .ده يتو جا، همون- 

 .»اونجا برم خوام یم: «گفت و برگرداند پنجره طف به را صورتش 

 .»حاضرم من نیبخوا که وقت هر: «گفتم بالفاصله 

 .»تنها خودم نه،: «داد جواب کند خی میدستها خصوصا وجودم تمام شد باعث که يسرد لحن با و انداخت من به ینگاه 

 حیتوض شیبرا را زیچ همه و بودم برگشته و کرده گوش گوش او خواهش به که نیا از. بود نزاکت یب چقدر پسر نیا ا،یخدا 

 فقط. دینرس ذهنم به يزیچ باشد، برخورنده که میبگو او به يزیچ کردم یسع چه هر. بودم مانیپش شدت به بودم داده

 بدون داشتم میتصم. شد بلند جا از هم اریخشا. شدم بلند جا از بالفاصله و گذاشتم زیم يرو نوشتم، کاغذ يرو را ینشان

 در. شد وارد و زد در مستخدم مرد ضمن نیهم در اما. رمینگ را او سراغ هم وقت چیه گرید و کنم ترك را خانه یخداحافظ

 ».ادگارهی خانم يبرا تلفن آقا،: «گفت بپرسد يزیپ یکس که نیا از قبل و بود تلفن کی دستش

 يخدا کردم، نگاه را ساعتم نجا؟یا زده زنگ که افتاده یاتفاق چه مگه. بابامه حتما. هیک یعنی من يخدا: «گفتم خودم شیپ 

 نجایا من: «گفتم. بود شده نگران یلیخ پدر. کردم صحبت و گرفتم را تلفن. نبوده حواسم اصال من و بود شده رید چقدر من

 .»افتادم یم راه داشتم االن نیهم: «دادم ادامه و انداختم بود ستادهیا کمینزد که اریخشا به ینگاه و.» شده تمام کارم

. نبود يا چاره یول د،یبگو خواهد یم چه دانستم ینم کند صحبت پدرم با خواست اریخشا که کردم یم یخداحافظ داشتم 

 من تعجب باعث امر نیا. بود صحبت خوش و مؤدب یلیخ کرد یم صحبت پدرم با یوقت. دادم دستش به را تلفن اکراه با

 برود او دنید به فرصت نیاول در خواهد یم دلش یلیخ که گفت و کرد تشکر پدرم از یاحوالپرس و سالم از بعد. بود شده

 .کرد یخداحافظ هم بعد

 و نیاول نیا دانستم یم چون حال هر به. بود امدهین خوشش من از ای نداشت يا انهیم ها خانم با اصوال اریخشا دانم ینم 

 یحت او اما میآمد رونیب خانه از هم با دو هر. ندهم تیاهم مسئله نیا به اصال کردم یسع بود، خواهد او با مالقاتم نیآخر

 به مراجعت راه طول تمام در. میشد جدا هم از و کرد یخداحافظ ساده یلیخ و برساند لشیاتومب با مرا که نکرد هم تعارف
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 آن او که بود شده باعث ایدن سر آن یزندگ ای یکوچک در اش خانواده دادن دست از دانستم ینم. کردم یم فکر او به خانه

 .بود طور نیا خصلتش دمیشا اصال. بشود خودخواه و مالحظه یب قدر

 یعل یزندگ و خانه از من که بودند منتظر همه. بودند دهیرس تازه هم یعل و فرناز. بودند جمع همه دم،یرس خانه به یوقت 

 به نسبت خانواده همه. کردم فیتعر شانیبرا بود آمده شیپ را چه هر شیکماب و نکردم دشانینام هم من. کنم فیتعر شاه

 بلکه ندارم، یاحساس نیچن تنها نه دمید یم کردم یم فکر چه هر من اما. کردند يدلسوز رمرد،یپ آن بازمانده تنها اریخشا

 .دارد هم را یزندگ نیچن اقتیل یآدم نیچن. بوده حقش آمده سرش که ییبال هر کنم یم حس برعکس،

 خانه آن و او و کنم پاك خاطرم از را زیچ همه کردم یسع چه هر که بود گذاشته بد اثر من يرو او روز آن رفتار يقدر به 

 . توانستم ینم کنم فراموش را

 شد یم فراموشم اریخشا داشت کم کم گرید. کردم سرگرم انمیآشنا و لیفام با را خودم من هفته آن در و گذشت هفته کی 

 من به اشاره با یاحوالپرس و سالم از بعد. برداشت را یگوش رفت پدرم. زد زنگ تلفن م،یبود نشسته خانه در که روز کی که

 داشت؟ چکار یعنی. زد خشکم نداشتم را او انتظار اصال که من. است خط پشت اریخشا که گفت

 .کرد یخداحافظ و داد را خانه ینشان هم بعد.» نیاوریب فیتشر ؟یزحمت چه کنم، یم خواهش نه. البته البته،: «گفت پدرم 

 »بود؟ زده زنگ چرا خواست؟ یم یچ: «دمیپرس گذاشت را یگوش پدرم تا بودم، شده کنجکاو یلیخ که من 

 .نهیبب منو خواد یم گفت. نجایا ادیب خواست یم- 

 هر به! بخواهد چه ما از بود ممکن گرید دانست، یم را زیچ همه حاال که او بود؟ چه دنبال خواست؟ یم چه اریخشا یعنی 

 .ماندم یم منتظر دیبا حال

 فتد،یب او به چشمم گرید بار کی یحت خواست ینم دلم اصال که نیا رغم به هم من. بود ما منزل در اریخشا بعد یساعت 

 او نکهیا مثل. میبود نشسته دورش تا دور همه. میاین رونیب و بمانم اتاقم در نتوانستم حد از شیب يکنجکاو لیدل به یول

 .بازپرس هم ما بود مجرم

 همه من آمدو خوششان او از اول برخورد در یلیخ همه من تصور برعکس و دیرس یم نظر به تر سرحال یلیخ روز آن از 

 رفتن در را او خواهد یم که گفت یمعمول يگفتگوها و ها حرف از بعد بالخره. کند مطرح را آمدنش لیدل بودم منتظر اش

 قول خود به که نیا با بود؟ داده مرا جواب طور آن وقت آن چرا پس بود؟ چه منظورش. بودم شده جیگ. میکن یهمراه ده به

 یلیخ نیبر تنها اگه اتفاقا: «گفتم و رمیبگ را زبان يجلو نتوانستم یول نزنم، حرف او با هم کلمه کی یحت که بودم داده

 .»بهتره
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 ن،یبخوا را راستش: «گفت و داشت را اش گذشته رفتار از یخواه عذر حکم کنم یم فکر که انداخت من به يشرمسار نگاه 

 .»سخته برام سال همه نیا از بعد. شهینم روم ییتنها

 .»باشه: «گفت کند رد را او خواهش توانست ینم و داشت یمهربان قلب که آنجا از مکث یکم از بعد پدرم 

 در کار نیا ریز از کردم یسع هرچه من. ماند آنها شیپ داشت مدرسه چون هم پرهام. ندیایب توانستند ینم یعل و فرناز 

. يبود کینزد شاه یعل به اونقدر که ییتو فقط. یباش دیبا حتما تو ؟يشد وونهید: «گفت یم مادرم. نگذاشتند هیبق بروم،

 »؟يبگذار تنها رو پسرش که آد یم دلت حاال

 کی که او نیماش با اریخشا و پدرم و مادر و من هفته آخر شد قرار. کردم قبول بالخره که کرد اصرار مادرم قدر آن 

 فکر پدرش به و گذشته يروزها به کردم فکر. نزد حرف هم کلمه کی یحت اریخشا راه در. ده میبرو بود یمشک الكیکاد

 .کند یم

 شیلبها يرو ییبایز لبخند افتاد ما به که چشمش. خاتون شیپ میرفت میمستق. بود صبح ده تازه ساعت م،یدیرس یوقت 

 آقا نیا یگفت اگه خاتون،: «گفتم و دادم نشانش را اریخشا دست با م،یدیبوس و میکرد بغل را گریهمد که نیا از بعد. نشست

 »ه؟یک

 .»پدر از نشان ندارد کو پسر: «گفت و انداخت من به ینگاه 

 یعل و او نیب یشباهت کمتر کردم یم نگاه اریخشا به شتریب چه هر که من. بفهمد را انیجر یراحت نیهم به شد ینم باورم 

 نیا دید از يزیچ چیه که بود نیا قتیحق یول. بود گفته يزیچ کی يطور نیهم هم دیشا دانم، ینم. کردم یم دایپ شاه

 و صفا ریتاث تحت شدت به کنم یم فکر. بود مانده مات هم اریخشا خود. ماند ینم یمخف دهید ایدن يمو دیسپ رزنیپ

 باشد، آشنا شیبرا نجایا که انگار. بود شده دایپ شیچشمها در آرامش و تیرضا حالت چون. بود گرفته قرار آنجا تیمیصم

 یوقت.بود رفته نیب از اش چهره یعصب انقباضات آن گرید. داشتم ده نیا و مردم نیا به نسبت من که یحالت مثل درست

 رهیخ کدام چیه صورتش ياجزا که چند هر. ستین زشت کردم یم فکر من که هم قدرها آن کردم احساس کردم، نگاهش

 قابل یلیخ نظرم به بود، ستادهیا کنارم ساکت و آرام که حاال اما بود، ختهیر هم سرش يجلو يموها و نبود بایز و کننده

 تنها نه یتوجه اصال او یول. بودم او حرکات و رفتار مراقب یچشم ریز مدت تمام من. آمد یم یداشتن دوست یحت و اعتماد

 خاك سر میبرو هم با اریخشا و من که شد قرار رفت در مان یخستگ نکهیا از بعد. نداشت هم گرید کس چیه به که من، به

 توش که رو يا خونه میبر اول شهیم. نیکن صبر: «گقت و ستادیا اریخشا ناگهان م،یشد کینزد قبرستان به یوقت. شاه یعل

 »نم؟یبب کرده یم یزندگ

 .بود اتاق هی فقط گفت، شهینم که خونه- 
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 خاك که رو ییاونجا بعد. نمیبب کرده یم یزندگ توش که رو ییجا اون خواد یم دلم. نمیبب خوام یم رو همون باشه،- 

 .شده

 .»دیلیما طور هر: «گفتم و کردم نگاهش آمد، یم معنا یب و بیعج یلیخ حرفش نظرم به که یحال در 

 بود کینزد است، شاه یعل پسر اریخشا دندیفهم که یوقت. میبرخورد ده مردم از نفر چند به راه در. میگرفت شیپ را دره راه 

 یمرتب و کیش پسر به برسد چه باشد، داشته ایدن نیا در را یکس شاه یعل که شد ینم باورشان.اورندیب در شاخ تعجب از

. کرد نگاه خوب را خانه اریخشا. نبود مرتب و زیتم گرید آنجا البته. کردند یهمراه شاه یعل خانه تا را ما آنها. اریخشا مثل

 آمد یم نظر به که کرد یم نگاه کوچک اتاق آن به يطور. کرد یم احساس را پدرش وجود که انگار. کرد برانداز را جا همه

 میتون یم حاال: «گقت و کرد من به رو شد، ریس خانه دنید از یوقت. کند یم ثبت ذهنش در کمال و تمام را اتیجزئ همه

 .» میبر

 و یعصب اریخشا آن گرید اریخشا نیا. داشتم نظر ریز را رفتارش مدت تمام من. میافتاد راه گورستان سمت به هم با همه 

 به را او ادشیز کار و شهر شلوغ و کننده خسته طیمح حتما. بود الزم شیبرا واقعا هوا و آب رییتغ نیا دیشا. نبود پرخاشگر

 صورتش دوباره چون. ام بوده اشتباه در کامال که دمیفهم م،یدیرس شاه یعل خاك سر به که نیهم اما. بود انداخته روز نیا

 نیا از بعد که کنم قبول توانستم ینم. است زاریب کس همه و زیچ همه از انگار که کرد دایپ یحالت شیچشمها و رفت هم در

 زار زار و پدرش قبر يرو ندازدیب را خودش او میداشت توقع همه. باشد داشته دل به نهیک پدرش از قدر آن هنوز سال همه

 یم دلم یلیخ. کرد یم نگاه فقط و بود زده نهیس به را شیها دست. نکرد يکار چیه تصورمان خالف بر یول. کند هیگر

 خواست ینم که نیا ای بود نکرده را پدرش يهوا دلش هم ذره کی یحت واقعا یعنی. گذرد یم چه مغزش در بفهمم خواست

 يا رابطه چه پسر و پدر نیا نیب دیفهم نخواهم وقت چیه کردم فکر حال هر به! ندازدیب تا و تک از را خودش ما يجلو

. نشدم کنند یم ترك را آنجا دارند هیبق و اریخشا که نیا متوجه که بودم شده غرق خودم افکار در قدر آن. است داشته وجود

. رساندم آنها به را خودم. هستند من منتظر گورستان رونیب همه و ام ستادهیا خاك سر يباال تنها دمید آمدم که خودم به

 .»میبر گهید خوب: «گفت يعاد یلحن با اریخشا

 شده خونسرد و آرام دوباره باز زد،چطور یم موج اش چهره در غضب و خشم طور نیا حاال تا که یکس. بودم مانده متجب 

 بزنم، مدرسه به هم يسر خواستم یم چون و کردم شیهمراه خانه تا. داشت متضاد تیشخص چند انگار پسر نیا! بود

 که مدرسه به. کردم قبول من و دیایب من با خواست هم او یول.» بزنم مدرسه به يسر رم یم من تو، نیبر شما: «گفتم

 و کردم بغل را تکشان تک. دندیدو سمتم به ادیفر و غیج با افتاد من به که چشمشان. بودند کالس سر ها بچه م،یدیرس

 نگاه را ها بچه طور نیهم او. کردم نگاه اریخشا صورت به. کردم یم شعف احساس دمشانید یم دوباره که نیا از. دمیبوس

 دیجد معلم بردندو کالس به مرا و گرفتند را دستم آنها. ام بوده ها بچه نیا معلم یزمان من که شد ینم باورش. کرد یم
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 زحمت خاطر به اش همه: «گفت او. بود یراض ها بچه تیترب و رفتار از یلیخ. کردم صحبت او با. بود مهربان و جوان یلیخ

 .»دارند دوست رو مدرسه قدر نیا ها بچه نیا که شماست يها

 نگاه فقط و بود ستادهیا ي گوشه ساکت و دب◌ٔ مو یلیخ اولش از.میماند مدرسه در اریخشا با رو یساعت مین و کردم تشکر

 کندیم يباز یاول کالس يبچهها از تا دو یکی با که دمید و کرد تیسرا او به هم بچهها جانیه و شور باالخره یول.کردیم

 برادرش چون یول پونه گًل سراغ میم،رفتیآمد رونیب مدرسه از نکهیا از بعد.بود گرفته خندم کارش نیا از.خنددیم دل ته از و

 شیرو يتو و شدیم دایپ نفر کی کاش يا.بود خشن و بدخالق چقدر مرد نیا،اینمش،خدایبب نداد اجازه بود خانه

 .وردییب پونه گًل سر تواندیم بخواهد دلش که ییبال هر کردیم فکر دیبا او چرا..ستادیوام

 اگر شدیم خوب چقدر که گذشت مغزم از آن کی و میشو خانه وارد يجور کی شدیم کاش بودم، شده خسته دستش از

 و شدم خسته خودم ي احمقانه فکر نیا از زود یلیخ اما.گذشتیم دستش کف را مرد نیا حق جانانه کتک کی با اریخشا

 .کردم سرزنش را خودم

 تا اول از را ش خانواده و پونه گًل داستان تمام هم من.دیپرس را علتش و شد میناراحت متوجه اریخشا خانه به برگشت راه در

 .ندیآینم بر مرد نیا پس از ده هیاهال از کدام چیه کردم اضافه هم آخر در.کردم فیتعر شیبرا آخر

 همان دوباره.ستادیا جا در و شد منقبض صورتش عضالت ناگهان زندیم کتکش یقال بافتن بخاطر برادرش دیفهم که یوقت

 نیا از.شدم بود،دستپاچه بسته بر رخت ش چهره از قشنگ و یداشتن دوست حالت آن ي همه و بود بازگشته سابقش حالت

 افتاده؟ یشده؟اتفاق یچ-:دمیپرس.بودم مانیپش سخت بودم کرده صحبت او با مساله نیا به راجع که

 .گردمیم بر االن-:گفتم بعد.کرد نگاه من يچشمها به و کرد من روبه را صورتش

 راه دعوا خواهدیم که دمیبودم،فهم شده هل.برگشت پونه گًل ي خانه سمت به میبود آمده که را یراه سرعت به و

 صد ،ويزد که بود یحرف چه نیا ؟آخهيریبگ را زبونت يجلو یتونستی،نمینفهم چقدر تو دختر آخه- :گفتم خودم به.اندازدیب

 .فرستادم لعنت خودم به بار

 :گفتمیم او ندازد،بهین راه دعوا که کردمیم خواهش و دمیدویم دنبالش که طور نیهم

 .کردم اشتباه گفتم هم کند،اگر هیتنب را او دیبا یکی که نبود نیا منظورم اصال یعنیکردم، اشتباه من-

 دیبا کار چه دانستمینم گرید.شدیم تر تند شیقدمها لحظهها به نبود،لحظه بدهکار حرفها نیا به گوشش اصال او یول

 هست که هم نیا از وضع میبکن اگر یعنیم،یکن دخالت اونها یزندگ يتو دینبا ؟ایبکن یخواهیم کار چه-:گفتم هم بکنم،باز

 .شودیم بدتر
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 در دم.کردمیم اشتباه یشود،ول تمام یخوش و یخوب به زیچ همه و شود منصرف کارش از حرف نیا با دیشا کردمیم فکر

 که کرد وارد در یچوب کلون به را ضربه نیاول و آورد باال را دستش اریخشا یبودم،ول افتاده التماس به گریم،دیدیرس که خانه

 کی يبرا را خودم که من و کرد وارد را سوم و دوم ي ضربه آن از بعد.داشت ادامه مدتها تا صدا نیا انگار من نظر به

 .دیایم بند دارد نفسم که کردم بودم،احساس کرده آماده سخت يدعوا

 کّل به.زندیم ضربه آهان يرو که بود یچکش يصدا آنند میبرا شدیم کینزد آن به در کردن باز يبرا که یکس يپا يصدا

 .بشناسم را دعوا يطرفها از یکی که بخصوص نداشتم را مردها يدعوا تحمل اصال من.بود ختهیر بهها را اعصابم و تمرکز

 کرد شودینم يکار چیه گرید دمیفهم کردند باز که را رم،دریبگ را اتفاق نیا يجلو توانستمیم چطور اینبود،خدا دلم يتو دل

 و خشن یلحن با است یعصبان هم یلیخ دیرسیم نظر به که پونه گًل برادر.کردیم کمک يجور کی خودش خدا نکهیا مگر

 ؟يدار کار یچ-:گفت یتهاجم

 .بخرم رو شما یقال دارم میتصم آقا،من-:گفت اریخشا اورمیب برگشتمان دوباره يبرا يبهانها آمدم من تا اما

 نیا به وقت چیه من که یحال در دیرسیم او ذهن به یمنطق و خوب يفکرها شهیهم چرا.بودم خرده دست رو او از هم باز

 فکر نیا از یلیخ.نمیبب را پونه گًل شده که هم لحظه کی يبرا حداقل میتوانستیم درخواست نیا با.بودم نکرده فکر حل راه

 .هستم ممنون او از حرف نیا خاطر به چقدر که دیفهمیبود،م دهید او اگر انداختم،که صورتش به یبود،نگاه اومده خوشم او

 که بود شده تر بد یعنیبود، نکرده رییتغ اصال آنجا.میشد اتیح داخل ما و کرد قبول را ما يتقاضا پونه گًل برادر حال هر به

 .نشده تموم هنوز یقال اون-:گفت پونه گًل برادر.گرفتیم دلش آدم د،چقدریباریم غم خانه وارید و در از.بود نشده بهتر

 نمش؟یبب شهیست،مین مهم-

 بخرد؟ را کاره مهین یقال آن خواستیم واقعاً یعنی.بکند خواهدیم کار چه اریخشا که بودم مانده من

 هوا نکهیا با.بود کرده پر را جا همه گوسفند پهن و نم ينبود،بو آنجا پونه گًل اما.میشد نیزم ریز وارد و میرفت نیپائ پلهها از

 آمدم رونیب نیزم ریز از.بود تحمل قابل ریغ نیا وجود با کرد،امایم تیاذ را آدم کمتر گوسفند پهن مطبوع ناا يبو و بود سرد

 .ستادمیا خانه وانیا کینزد اتیح يتو و

 پونه؟ گًل-:زدم صدا آهسته نیهم يبرا بشوم خانه وارد نداشتم جرات هنوز

 .نجامیا تو،من انیب-:شد بلند شیصدا اتاق يتو از

 ؟يبود،چطور شده تنگ برات دلم یلیخ-:گفتم و گرفتم آغوش در را او و شدم اتاق وارد سرعت کنم،با صبر توانستمینم گرید
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 باهاتونه؟ یخوبم،کس-

 .اریشاهه،خشا یعل پسر بله- :گفتم افتادم، شاه یعل ادی و انداختم شیبایز ي چهره به ینگاه

 .نیاومد خوش-:گفت گرفت،و بر در را لبانش معنا پر و نیریش ي خنده آن يجا به یول بزند یحرف تا کرد باز را دهانش

 متعلق فقط و فقط که میداشت یراض ما از کدام هر..پرسدینم اریخشا ای شاه یعل مورد در یسوال چیه چرا که دمیفهمیم خوب

 که همانطور داشت را خودش مفهوم و یمعن شاه یعل او يبرا.میبگذر انیم در باهم را آن که نبود يازین پس.بود خودمان به

 .اونجا اومده دیجد معلم کی دمیشن- :گفت گوشم در آهسته.من يبرا

 . کنه کار تو با یساعت چند بتونه روزها یبعض دیشا کنمیم صحبت باهاش تو به راجع یبخواه اگر آره-

 

 .شهیم یعال یلیخ-:گفت و زد بهم را شیدستها

 آغوش در را بوته بود،گًل رفتن وقت گریبود،د کرده فراموش را او بکل.شد دهیشن اتیح از اریخشا يصدا نیح نیهم در

 را ما در دم تا خوشحال و شاد يچهرها با برادرش که دمید تعجب کمال آمدم،با نیپائ پلهها از.کردم یخداحافظ و گرفتم

 .کرد عتیمشا

 ن؟یگفت بهش یچ-:دمیپرس اریخشا از برگشت راه در

 .یچیه-:داد جواب ساده یلیخ او یول.شد رو اون به رو نیا از انگار

 .نیداد بهش یقول هین،یزد یحرف هی ست،حتماین ممکن-

 دلم یلیخ نکهیا با.بزند یحرف باره نیا در خواهدینم دلش که دمیفهم.کرد تند را شیقدمها عوض در و نداد یجواب اریخشا اما

 زده آنها نیب که یحرف هر حال هر به چون رمینگ را هیقض دنبال گرید گرفتم میتصم یاورم،ولیب در کارش از سر خواستیم

 .بوده من يآرزو تینها نیا و بده پونه گًل نفع به مثلم قدر بود شده

 یکل هم من.میکن حرکت شهر سمت به زود ساب و میبمان ده در را شب که میبود گذشته قرار میبود افتاده راه که تهران از

 چه نیا دانستمینم.میبرگرد شب همان که کرد اصرار اریخشا م،امایدیرس خانه به یوقت بودم،اما دهیکش صبح فردا يبرا نقشه

 آمده او نیماش با چون اما بودم مخالف کار نیا با یلیخ بود،من رفته در تنمان از را یخستگ داشت،هنوز او که بود يعجلها

 .نداشتم کردن قبول جز يچارها میبود
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 اگر یول.بردیم لذت آنجا در بودن از واقعاً و آمده، خوشش نجایا از یلیخ اریخشا کردمیم فکر بود،آخر بیعج یلیخ من يبرا

 باالخره.بود دهیفا یب اورمیب در او از یحرف هیکنا گوشه با کردم یساع چقدر داشت؟هر معنا چه کارش نیا بده،پس نطوریا

 :کرد اکتفا جمله نیا گفتن به فقط او و بپرسم را کار نیا لیدل ماًیمستق شدم مجبور

 .دارم کار یلیکنم،خ تلف نجایا را وقتم تونمینم من-

 شدیم باعث که زدیم یحرف ای کردیم يرفتار او دیایم خوشم او از دارد کم کم کردمیم فکر که یوقت درست چرا دانامینم

 حرف هم کلمه کی حتا گرید تهران تا گرید شدم دلخور یلیخ او حرف نیا از چون.نمیبب را ختشیر نخواهم حتا گرید

 نظرم به.برنجاند خودش از را آدم که دارد اصرار اریخشا چرا که دمیفهمینم اصال.کردمیم فکر خودم با راه طول تمام نزدم،در

 را وقتش تواندینم-:گفت که یوقت گفتمیم خودم شیپ.کندیم مخالفت من با ماًیآورد،مستقیم زبان به که یحرف هر که دیایم

 .بودم من منظورش حتما.کند تلف نجایا

 .بشوم نیبدب گفتارش و رفتار به شهیهم از شتریب که شد باعث فکر نیا و بودم کرده تلف نجایا را وقتم من مدت همه نیا

 کلمه کی یحت بدون م،یدیرس یوقت.بود جواب یب باًیتقر و گوناگون يها سؤال از پر من ذهن میبرس خانه به که یوقت تا

 نگاه من به یحت که نیا يبرا بود، دلخور من دست از هم اریخشا دیشا دانم ینم. شدم ادهیپ نیماش از یحافظ خدا ای حرف

 .بزند سر آنها به حتماً که داد قول و کرد یگرم یخداحافظ مادرم و پدر با عوض در یول نکرد هم

 الکشیکاد و شد نیماش سوار اریخشا و دادند دست هم با صحبت یکم از بعد پدرم و او که دمید بودم، ستادهیا که در دم از

 .شد دیناپد کوچه چیپ در

 چشم به چشمم گرید بار کی یحت ستمین حاضر کردم یم فکر و بودم یعصبان یحت و ناراحت یلیخ دستش از که نیا با

 فرو فکر به و نشستم تختم يرو. گرفت را اطرافم غم از يا هاله کردم احساس رفتنش با چرا دان ینم یول فتد،یب شیها

 بوده من ینوع به منظورش که دانستم یم. نبود ممکن نکنم فکر اریخشا امروز يحرفها به کردم یم یسع چقدر هر. رفتم

. بود شده تنگ دانشگاه يبرا دلم یول نبود یخوب يروزها که نیا با. بودم دانشجو که افتادم ییروزها آن ادی ناخودآگاه. ام

 کاش يا اصال. بود خوب چقدر کالس سر بروم توانستم یم هم هنوز اگر. بودم شده خسته يکار یب و ییتنها نیا از گرید

 توانستم یم واقعا اگر یعنی. کنم شروع اول از دوباره و برگردانم عقب به ییویدیو لمیف کی مثل را میزندگ توانستم یم

 در ناگهان که بودم نکرده دایپ ذهنم در را سؤال نیا جواب هنوز اما. رفتم فرو فکر به! کردم یم چکار روزها آن به برگردم

 . گرفت من از را يالپردازیخ نوع هر امکان و شد باز اتاقم

 .»دلخورم یلیخ تو دست از من ایپر: «گفت بود پدرم

 »شده؟ یچ مگه: «گفتم چه؟ يبرا آخر. بود برده ماتم
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  ؟یکن یم رفتار بد اریخشا با قدر نیا چرا! بشه یخواست یم یچ گهید ـ

 »من؟ ؟یک: «دمیپرس. نکردم درك را منظورش اصالً

 ؟یک پس تو، بله ـ

 . س مسخره واقعاً ـ

 .»ست بچگانه هم یلیخ بلکه ست، مسخره تنها نه: «گفت پدرم. بودم رفته در کوره از گرید

 کم آدم به چقدر اون که نیش ینم متوجه خودتون یعنی. نیانداز یم من ریتقص رو یچ همه شما که نجاستیا مسخره نه ـ

 یم دونم، یم بله،: «دادم ادامه دوباره بزند، یحرف آمد پدر تا اما. کنم تمام را ام جمله نتوانستم و... اون اون کنه؟ یم یمحل

 يا گهید زیچ یتالف که ست احمقانه نیا. شه ینم لیدل نهایا یول گذرونه، یم و گذرونده رو یسخت يروزها اون که دونم

 اصالً: «گفتم و انداختم بود ستادهیا در چارچوب در که پدرم به ینگاه بعد.» فهمه ینم اصالً اون. ارهیب در گهید یکی سر رو

 »ن؟یکن یم دفاع ازش قدر نیا چرا شما

 و دارد دوستم چقدر که بدهد نشان تا گذاشت ام شانه يرو را دستش بعد. نشست کنارم آمد و بست را در پدرم حرف نیا با

 و حساس یلیخ ها یتازگ تو بگم خوام یم فقط. کنم ینم دفاع يا گهید کس چیه از نه اون، از نه من دلم، زیعز: «گفت

 اعصاب و یسالمت کنه یم فرق برام که يزیچ اون. کنه ینم یفرق چیه گهید یکی ای اریخشا من يبرا. يا شده زودرنج

: گفت و گرفت دستش در را دستم بعد.» یبش تیاذ و ناراحت قدر نیا یکیکوچ زیچ هر خاطر به خواد ینم دلم. توست

 .»ينشد ناراحت دستم از که بگو و بخند حاال«

 .»ستمین ناراحت که نیباش مطمئن نه،: «گفتم و کردم بغلش و بشوم ناراحت او از توانستم ینم نه،

 مهمتر شیبرا زیچ همه و کس همه از من که بودم شده مطمئن چون داشتم یخوب احساس گذاشت، تنها مرا پدر که یوقت

 .هستم

 بچه آن دنید با من و آمدند یم ما دنید به روز هر باًیتقر کوچولو ریام و فرناز. نشد اریخشا از يخبر چیه و گذشت روز چند

 با کردن صحبت حوصله اصالً بودم تنها که ییها وقت اما. شدم یم يشاد غرق بود گرفته ادی تازه که ییها يکار نیریش و

 و. بودند خودم سال همسن و دوست نفر چهر حداقل آنجا. بود کرده را دانشگاهم يهوا دلم يبدجور. نداشتم را پدرم و مادر

 و گذاشتن خبر یب سال کی از بعد اصالً. کنم چکار دیبا دانستم ینم اما. بود ماندن خانه در و ییتنها نیا از بهتر مراتب به

 دانشگاه يمرکز ساختمان بروم سر کی که بود نیا اش چاره راه تنها م؟یها کالس سر برگردم دوباره توانستم یم ایآ رفتن
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 کار هی فکر. یبزن رو دانشگاه دیق بهتره ا،یپر: «گفتم یم خودم به مرتب. بود سخت یلیخ میبرا کار نیا یول. کنم سؤال و

 !»دهینرس آخر به که ایدن. بکن

 بدون صبح روز کی نیهم يبرا. کنم جلب را او تیرضا و کنم صحبت مورد نیا در پدرم با دیبا همه از اول دانستم یم

 آن در پدرم شرکت که یابانیخ عرض از خواستم یم یوقت. کنم صحبت تمیوضع به راجع او با تا شرکت رفتم یقبل اطالع

 نجایا صبح وقت نیا او یعنی. بودم کرده تعجب. شد رد میجلو از اریخشا نیماش که آمد نظرم به لحظه کی بشوم، رد بود

 راه؟ نیا از چرا اما. رود یم خانه سمت به دارد و آمده مارستانیب از حتماً کردم فکر! کرد یم چکار

 ياریشهر يآقا. میکرد صحبت یکل هم با و ستادمیا. دمید را پدرم دوستان از یکی رفتم یم باال که شرکت يها پله از

 وقت هر آمد، یم ادمی که ییآنجا تا و بود شده کیشر او با که بود وقت یلیخ و بود پدر ساله نیچند دوستان از یکی

 ازدواج تازه یاول که داشت پسر دو. بود داده نجات را شرکت و پدر شهیهم او بود آمده شیپ شرکت معامالت در یمشکل

 ياریشهر يآقا ر،یام با من ازدواج انیجر از قبل که دیآ یم ادمی. بود مجرد و وتریکامپ ي رشته يدانشجو یدوم و بود کرده

 .بود نکرده ازدواج بزرگش پسر هنوز وقت آن. یهست خودم خوشگل عروس تو که بود گفته بارها

 »؟يدار يا گهید کار ای ینیبب رو پدرت ياومد: «دیپرس. دیکش رونیب افکارم از مرا ياریشهر يآقا يصدا

 . کنم صحبت بابا با خواستم یم نه، ـ

 .داشت کار ،ییجا هی رفت چون. یبمون منتظرش یمدت دیبا کنم یم فکر خوب، ـ

 گرده؟ یبرم که نیهست مطمئن

 .کشه ینم طول ادیز کارش آره، ـ

 .»مونم یم منتظرش پس: «گفتم رفتم یم پدر اتاق سمت به که یحال در

 م؟یبخور يجا هی مینیبش ییجا هی میبر دیسع اومدن تا يخوا یم ـ

 زیم. دارد یخوب يها یدنینوش که دانستم یم. بود ابانیخ يانتها که ییایتر میرفت هم با و کردم استقبال شنهادیپ نیا از

 سؤال به کرد شروع او م،ینشست که نیا محض به. میداد داغ ي قهوه تا دو سفارش و مینشست م،یکرد انتخاب را کنارپنجره

 نتوانسته که نیا از يقدر به یول است راه به رو زیچ همه که میبگو خواستم ي اولش. من از دانشگاه و درس مورد در کردن

 زیچ به را توجهم کردم یسع و انداختم نییپا را سرم. شد عوض ام چهره ناگهان که بودم ناراحت بدهم ادامه را درسم بودم

 يبرا. بروم طفره جواب از توانم نم که دانستم یم. بود مانده ثابت صورتم يرو ياریشهر يآقا نگاه اما. کنم جلب يگرید

 .»م گذاشته کاره مهین رو درسم: «گفتم کردن دست آن و دست نیا یکم از بعد نیهم
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 نیآخر و نیاول همه نظر به. کرد یم تعجب بود هم يگرید هرکس دیشا. داشت هم حق البته. بود کرده تعجب یلیخ

 نیهم به که بود احمقانه یلیخ بودم شده رد مهم سد نیا از من که حاال و بود کنکور در شدن قبول ل،یتحص ادامه مشکل

 ؟يکرد رو کار نیا چرا آخه«: دیپرس ینگران با. بزنم را دانشگاه و درس دیق یراحت

 او یول. سوزاند را حلقم ته تا که دمیکش سر نفس کی را داغ ي قهوه از جرعه چند نیهم يبرا. بود گرفته را میگلو راه بغض

 .بود جواب منتظر هنوز

 .»نداشتم رو تشیموقع آخه خوب،: «گفتم

 یم حاال دادن، کنکور و دنیکش یسخت و خوندن درس همه نیا از بعد بکن، رو فکرش. فهیح واقعاً نزن، رو حرف نیا ـ

 ؟یکن ارزش یب رو یچ همه يخوا

 .»دونم ینم واقعاً دونم، ینم: «گفتم. بودم شده کالفه

 ینم وقت چیه پس ،ینفهم االن اگه ،یکن یم کاریچ يدار که یبدون هم خوب ،یبدون دیبا تو اتفاقاً. اشتباهه نیا خوب، ـ

 !یفهم

 سر پشت داد، ینم تیاهم اصالً انگار او اما. بود مشخص کامالً صورتم از نیا و نداشتم را شیها حرف دنیشن ي حوصله

 ،یکن تموم رو درست اگه تو ه؟یچ هیسانسیل دختر هی به پلمهید آدم هی فرق یدون یم« :کرد یم حتینص و زد یم حرف هم

 از بعد آخه هست؟ يکار چه پلمهید دختر هی يبرا یول. یباش داشته رو تیموقع نیبهتر خودت يبرا اجتماع يتو یتون یم

 »درسته؟ نیا کردن خرج پول همه نیا

 کرد یم فکر دیشا. ستیچ من مشکل دانست ینم که او آخر! کردم یم چکار خوب یول د،یگو یم راست که دانستم یم

 فکر طور نیا موردم در که نیا از. بچرخم خودم يبرا تیمسئول یب و کار یب یکم ام کرده هوس و زده را دلم يادیز یخوش

 .کردم مکث و... » آخه یول بودم، کرده فکر هم من درست، نیگفت که یینهایا همه خوب،: « گفتم. بودم متنفر کنند

 »؟یچ پس خوب،: «گفت ياریشهر يآقا

 .»سخته یلیخ خوب،: «دادم ادامه و.» نیدون ینم که شما آخه،: «گفتم. بدهم حیتوض او به دیبا چطور دانستم ینم

. ما کار نیهم مثالً. آسونه نگفتم که من. سخته يکار هر البته،: « گفت و دیدو حرفم وسط. کنم تمام را حرفم که نداد اجازه

 »م؟یهست ورشکسته عمالً ما که ساله کهی االن یدون یم چیه تو

 »؟یدونست یم ها،: «گفت. کردم نگاهش طور نیهم
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 . نیگ ینم راست ـ

 بگم؟ دروغ بهت دیبا چرا ـ

 یزندگ دیبا. گهید نهیهم یزندگ خوب،: «گفت و دیخند ياریشهر يآقا شد؟ یم یچ پدر تیوضع حاال. بود گرفته ام غصه

 یم اگه م گفته. م گفته هم پسرهام به من. شد مشیتسل ای دیجنگ اون با دینبا اومد، کنار باهاش دیبا داشت، دوست رو

 .»نیباش يقو دیبا ن،یبش موفق تونیزندگ تو نیخوا

. نده دست از رو دتیام وقت چیه حت،ینص تو به من از: «داد ادامه و دوخت من يها چشم به را نگاهش حرف نیا از بعد

. هست یراه هی شهیهم که بدون نداره، وجود مشکلت حل يبرا یراه چیه گهید یکن یم فکر که یموقع همون درست

 .»یکن صبر دیبا فقط

 کرده گوشزد من به را نیهم بودم دهیرس که یکس هر به حال به تا. کشد یم جا نیهم به شیها حرف آخر که دانستم یم

 یتمام من یزندگ سخت يروزها آمد یم نظر به بمانم؟ منتظر دیبا چقدر آخر یول. یکن تحمل دیبا ،یکن صبر دیبا: بود

 »؟یک تا آخه: «گفتم! ندارد

 من نظر به. باشه الزم که یوقت هر تا.  وقت هر تا: «گفت و دیخند گذاشته، اثر من يرو شیها حرف که دیفهم چون

 .»شه یم سرد بخور، رو ت قهوه حاال خوب،: «گفت و دیخند دوباره و کرد یمکث بعد.» داره رو ارزشش

 شیپسرها و او یزندگ مورد در هم را وقتمان هیبق. دمیکش سر الجرعه را شده سرد ي قهوه و دمیخند او با هم من بار نیا

 خودش شیپ نکند کردم فکر آن کی که کرد فیتعر و گفت کوچکش پسر ماین از قدر آن ياریشهر يآقا. میکرد صحبت

 .کردم عوض را صحبت موضوع عیسر هم نیهم يبرا و بکند ییها حساب

 نیا به بود زده زل و بود ستادهیا ابانیخ طرف آن که افتاد يمرد به چشمم م،یبود دنیخند و گفتن مشغول که طور نیهم

 دهید درست هم اول ي دفعه پس. بود اریخشا مرد آن. دیپر میرو از رنگ ناگهان کردم، نگاه که خوب. کرد یم نگاه طرف

 یم دلم چرا دانم ینم. شدم بلند میجا از و کردم یخواه عذر. بودم شده هول یلیخ کرد؟ یم چکار نجایا او آخر یول. بودم

 .بدهم نشان يخود پدرم دوست يجلو خواستم یم هم دیشا. کنم صحبت او با و جلو بروم خواست

 .»دکتر: «کردم صدا گشت یبرم لشیاتومب سمت به داشت که را او و آمدم رونیب ایتر از حال هر به

 »نژاد کین دکتر:« گفتم. بردم یم رو از را مرد نیا خره باال دیبا. کردم شیصدا بلندتر بار نیا و دوباره من و برنگشت، او اما

 من به که چشمش. برگرداند من سمت به را شیرو متفکر و عبوس يا چهره با و بست را نیماش در. ستادیا شیسرجا
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 او. بود چه يبرا او تظاهر همه نیا دمیفهم ینم. کرده تعجب یلیخ آنجا من دنید از انگار که گرفت خودش به یافتاد،حالت

  »د؟یکن یم چکار نجایا روز وقت نیا شما:« دیپرس تعجب با و برد باال شهیهم مثل را شیابرو کی

  »ن؟یباش مارستانیب اآلن دینبا شما مگه. بپرسم شما از خواستم یم را نیهم هم من اتفاقا:« گفتم و دمیخند

 . گم ینم يزیچ یکس به نینباش نگران اما. نیکن یم عوض را حرف خوب یلیخ _

 نه حداقل. بکند را کار نیا من با توانست ینم ا،یخدا. کند ترك را آنجا و بشود لشیاتومب سوار تا کرد من به را پشتش بعد و

 پدرم، شرکت بودم اومده نجایا:« دادم را جوابش عیسر نیهم يبرا.رفت یم میآبرو آنوقت.پدرم دوستان از یکی يجلو نجایا

 اومده «دادم ادامه کردم اشاره ابانیخ سمت آن به و...» پدرم يدوستا از یکی با هم من. نبود اون یول داشتم کار باهاش

 .» میبخور يزیچ هی نجایا میبود

 کرد یم فکر او یعنی. دمیترک یم داشتم بودم شده ریتحق نهمهیا نکهیا از بودم، داده حیتوض او به چقدر هولم از من يخدا

 یعنی بود، گرفته اش خنده زیچ چه از دانم ینم. بود انینما صورتش در محو يا خنده کردم، نگاه اش چهره به! ستیک

 که انگار نه انگار. زد لبخند او یول. کردم یم اش خفه قطعا گفت ینم جوابم در يزیچ اگر دم؟یرس یم نظر به احمق نقدریا

 .» باشد نداشته خبر پدرتان نکنه کردم فکر. شد بهتر حاال خب،:« گفت. است شیپ قهیدق دو اریخشا همان او

 گرفتم؟ یم اجازه پدرم از يکار هر يبرا دیبا که بودم بچه آنقدر من نظرش به یعنی. شد یم تحمل قابل ریغ داشت گرید

 حتما. کرد یم نگاه من به و بود زده زل چرا که دمیفهم یم حاال! بودند سپرده او دست مرا گرید بود، مربوط چه او به اصال

 قضاوت من مورد در عیسر نقدریا بود توانسته چطو او. آمد يبد آدم نظرم در ناگهان. بدهد پدر به را گزارشم نکهیا يبرا

. بدهم قورت را دهانم آب توانستم یم یسخت به که يطور به فشارد یم را میگلو ینامرئ ییها دست کردم احساس کند؟

 اصال: میبگو او به و کنم باز را دهانم خواست یم دلم. زدم ینم هم پلک یحت و بودم دوخته چشمش در چشم طور نیهم

 دلم جا هر و کنم یم بخواد دلم يهرکار من. کنم یم چکار نجایا من که ستین مربوط کس چیه به. ستین مربوط شما به

 گرید. کردم ینم ترك را آنجا و بودم ستادهیا همانطور چرا دمیفهم ینم اصال. بودم ساکت چرا دانم ینم یول. رمیم بخواد

 در اریخشا دانم ینم نکهیا تا. میزد ینم یحرف کدام چیه و میبود ستادهیا هم يرو به رو طور نیهم بودم؟ يزیچ چه منتظر

 یکم خواستم یم فقط نداشتم يمنظور:« گفت یپاچگ دست به که بود چطور نگاهم حالت نکهیا ای دید چه من يچشمها

 .» کنم یشوخ

 .» بود يا احمقانه یشوخ:« گفتم لب ریز

 . دیخند و.» نیببخش منو. بود احمقانه ن،یگ یم راست:« گفت و گرفت را میجلو او یول. افتادم راه و کردم را پشتم
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 ینم ئلم اصال. باشم مسلط اعصابم بر کردم یسع و دمیکش یقیعم نفس فقط. بخندم که بودم آن از تر یعصبان من اما

 الیخ:» دادم ادامه و.» داشت انتظار شه ینم نیا از شتریب شما از:« گفتم باشد داشته یضعف نقطه من از او که خواست

  »ن؟یگرفت مچمو بزنگاه سر نیکرد

 هم باز من، تصور عکس بر اما. کند یم جور و جمع را خودش یکم و دیآ یم بند اش خنده حرف نیا با حتما کردم یم فکر

 رو فکرش اصال و گشتم یبرم داشتم مییدا ي خونه از نیبخوا راستشو. نیگرفت منو مچ شما که دفعه نیا:« گفت و دیخند

 فرصت یول بزنم، زنگ بهتون داشتم الیخ. دمتونید که شد خوب چقدر حال هر به. نمیبب نجایا رو شما کردمذکه ینم هم

 .» نشد

 چون ن،ینزد زنگ که خوب چه:« گفتم که شد نیا به منجر ام یسع تمام اما. بدهم او به ایدن جواب نیبدتر خواست یم دلم

 .» نبودم خونه

 به من با گهید بار هی خواستم یم:« گفت عوض در اوردین خودش يرو به یول ام زده رو حرف نیا مخصوصا من که دیفهم

 .» نیایب ده

 بود؟ شده چه پس! ندارد هم خاراندن سر وقت و دارد کار یلیخ تهران در کرد یم ادعا که او! ده بودم؟ دهیشن درست کجا؟

  »شده؟ یچ مگه:« دمیپرس

 همراه بخواد دلتون دیشا گفتم. اونجا ببرم خواستم یم بودم، دهیخر پدرم برا لیوسا يسر هی فقط نشده يزیچ ،یچیه _

 . نیایب من

 پس مرده؟ شیپ هفته چند پدرش که نبود متوجه مگر! بود چه منظورش! بود شده وانهید اریخشا یعنی. بودم شده جیگ

  »ه؟یچ منظورتون:« دمیپرس خواست؟ یم یکس چه يبرا را لیوسا

 . کنم نصب ببرماونجا خوام یم شده حاضر حاال. بودم داده سفارش مرمر سنگ براش_

 يبرا اون یناسالمت. نداشت هم ینشون و اسم چیه بود شکل بد و کیکوچ یلیخ قبرش سنگ آخه:« داد ادامه و کرد یمکث

 !» باشه داشته هیبق با یفرق هی دیبا بوده، یکس خودش

 که باشد داشته فرق هیبق با خواست یم اگر خب داشته؟ ییآرزو نیچن شاه یعل کرد یم فکر واقعا یعنی. گفت یم چه او

 او یول. است پزشک کی دیبگو توانست یم که دهکده مردم به حداقل. دیبگو همه به را تیواقع توانست یم راحت یلیخ

. بکند پدرش حق در یظلم نیچن توانست ینم او. شتریب يزیچ نه ساده ییروستا کی فقط. باشد همه مثل که داشت دوست

 .» نیبکن رو کار نیا نیندار حق شما:« گفتم تیعصبان با. دیبخش ینم مرا وقت چیه شاه یعل
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 سنگش خوام یم فقط رن؟یبگ رو جلوم بخوان که بکنم خوام ینم که قبر نبش چرا؟:« گفت چون دینفهم زا منظورم او اما

 !» نداره يرادیا هم نیا. کنم عوض رو

 . گذارم ینم من. نیفهم ینم شما_

 اآلن نیهم که دیرس یم نظرر به و شد دیسف گچ مثل لبانش. شد انینما صورتش در خشم آثار و دیفهم یم را منظورم تازه

  »؟يگذار ینم که یهست یک تو:« گفت و کرد بلند را شیصدا. ستادیا خواهد تیعصبان از قلبش

 . ستین یراض و نداره دوست کارو نیا هم شاه یعل که دونم یم چون. گذارم ینم هستم که هر

 هم خودم و بوده، من پدر اون ن؟یفهم یم. نداشته دوست یچ ای داشته دوست یچ پدرم نیبگ من به نیندار حق شما _

 . کنم چکار دیبا که دونم یم بهتر

 .» نیا کرده دخالت من یزندگ تو یکاف ي اندازه به هم نجاشیهم تا:« گفت رفت یم لشیاتومب سمت به که یحال در و

 رفتار خودش مثل او با که بود دهیرس وقتش. کنم تحمل نیا از شیب را او اتیچرند توانستم ینم. بود شده تمام صبرم گرید

 تا رفته ادتونی نکهیا مثل ؟یزندگ کدوم:« گفتم قاطع یلحن با و ستادمیا نیماش به پشت شیرو روبه و رفتم سمتش به. کنم

 تیشخص با رو شما که بودم من من نیا. نیبشنو بهش راجع هم کلمه کی نینبود حاضر یحت و نیبود متنفر ازش روزید

 من به که یصورت در نبود، یمیصم باهاتون وقت چیه اون یول نیباش پسرش قانونا شما ممکنه. کردم آشنا پدرتون یواقع

 زیچ نه ن،یکرد شتریب ایدن اون يتو اونو عذاب و زجر فقط ن،یبکن رو کار نیا اگه گم، یم هم حاال. بود کینزد یلیخ

 .» گهید

 بود، ستادهیا من منتظر ابانیخ طرف آن که ياریشهر يآقا سمت به گرید ۀکلم کی بدون و برگشتم و زدم را حرف نیا

 جواب در من یول. کند یم نگاه ما به و ستادهیا ابانیخ طرف آن هنوز اریخشا که کرد اشاره دم،یرس او به که یوقت. دمیدو

 . افتادم راه و.» میبر زودتر ست،ین مهم:« گفتم

  »؟يکرد نامزد:« دیپرس آرام مکث یکم از پس ياریشهر

 و زدم یحرف من نه میبرس شرکت به تا گرید و!» نکنه خدا. يوا:« گفتم دم،یلرز یم خود بر هم آن تور از یحت که یحال در

 . کرد یصحبت او نه

 و بود داشته نگه یفروش يسبز وانت کی حاال بود، پارك اریخشا نیماش قبال که ییجا. کردم نگاه رونیب به ها پله پاگرد در

 آتش قرار که حاال کردم فکر و زدم يا فاتحانه لبخند. کرد یم را اش ینیزم بیس و ازیپ غیتبل بلندگو پشت داشت راننده

 خودش از ریغ به که را رحم یب و خودخواه موجود نیا جواب توانستم ینم نیا از بهتر گرید. بسوز یحساب و برو است، زدن
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 گرید حتما ام، گذاشته دستش کف را حقش که حاال کردم یم فکر. بدهم داد ینم تیاهم گرید کس چیه و زیچ چیه به

 آغوشش در را خودم و هیگر ریز زدم افتاد پدرم به چشمم تا که بود آمده فشار اعصابم به آنقدر اما. گرفت خواهم آرام

 . انداختم

 دور خودش از مرا کرد، باز گردنش دور از را میها دست. است قرار چه از هیقض دانست ینم اصال. بود شده دستپاچه پدرم

 .» بزن حرف شده؟ یچ ایپر خدا، رو تو:« دیپر اصرار با و کرد

 .» باشم بغلتون تو دیبگذار فقط نشده یچیه. یچیه:« گفتم ختمیر یم اشک که طور نیهم

 بر يا بوسه شدم، که آرام. کنم هیگر آغوش در خواهم یم که یوقت تا داد اجازه فتاده،ین یاتفاق میبرا که شد مطمئن یوقت

  »شده؟ یچ که یبگ بابات به يخوا ینم باالخره خب،:« دیپرس و زد میموها

! میبگو او به چه دیبا حاال. گشتم یم کارم نیا يبرا یلیدل دنبال. کردن کار به کرد شروع ذهنم و کردم پاك را میها اشک

 کردم،ریال فکر هرچه اما. کنم صحبت او با بود افتاده اریخشا و من نیب که یاتفاقات به راجع توانم ینم که دانستم یم خوب

 .» دارم دوستون یلیخ آخه. بود شده تنگ براتون دلم یلیخ:« گفتم آخر دست. دینرس ییجا به فکرم

 رو راه نهمهیا که ممنون یلیخ:« گفت باخنده و کرد نوازش را سرم و کرد يبلند ي خنده د،یشن من از را حرف نیا که پدرم

 شده راحت المیخ.» دارم دوست یلیخ رو تو منم:« گفت مکث یکم از بعد و.» ياومد دونستم یم که يزیچ گفتن يبرا

 با را صورتم يرو يها اشک پدرم. آمدم رونیب آغوشش از. است نکرده شک رفتارم به و شده قانع که دمیفهم. بود

 نکهیا مثل:« داد ادامه و.»نجایا يبود اومده یچ واسه که بگو ایب و بشور را صورتت پاشو حاال:« گفت و کرد پاك سرانگشت

 .» یکارداشت باهام

 نهیآ در و کردم بلند را سرم بودم، صورتم و دست شستن مشغول که طور نیهم. رفتم ییدستشو سمت به و شدم بلند جا از

 من یول. ایپر معلومه خب، که کفت یم انگار بود نهیآ در که يا چهره هستم؟ یک من ایخدا. کردم نگاه خودم ةچهر به

 او و من که بقبوالنم خودم به توانستم یم زحمت به که بیغر آنقدر. ستین شیب يا بهیغر میبرا او که دانستم یم خوب

 ریغ اقات یگاه یحت و یعصب و قرار یب آرام، نا و آشفته. نبودم خودم گرید من. بودم کرده رییتغ من ،يآر. میهست یکی

 مغز که انگار هنوز یول شده بهتر حالم که کردم احساس. خوردم آب هم یکم و دمیپاش صورتم به آب یمشت. تحمل قابل

 طور آن اریخشا با که بوده یدرست کا دانستم ینم اصال بکنم؟ دیبا چکار آشفته فکر نیا با ا،یخدا. دیلرز یم میها استخوان

 یم هم شاه یعل اگر یحت. بود خودش ریتقص گفتم خودم به اما بود؟ يرفتار نیچن مستحق واقعا او ایآ بودم؟ کرده برخورد

. رفتم پدرم اتاق سمت به و کردم خشک را صورتم. بود نخواهد یراض او کار از وقت چیه که گفت یم بزند، حرف توانست

 . نشستم شیرو به رو یصندل يرو رفتم. کردم نیتمر بگذارم انیم در او با بود قرا را آنچه همه فکرم در
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 .» ام آماده من خب،:« گفت بود زده نهیس به را شیها دست که یحال در پدرم

 . بدهم ادامه را درسم بشود اگر دارم میتصم که گفتم مقدمه یب هم من

 و دیکوب هم به را شیها دست. شکفت گلش از گل حرف نیا دنیشن با. نداشت را یحرف نیچن توقع اصال پدر یطفلک

 یه راستش اما. کنم صحبت باهات مسئله نیا بع راجع خواد یم دلم که وقته یلیخ من. شه ینم بهتر نیا از ه،یعال:« گفت

 .» کردم یم دست اون و دست نیا

 ! کرد کارو نیا شه یم اصال نمیبب دیبا البته _

 .» کنم قرض شده اگه یحت. کنم خرج باشه الزم پول هرچقدر حاضرم. هست یراه هی حتما:« گفت و دیپر حرفم وسط

 . بشه حل پول با کنم ینم فکر اما _

 برو فردا نیهم که من نظر به. بره هدر يخوند درس که سال چند نیا که فهیح یلیخ آخه. کنم یم باشه الزم يکار هر _

 . کارش دنبال

 خودم؟ _

 . ندارم رو وقتش من که یدون یم خودت ؟یک پس_

 اما بود؟ چه فیتکل حاال پس. دیرس ینم ها کار نیا به گرید که داشت کار قدر آن او. دیگو یم راست پدرم که دانستم یم

 .» کنم یم يفکر هی خودم خب، یلیخ:« گفتم. زد ینم آدم نهیس به رد دست وقت چیه که یکس افتادمف فرناز ادی کهوی

  »یباش موفق:« گفت و دیبوس را صورتم و آمد طرفم به کرد، يا خنده پدرم

 از و کردم یخداحافظ شدم، بلند جا از. برسم میکارها به دیبا و است شلوغ سرم یلیخ من که بود نیا اش یمعن جمله نیا

 من منتظر رونیب و باشد برگشته او نکند. افتادم اریخشا ادی گذاشتم، پله نیاول يرو را میپا که نیهم. آمدم رونیب شرکت

 . ردیبگ میبرا سیسرو یتاکس کی میبگو پدر به و برگردم کاش يا. شد سست میپاها فکر نیا با! باشد ستادهیا

 اریخشا هم يا لحظه یحت راه در. افتادم راه ادهیپ و فرناز شیپ بروم سر کی گرفتم میتصم. زد ینم پر پرنده ابانیخ در یول

 میبرا نیا و نداده ا جوابم هم کلمه کی یحت بودم، گقفته که یراهیب و بد همه آن وجود با. شد ینم محو نظرم يجلو از

 کی حتما باالخره که بودم مطمئن و بود يتوز نهیک آدم بودم، شناخته را او حال به تا که طور نیا اما. بود بیعج یلیخ

 به سرم پشت از ینیماش شدن کینزد يصدا که بودم افکار نیهم در. کرد خواهد یتالف را امروزم رفتار يجور کی و ییجا

 را سرم توانستم ینم یحت که قدر آن بود، فراگرفته را وجودم تمام ترس. بود اریخشا حتما. دیپر میرو از رنگ. دیرس گوش
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 از یوقت و شد یم کینزد من به طور نیهم نیماش. دنیدو به کردم شروع اریاخت یب. کنم نگاه سرم پشت به و برگردانم

 . ام کرده اشتباه که شدم متوجه شد، رد کنارم

 ! يبلرز خودت به ترس از حاال که یکن صحبت ياونطور يبود مجبور مگه وونه،ید: گفتم خودم به

 از بعد. شدم یتاکس کی سوار دم،یرس که یاصل ابانیخ به. کرد شد ینم يکار چیه گرید و بود گذشته کار از کار خب، یول

 یصندل یپشت به گرفتن درد به بود کرده شروع سرما سوز از که را سرم. افتاد راه نیماش و شد سوار گرید یخانم هم من

 که ییصدا با من و بود دهیانجام طول به یلیخ هیثان چند نیا ظاهرا اما. بستم هیثان چند يبرا را میها چشم و دادم هیتک

 نیا که بودم کرده احساس چرا دانم ینم. شد عرق سیخ تنم تمام ناگهان و دمیپر خواب از.» برده خوابت خانم،:« گفت

 مرا يبعد ریمس خواست یم که بود یتاکس راننده يصدا نیا و بودم کرده فکر اشتباه هرحال به. است اریخشا يصدا صدا

 . بپرسد

 نیماش از. ببرد خوابم ام نشسته نیماش در یوقت که بود فتادهین اتفاق وقت چیه حال به تا. بشوم آب بود مانده کم خجالت از

 . دارم اجیاحت کردن فکر و يرو ادهیپ یکم به کردم یم احساس. افتادم راه ادهیپ باز و شدم ادهیپ

 و الیخ ای باشد خودش که نبود مهم. بزنم حرف او با توانستم یم حداقل. بود نجایا ریام کاش يا. بودم تنها چقدر ا،یخدا

 شیپ شهیهم. باشد آور زجر قدر نیا ییتنها کردم ینم فکر وقت چیه. بزنم حرف نفر کی با که داشتم اجیاحت فقط. شبحش

 چه رمیبگ ادی تا بود الزم وقت که بود نیا تیواقع اما. کرد خواهم تحمل را زیچ همه یراحت به من که کردم یم فکر خودم

 قصه و غم ۀهم گرفت، یم دلش ای شد یم تنها هروقت که ینئ آن ادی. افتادم شاه یعل ادی. میایب کنار ییتنها با دیبا يجور

 ۀشیهم که افتادم بوته گل ادی. کند فراموش را زیچ همه تا دیدم یم ین آن در را نفس آن و کرد یم نفس کی را شیها

 نتوانسته که افتادم خودم ادی و. کرد یم پر را اش ییتنها داشت، گرید یآفتاب دنید و یزندگ به که يدیام با و بود تنها خدا

 . کنم تحمل را ییتنها بود

 زمان از باز. کردم ینم باور دمید یم را آنچه. افتاد ساعت به چشمم ناگهان نکهیا تا کردم فکر و رفتم راه یلیخ روز آن

 کردم فکر. رفتم یم راه خودم يبرا ابانیخ در خانمان یب يها ولگرد مثل هنوز من و بود شده رید یلیخ. بودم شده غافل

 نیهم يبرا. رساندم یم خانه به را خودم عیسر دیبا. اند کرده جیبس من کردن دایپ يبرا را شهر ۀهم مادرم و پدر حاال حتما

 يا بهانه چه و گفتم یم دیبا چه زدم، یم زنگ ییرو چه به اما. بودم خانه در دم بعد قهیدق ده و گرفتم دربست نیماش کی

 فکر گرید که شد یم ظهر از بعد شش کینزد داشت ساعت. شدم معطل در دم يا قهیدق چند. آوردم یم کردنم رید يبرا

 يجلو برق مثل مادرم و دادم فشار را در زنگ. شود یم بدتر بگذرد شتریب هرچه. تو بروم و بزنم زنگ دیبا شده هرطور کردم

 ییصدا با بودم، کرده حاضر سخت یطوفان يبرا را خودم که من. زده یم شور دلش یلیخ که بود معلوم. شد حاضر میرو

  »سالم:« گفتم آهسته نسبتا
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  »؟یکن مرگ دق منو يخوا یم تو بچه،:« زد ادیفر مادرم

 . نیببخش _

  حرف؟ شد هم نیببخش آخه _

 سرم پشت را ییدستشو در و نشدم جواب منتظر و »بگم؟ یچ پس خب،:« کفتم رفتم یم ییدستشو سمت به که یحال در

 . بستم

 ینم منو فکر اصال تو:« کرد یم محاکمه مرا بلند يصدا با و بود ستادهیا در پشت طور نیهم. داد ینم تیرضا مادر اما

. کن فکر بدبخت اون به هم خورده هی آخه. گذاشته پا ریز رو ها يکالنتر اموم پدرت اآلن م؟یندار تیاهم تو يبرا ما ؟یکن

 دلم. آدمم منم بابا آخه. یکن گور و گم خودتو ساعت پنج چهار يبر و يبگذار خبر یب نکهیا نه يزد یم زنگ کی حداقل

 تا شد منتظر و »هان؟ ؟يبود کجا موقع نیا تا آخه. یباش کرده تصادف نکنه. خورده بهم حالت حتما گفتم. رفت راه هزار

 را شیصدا و میشو یم را صورتم و دست دارم که کردم یم وانمود و بودم گذاشته باز را آب ریش من اما بزنم یحرف هم من

 هم تو باالخره. برو نرو، رونیب خونه از میگ ینم که ما من، زیعز من، دختر آخه:« گفت بود شده آرامتر که مادرم. شنوم ینم

 تنها و تک ينطوریا نکهیا نه. یگذاشت یم قرار هات دوست از یکی با آخه خب، یول. يدار گردش به اجیاحت هم تو ،یجوون

 یسراغ گهید هم اونا که معلومه خب ؟ينزد هات دوست به هم زنگ هی یحت که وقته چند یدون یم اآلن. يبر و یفتیب راه

  »؟یباش تنها جغد مثل يطور نیا يخوا یم یک تا آخه. رنیگ ینم ازت

 دید که یوقت اما. کند حتینص را من و بدهد ادامه را بحث نیا طور نیهم خواهد یم ها حاال حاال که دیرس یم نظر به

 . رفت و گذاشت کنان غرغر د،یآ ینم در من از ییصدا

  ؟یکن چکار يخوا یم حاال خب،: گفتم خودم به و بستم را ییدستشو ریش. کنم يبند جمع را افکارم توانستم یم حاال خب،

 عیسر اما. شد گرفته حالم میداشت هم با که ییدعوا يادآوری از و شد مجسم نظرم شیپ اریخشا صبح روز آن ةزد بهت ةچهر

 . بکن یبکن يخوا یم يهرکار بعد ،یبخواب کم هی یکن یسع دیبا اول: دادم جواب خودم به و کردم جور و جمع را خودکم

 به. اورمیدرب دلش از را يدلخور و بروم که بودم آن از تر خسته. نبود يخبر مادرم از هال در. آمدم رونیب ییدستشو از

 بتوانم آنکه از شیپ و افتادم تختم ي.ر. شد تمام هم امروز باالخره خب،. بود شب هفت به قهیدق ستیب کردم، نگاه ساعت

 . رفتم خواب به ببندم را میها چشم

 رونیب رختخواب از. خوردم یم يزیچ و آشپزخانه به رفتم یم دیبا. شدم داریب خواب از ضعفه دل و یگرسنگ از شب مهین

 کردم احساس. بود کرده روشن را اتاقم وسط تا د،یتاب یم هال چراغ از که نور کیبار خط کی. رفتم در سمت به و آمدم
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 من حضور متوجه که انها. ستادمیا اتاقم در چارچوپ در و جلو رفتم.کنندیم صحبت هم با که شنوم یم را پدرم و مادر يصدا

 هم نیا ؟اخهیچ که باالخره. واهللا دونمیم چه ": گفتیم داشت مادرم.دادند ادامه شانیها صحبت به طور نیهم بودن نشده

 " ؟یزندگ شد

 ".هیجد دانشگاه به برگشتن يبرا مشیتصم که اومد یم نظر به یول. بگم یچ دونمینم ": داد جوابش پدرم و 

 ؟يکرد باور رو هاش حرف هم تو - 

 !بگم یچ - 

 دیشا.میمر شیپ شیببرم دوباره نشه ناراحت که يجور هی خوبه گمیم دیسع ": گفت یطوالن چندان نه یمکث از بعد مادرم 

 "!بکنه بهمون یکمک هی اون

 و کنه وونهید دارو و قرص با رو ام کدونهی یکی دختر بگذارم. نزن هم رو حرفش اصال ":  گفت تیعصبان با پدرم اما 

 "!مارستانیت بفرستدش

 شه؟ یم بدتر داره روز به روز که مینیبب و میبگذار دست رو م؟دستیکن کاریچ یگیم خوب - 

 .ستین شیزیچ اون اصال ؟ شده بدتر اون گهیم یک - 

 دیبا ای باالخره.کرد یاساس فکر هی دیبا دیسع.شده طاقت کم گمیم فقط من.شهیزیچ اون که گهینم یکس.ستین شیزیچ - 

 که رو درسش!کار نشد نکهیا اخه.بچرخه خودش يبرا ول ول تونهینم که يطور نیهم.بکنه يا گهید کار هی ای بخونه درس

 که اخرش.برگشت و گذاشت کاره نصفه هم رو کار اون که هم اخر دست شد معلم بعد موند ده يتو رفت نجایازا کرد ول

 ؟یچ

 ".کنهیم نگران منو کم کم داره اون رفتار ":داد ادامه و 

 ينطوریا من به راجع مادرم که شدینم باورم اصال.بشنوم یحرف چیه خواستمینم گرید. گرفتم دست با را میها گوش 

 یلیخ که کردمیم فکر خوم شیپ من چطور بودم؟پس یالیخ یب و نخور درد به ادم نقدریا من او نظر به یعنی.کند صحبت

 ییمعنا چه او يها حرف پس بود طور نیا اگر!باشم دیبا که ام شده يزیچ ان تازه و ام کرده رییتغ یلیخ,ام شده بزرگ

 ببرد؟ روانپزشک شیپ مرا دوباره خواستیم او داشت؟چرا

 بار هزار صد.بخوابند بودند رفته هم پدرم و مادر نکهیا مثل. دیرسینم گوش به ییصدا هچ گرید. انداختم تختم يرو را خودم 

 بدم ام خانواده یحت و یزندگ ایدن از.بشنوم را ها حرف نیا که ام شده داریب خواب از موقع یب چرا که فرستادم لعنت خودم به

 .دیفهمینم کردمیم تحمل من که را یعذاب کس چیه چرا ایخدا.امد یم
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 خواب که انگار یول.ببرد خوابم نکهیا دیام به شدم دنده ان به دنده نیا از.اورد هجوم میها چشم به اشک و شد داغ صورتم 

 از هیگر نیا بود دهیفا یب یول کنم ارام را خودم که کردم یسع و نشستم تختم يرو و شدم بلند.بود دور من از ها فرسنگ

 ببرم را سرم شدم مجبور.گرفتیم سرچشمه وجودم اعماق از میها اشک که انگار. دیایب بند یاسان نیا به که نبود ها هیگر ان

 .برد خوابم دوباره یک که دمینفهم گرید.بشنوند را میصدا پدر و مادر مبادا تا لحاف ریز

 و مضطرب. رفتم یم باال دارد قرار ان نوك امامزاده که يا تپه همان از داشتم. ام برگشته ده به دوباره که دمید خواب در 

 خانه از نکهیا با.دید شدینم را شیانتها که بود قیعم يا دره کوه يپا. کردمیم نگاه میرپایز و نییپا به مدام و بودم نگران

 یبیعج طرز به زیچ همه فقط.است ده همان انجا که بودم مطمئن اما نبود ياثر چیه ده ياشنا يها درخت و ییروستا يها

 بلکه نم نم نه اما.باران ان از بعد و شد بلند یبرق و رعد يصدا.بود وحشتناك و رهیت اسمان.امدیم نظر به مرموز و ترسناك

 توانستمینم یحت.بودم شده سیخ و بود سردم.گرفتیم درد شیها ضربه ریز صورتم پوست که يطور به درشت يها قطره

 دهیچسب صورتم به و شده سیخ میموها. نمیبب يزیچ که گذاشتینم باران قطرات شدت. بدهم تکان را میها انگشت

 تعادلم شد باعث کار نیا که کردم نگاه نییپا به و برگرداندم را سرم باز حال درهمان.داشتم یخطرناک و بد یلیخ وضع.بود

 گم آسمان برق و رعد يصدا در میصدا اما دمیکش یغیج ترس از شدت.شود معلق هوا در میها دست از یکی و بخورد بهم

 گرمید دست. بود دهیفا یب ، بدهم ریگ ییجا به دوباره را دستم تا کردم یم چه هر من و شد یم شتریب لحظه هر باران.  شد

 ته به کردن سقوط و افتادن فکر کردم یم نگاه که نییپا به. بود حس یب بدنم ياعضا تمام اصال.  بود شده حس یب هم

 اصال.  نبودم قادر گری،د کنم تالش هم باز و کنم جمع را میقوا دوباره کردم یم یسع چه هر. انداخت یکارم از را مغزم دره

 شدم یم میتسل داشتم گرید. بود شده خسته میپاها همچون هم میها چشم. کنم مقاوم بخواهم که بود نمانده میبرا ییقوا

 و بدهم هیتک ییجا به را سرم خواست یم دلم. کنم نگاه باال به که بودم آن از تر خسته. دمیشن سرم يباال از ییصدا که

 انیم و کردم بلند را سرم زحمت به بود يطو هر. دیرس گوش به اول دفعه از بلندتر بار نیا و گرید بار صدا همان. بخوابم

. بودم کرده دایپ نجات باالخره ، من يخدا. کرد یم نگاهم شهیهم مثل ارام که آمد نظرم به شاه یعل چهره باران تند رگبار

 شاه یعل. شود خارج میگلو از یفیخف ي ناله که شد نیا به منجر تالشم همه اما بخواهم کمک او از و بزنم ادیفر خواستمیم

 از یحت. دهد ینم انجام يکار من نجات يبرا او که شد ینم باورم کردیم نگاهم و بود ستادهیا حرکت یب که طور همان

 پرت کوه از ناگهان و شد ول میها دست. شدم خسته باالخره که کردم نگاه صورتش به قدر آن. نخورد هم تکان شیجا

 .دیچیپ گوشم در که بود شاه یعل ادیفر يصدا فقط لحظه نیآخر در. شدم

 دندان و بود کرده باد میپلکها. بود عرق سیخ تنم تمام و بود رفته کنار میرو از لحاف. دمیپر خواب از خودم هیگر يصدا با 

 در. کرد یم درد هم سرم و داشتم تهوع حالت. افتاده میبرا یاتفاق چه دمیفهم ینم. خورد یم هم به سرما شدت از میها

 »؟يدیکش غیج چرا چته؟ ، ایپر:«  گفت و شد اتاق وارد مهیسراس مادرم و شد باز اتاقم در ضمن نیهم

 .» سردمه ، سردمه:«  گفتم کنم يریجلوگ میها دندان خوردن هم به از توانستم یم یسخت به که یحال در 
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 !» يسوز یم تب از يدار تو من، يخدا:« گفت و گذاشت ام یشانیپ به را دستش کف مادرم 

 از سرم. نداشت يا دهیفا کنم متوقف را بدنم لرزش کردم یم يکار هر.  رفت رونیب اتاق از و دیچیپ دورم محکم را لحاف 

 خورده چه مگر اما. ام شده مسموم حتما کردم فکر. گذاشت ینم راحتم يا لحظه تهوع حالت. دیترک یم داشت درد شدت

 قرص کی پدرم سرش پشت و اورد گرید يپتو کی مادرم. بودم دهیخواب گرسنه را شبید امد یم ادمی که آنجا تا بودم؟

 کن یسع:«  گفت پدرم. بود سردم هم هنوز اما. دمیکش میرو را پتو و خوردم را قرص. داد دستم به آب وانیل کی و مسکن

 .»یش یم خوب زودتر ببره خوابت اگه. يببند رو هات چشم

 ..تیوضع نیباا یول ببرد خوابم دوباره است ممکن شود کمتر یکم بدنم لرزش اگر کردم فکر 

 اندازه را بدنم حرارت مرتب و زد یم قدم اتاق طول در هم پدر. کرد یم نوازش را سرم و نشست تختم نییپا همانجا مادرم 

 چرا دانم ینم. شد مجسم نظرم شیپ شاه یعل چهره. بود یوحشتناک خواب چه. بودم دهید که افتادم یخواب ادی. گرفت یم

. کردم دایپ يبد احساس و. افتادم بااو صبحم روزید برخورد و اریخشا ادی. بود امدهین کمکم به بودم کرده شیقدرصدا چه هر

 دوباره که یناراحت از ای بود ضعف از دانم ینم. کردم یم صحبت طور نیا او با دینبا نبوده درست او با رفتارم کردم احساس

. کرد یم اثر داشت مسکن کم کم. ختمیر اشک ارام ارام و بردم فرو بالش در را سرم. شد يجار میها چشم از اشک

 .برد خوابم دوباره که يطور ، تر خسته میها وچشم شد یم بهتر سردردم

 دمید را فرناز ، کردم عادت نرو به یوقت. کنم باز را میچشمها زور به که شد باعث کرد روشن را صورتم ناگهان که یآفتاب 

 .» يداد اب به گل دسته که باز ؛ خانمها خانم:«  گفت است ستادهیا پنجره کینزد که

 »؟ گهید يبود کجا تو:«  گفتم يالود خواب بالحن و دمیمال را میها چشم. نشستم تختم يرو و شدم بلند 

 !» يگذار ینم یزندگ و کار ادم يبرا که تو. جا نیهم:« گفت خنده با 

 .يدار هم یزندگ و کار یلیخ تو که نه- 

 شدم بلند جا از. نبوده بد حالن اصال هم شبید و بود فتادهین میبرا یاتفاق چیه که انگار. میدیخند دو هر حرف نیا با و 

 بچه. کردند یم يباز هم با کوچولو زیام و مادرم هال در. باشم دهیخواب قدر نیا شد ینم باورم. بود ظهر دوازده ساعت

 به و دمیبوس را فشیلط و نرم صورت. کردم بغلش و جلو رفتم. زدن دست به کرد شروع و دیخند افتاد من به که چشمش

 ریام يپرمعنا يها نگاه ،خاطره کردم یم نگاه کوچک طفل نیا يرایگ يها چشم به که بار هر. کردم نگاه شیها چشم

 »بهتره؟ حالت:«  دیپرس مادرم. بود رفته دست از ریام همان از یکوچک ریتصو ریام نیا انگار. شد یم زنده میبرا

 .بودم شده يطور اون چرا دونم ینم اصال. بهترم یلیخ آره- 
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 »؟يبود خورده یچ غذا. يبود شده مسموم حتما:«  گفت فرناز 

 که يکاریب آدم. اعصابه از همه ها نیا ؛ خانم رینخ:«  گفت و انداخت من به ینگاه شد یم بلند جا از که یحال در مادرم 

 !» گهید شه یم نیهم کنه الیخ و فکر ش همه

 چرا دانم ینم. نداشتم مادرم از را یحرف نیچن توقع اصال. گذاشت تنها را فرناز و من و اتاقش سمت به رفت و گفت را نیا 

 نیازا یلیخ هم فرناز که نیا مثل.  ندیبب چشمش يجلو مرا که خواست ینم دلش اصال انگار. کرد یم رفتار ينطوریا من با

 شده برافروخته یناراحت شدت از که من به رو کرد دست ان و دست نیا یکم که نیا از بعد چون. بود خورده جا مادرم رفتار

 .»نکن فکر قدر نیا. ستین مهم ، خوب لهیخ:«  گفت بودم

 کنه؟ یم چکار من با ینیب ی،م آخه- 

 .زده یحرف هی حاال ، رینگ دل به- 

 رو ریام قهیدق هی گفتم یعل به چه هر شبید. رمیبگ دوش هی رم یم من:«  گفت رفت یم حمام سمت به که یحال در بعد 

 »ندارم حوصله گفت بکنم حموم هی من دار نگه

 یلیخ بچه نیا. کند جلب خودش به مرا توجه دارد یسع که بود مشخص. زد صورتم به بار چند دست کف با کوچولو ریام 

 مرا که بکند يکار کرد یم یسع ، ستین خوب حالم ای ندارم حوصله من کرد یم احساس وقت هر. بود بانمک و باهوش

 شیها شدن لوس و ها دنیخند. او با کردن يباز و دادن قلقلک به کردم شروع و نکردم دشیناام هم من. اوردیب ذوق سر

 .ببرم ادمی از را زیچ همه که شد باعث

. زیم سر نشستم و ختمیر ییچا هی هم خودم و روروکش يتو گذاشتم را ریام. بخورم يزیچ من تا اشپزخانه به میرفت باهم 

 هیثان کی توانستم ینم که بودم گرسنه آنقدر چون. نبود مهم حال هر به یول کرده درست چه ناهار يبرا مادرم دانستم ینم

 .شد پرت بچه از حواسم بکل شدم خوردن مشغول که یوقت ییچا و تییسکویب خوردن به کردم شروع. کنم صبر

 »؟ کجاست ری،ام ایپر:«  گفت و آشپزخانه به امد ، امد رونیب حمام از که فرناز 

 دادم ادامه شدم یم بلند میجا از که طور نیهم بعد. » بود نجایا االن نیهم. دونم ینم:«  گفتم و کردم نگاه را برم و دور 

 .» مامان شیپ رفته حتما:« 

 .» دیخر رفت که مامان نه،:«  گفت شد یم نگران کم کم که فرناز 

 دهیفا کردم یم شیصدا هرچقدر. گشتن به میکرد شروع ییدوتا. باشد افتاده یاتفاق بچه يبرا نگند. افتاد شور دلم ناگهان 

 يتو بود رفته ریام یعنی. بود باز در. کردم نگاه را خانه در و دمیدو همه از اول من. آمد ینم اودر از ییصد چی،ه نداشت يا
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. پرداختم ها اتاق گشتن به من و بگردد را اطیح که رفت فرناز. بود گذاشته باز را در رفتن رونیب موقع مادرم هم دیشا اط؟یح

 نیرزمیز يها پله چون. باشد رفته رونیب در از ریام که دمیترس یم اش همه من. نبود يخبر او از که ییرایپذ و هال در

 شدن پرت يصدا که هیگر ریز بزنم بود کینزد گرید. بودم خورده نیزم آنجا بار نیچند من یحت. بود ریسراز و تند یلیخ

 ین ، ستادهیا روروکش در ریام که دمید تعجب کمال در و دمیدو اتاق سمت به مهیسراس. دمیشن خودم تاق ا از را ي زیچ

 بود نخورم درد به يها پرت و خرت از پر ککه جعبه کی کردم نگاه نیزم به. خندد یم دارد و است دستش در هم شاه یعل

 ایب ، فرناز:«  زدم داد و»  ؟ یکن یم چکار نجایا آخه ، بچه:«  گفتم و. کردم بغلش و جلو رفتم. بود شده ولو نیزم يرو ،

 .» نجاستیا

 !»یتیکش منو توکه آخه،:«  گفت و گرفت من بغل از را بچه افتاد او به فرناز چشم یوقت 

 .کرد رحم یلیخ خدا- 

 !» اورده کجا از گهید نویا:« گفتم و اوردم در دستش از را ین 

. آورد هجوم قلبم به عالم غم تمام انگار و افتادم شبید خواب و شاه یعل ادی باز. کردم نگاه آن به و گرفتم دستم در را ین 

 از که شد باعث و نظرم يجلو آمد اخر لحظه در اریخشا چهره ناگهان بودم؟ کرده صحبت طور آن پسرش با چرا من ، ایخدا

. نباش ناراحت گه،ید خوب یلیخ:«  گفت فرناز چون. شد انینما هم صورتم در حالت نیا که نیا مثل. بشوم متنفر خودم

 !» سالمه ریام شکر رو خدا که حاال

 به دوباره و انداختم نییپا را سرم. توانستم ینم یول ، بزنم لبخند کردم یسع. کردم نگاه فرناز صورت به و کردم بلند را سرم 

 آن که نیا از. گذاشت تنها دهنده ازار افکار ایدن کی با مرا و رفت رونیب اتاق از بود بغلش در که ریام با فرناز. شدم رهیخ ین

 دهیند را او روزید اصال کاش يا که کردم ارزو خودم شیپ. بودم مانیپش سخت بودم کرده ناراحت خودم از را اریخشا طور

 کرده خراب را یچ همه خودم دست با خودم که بود انی مثل. کردم ینم باز او با را صحبت سر اصرار با اقل حد ای بودم

 پر را وجودم تمام شرم احساس و بودم داده شاه یعل به که افتادم یقول ادی. کنم چکار دیبا حاال ، خوب:  کردم فکر. بودم

 یم قبر سنگ کردن درست با خودش الیخ به او حال هر به ؟ کنم دیام نا قدر نیا را اریخشا بودم توانسته چطور. کرد

. بودم مانیپش یلیخ بودم زده که ییحرفها از. بودم شکسته را او دل من یول باشد داده انجانم يکار پدرش يبرا خواست

 .شد یم عوض زیچ همه ينحو به شد یم کاش

 در ییصدا یول. بگذارد راحت مرا و برود رونیب مغزم از افکار نیا بلکه دادم تکان راست و چپ به شدت به بار چند را سرم 

 .یرحم یب یلیخ تو ، ایپر یرحم یب یلیخ تو:  گفت یم مغزم
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 که نیهم یول. رفتم تلفن سمت به فکر نیا با. کند یم ام وانهید حتما وجدان عذاب نیا گرنه و بکنم يکار دیبا کردم فکر 

. برگشتم و بزند زنگ من به دیبا که اوست نیا. بزنم زنگ او به دیبا من چرا کردم فکر. شدم مانیپش باز برداشتم را یگوش

 صحبت اریخشا با و بزنم زنگ که بود نیا قصدم. شدم یراض که شد چه دمینفهم که نیا تا کردم تکرار را کار نیا بار چند

 که یحال در و برداشتم را تلفن یگوش دیترد و شک هزار با باالخره. بشنوم را او يصدا گرید بار کی خواست یم دلم. کنم

 چه دیبا که بودم فکر نیا در. دارد یم بر را یگوش خودش حتما االن کردم یم فکر. گرفتم را او شماره دیلرز یم دستانم

. کردم یم نیتمر خودم شیپ را یجمالت زد یم زنگ تلفن که طور نیهم. بودم نگرفته یمیتصم چیه هنوز چون میبگو

. برداشت را یگوش مستخدم مرد ، من تصور برخالف یول. کنم تحمل را او يادهایفر و داد تمام تا بودم کرده آماده را خودم

 »؟ هستند منزل دکتر:«  دمیپرس لکنت یکم با خودم یمعرف و سالم از بعد

 .» اند امدهین خانه روزید از ، ریخ:«  گفت یول. شد دیشد قلبم ضربان و دستتان یگوش دیگو یم االن گفتم 

 »؟ اند نداده هم يخبر چیه ، یعنی: « دمی؟پرس بود کجا ؟پس بود نرفته خانه هنوز یعنی. زد خشکم 

 .اند برنگشته هنوز اند رفته رونیب که روزید از شونیا یول. زنه یم شور دلمون یلیخ هم ما ، رینخ- 

 یم. باشد کرده تصادف نکند. باشد آمده سرش يباال نکند ؟ کنم چکار حاال ایخدا. گذاشتم نیزم را یگوش ینگران با 

 ریبخ ،خودت ایخدا:«  گفتم و گرفتم اسمان به رو را سرم. دیبخش نخواهم را خودم عمر آخر تا باشد افتاده یاتفاق اگر دانستم

 .»بگذرون

 متوجه که فرناز. بود دهیرس راه از تتازه پرهام و بود دهیکش را ناهار مادرم. آمدم رونیب اتاق از ناراحت و نگران حالت همان با 

 !»ست؟ین خوب حالت باز نکند ؟ چته تو ایپر:«  گفت بود شده من حال

 میبرا تا کردم یم دراز او سمت به را بشقابم که یحال در و. « ستین يطور. خوبه ،حالم چرا:«  وگفتم زدم يلبخند زور به 

 .نخوردم هم قاشق کی یحت د زدخ که یحرف برخالف اما. » گشنمه یلیخ فقط:«  گفتم بکشد غذا

 داشت که یحال آن با که دمیترس یم اش همه. کردم یم فکر اریخشا به مدام و نداشتم یخوب حال شب تا روز آن اصال 

 يبد حال. هستم من است مقصر انیم نیدرا که یکس تنها ، باشد افتاده اتفاق نیا اگر دانستم یم. باشد کرده تصادف

 و داد و ها حتینص با هم آنها که خواستم ینم. بگذارم انیم در مادرم و پدر با را هیقض که کردم ینم جرات یطرف از داشتم

 یول زدم زنگ ایخشا خانه به هم گرید بار چند گرانید چشم از دور شب ان. کنند اضافه مشکالتم بر یمشکل شانیادهایفر

 از بدتر یحت ای بگردند را رها مارستانیب باشند رفته نکند کردم فکر. مردم یم داشتم دلشوره از. داد ینم جواب کس چیه

 فکر خودم با. نبرد خوابم ینگران از صبح راتا شب تمام. باشد افتاده يبد اتفاق دیبا که کردم یم احساس چرا دانم ینم...ان

 ؟ زمیبر سرم بر دیبا یخاک چه. کنم چکار من نشود شیدایپ صبح تا او اگر کردم یم
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 به کراستی و شدم بلند میجا از.  کنم تحمل را رختخواب نتوانستم گرید شد بلند مسجد يگو بلند از که صبح اذان يصدا 

 يصدا با االن و خانه به باشد برگشته را شبید اریخشا که خواستم خدا از و کردم ودعا ازین و نذر هزار.  رفتم تلفن سمت

 خواستمیم گرید. داشت یبرنم را یگوش کس چیه و زد یم زنگ سرهم پشت تلفن یول بدهد را تلفن جواب الود خواب

 !» بله:« گفت مستخدم مرد يصدا که بگذارم را یگوش

 چیه اون اگر!  بود آمده سرش به چه نبی. نبود دلم يتو دل گرید!  بود برنگشته هنوز اریخشا ، ایخدا. گذاشتم را یگوش 

 ندیگو یم چه من بع راجع وقت آن. بفهمند را او و من نیب يدعوا موضوع همه اگر ؟ شود یم چه وقت آن ، نشود دایپ وقت

 دعا دل ته از سرنماز. ستادمیا نماز به و کردم باز را ام سجاده ؟ کنم کار چه دیبا ، ایخدا. شوند یم متنفر من از همه گرید! 

 سالم حیصح اگر که کردم عهد خودم با. میایب در ینگران و یسردرگم نیا رااز من و. بشود دایپ زودتر اریخشا که کردم یم

 دمیکش دراز تختم يرو و برگشتم ، خواندم که را نمازم. نکنم رفتار طور نیا کس چیه با وقت چیه گرید ، خانه برگردد

 و بودند نشسته آنجا پدرم و مادر ، اشپزخانه يتو رفتم. بود زده افتاب شدم داریب یوقت. برد خوابم که بودم خسته انقدر گرید.

 »؟ يکرد اقدام دانشگاهت يبرا تو ، جان بابا:«  گفت پدرم. نشستم کنارشان. زدند یم حرف

 .»نه که هنوز:« گفتم یحوصلگ یب با 

 »؟ ایپر یچ که باالخره ، خوب:«  گفت مادرم 

 »؟ یچ باالخره یچ:« برگرداندم مادرم طرف به را میرو 

 ؟ یکن چکار يخوایم باالخره یعنی- 

 خوام یم حاضر حال در یول ، دونم ینم رو باالخره:«  گفتم و شدم بلند جا از. نداشتم را بحث نیا دادن ادامه حوصله اصال 

 .» بخورم هوا و بزنم قدم کم هی

 یکل شبید. کرد یم نفوذ آدم استخوان مغز تا زمستان يسرما. افتادم راه هدف یب و زدم رونیب خانه از و دمیپوش را لباسم 

 اصال که بودم شده روها ادهیپ کنار زیتم و دیسف يبرفها يتماشا محو قدر آن. بود کرده دیسف را جا همه و بود دهیبار برف

 داشتند عجله شان همه یول. اتوبوس با ها یبعض و ادهیپ ها یبعض. بودند آمد و رفت در مردم. روم یم دارم کجا دمینفهم

 که نیا بدون و الیخ یب آمدها و رفت نیا به توجه یب که یکس تنها دیرس یم نظر به. بود شده رشانید یهمگ که انگار

 يبرا يکار من چرا بودم؟ الیخ یب قدر نیا من چرا. هستم من فقط زد یم قدم خودش يبرا باشد داشته یبخصوص هیوظ

 داشتم کار قدر آن تازه. دمیدو یم اتوبوس و یتاکس دنبال یلیخ روزها آن. افتادم دانشگاه يروزها ادی ؟ نداشتم دادن انجام

 میرفت یم و میشد یم جمع ها بچه با دانشگاه بعداز که دیا یم ادمی. شد یم رمید باز کردم یم عجله هم قدر چه هر که

 چیه گهید ؟ چه حاال یول. داشتم یخوب يروزها چقدر. گذشت یم خوش چقدر. میخورد یم يزیچ و مینشست یم ییجا
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 یخوش يبرا يمورد چیه حاال. بودند شده پراکنده برم و دور از همه دوستانم. گرفت ینم من از هم یسراغ یحت کس

 بود دور من از دانشگاه يسالها ،چقدر ایخدا. فروبردم کاپشنم بیج در شتریب را میها دست و دمیکش یاه فکر نیا با. نداشتم

 ییروزها اون. گرده ینم بر وقت چیه گهید روزها اون ، ایپر:«  گفتم خودم به. بود گذشته روزها ان از سال هزار که انگار! 

 .»شه ینم تکرار هرز گهید يدیخند یم و یگفت یم الیخ یب تیفرسا طاقت و سخت سرنوشت از خبر یب که

 ، مهسا. بود شده تنگ دوستانم يبرا دلم. برگردم روزها آن به دوباره و بدهم را عمرم نصف توانستم یم اگر شد یم چه 

 .نمینب هم را کدامشان چیه گرید دیشا. نداشم خبر کدامشان چیه از که بود مین و سال کی ،االن دهیحم ، فرانک

 در االن دوستانم همه مثل دینبا من چرا!  افتاد یم میبرا اتفاق نیا دیبا ،چرا ایخدا. سوخت خودم حال به دلم ناگهان 

 یعل حرف ادی!  کنم تحمل را سرنوشت نیا یسخت بار دیبا من آدم همه نیا انیم چرا! باشم خواندن درس مشغول دانشگاه

 هست که يطور را آنها دیبا فقط. کرد اسان تحمل و همت یکم با شود یم را سخت مشکالت همه گفت یم که افتادم اه

 .کمتر نه و شتریب نه دید

 فکر که يبد ان به دیشا! نمیب یم ممکن ریغ و سخت را نشگاه دا به برگشتن دارم يادیز باز من نکند کردم فکر خودم با 

 را خودم که نیا يبرا و است افتاده میبرا یاتفاق چه که نکن سوال من از کس چیه اصال دیشا ، دیشا. نباشد کنم یم

 »يزد یم دانشگاه به سر هی ، يبود شجاع کم کی اگر: « گفتم خودم به کنم امتحان

 را بختم دیبا. بود مفت گنجشک و مفت سنگ. ندارد يضرر رکدم فکر. کردم دایپ جرات یکم که نیا مثل حرف نیا با 

 به چشمم که نیهم یول. شدم ادهیپ نیماش از دانشگاه يجلو و گرفتم یتاکس کی لیدل نیهم به.  کردم یم امتحان

 ینم فکر اصال. آمد یم بند داشت نفسم که انگار. افتاد تپش به قلبم و کرد دنیلرز به شروع می،پاها افتاد دانشگاه ن ساختما

 ، کردم فکر هرچقدر. نداشتم را ام یدانشگاه دوستان با شدن برو رو یآمادگ هنوز که نیا مثل. کنم دایپ یحال نیچن کردم

 و شدم یتاکس کی سوار عی،سر بشود روزم و حال و من متوجه یکس که نیا از قبل و ستین ساخته من از کار نیا دمید

 همه از اول. بکنم يکار دیبا کردم فکر. ندارم يخبر او از هنوز که افتاد ادمی. افتادم اریخشا ادی به اریاخت یب راه در. برگشتم

 گو. گشتم یم دنبالش و شدم یم کار به دست خودم دیبا بود نشده شیدایپ هنوز اگر و ، نه ای شده يخبر او از ایآ نمیبب دیبا

 که بود نیا بود مهم میبرا لحظه آن در که يزیچ تنها.  نبود مهم یول. شد خواهد ی،عصبان بفهمد اگر دانستم یم که نیا

 .نگذارد محلم اصال اگر یحت ، است سالم او بشوم مطمئن

 حفظ یبچگ از دعا هرچه. خانه باشد برگشته اریخشا کردم دعا. کردن دعا به کردم شروع لب ریز و گفتم راننده به را ینشان 

 که کردم یم ارزو بار هزار من گذشتیم کوچه پس کوچه از که نیماش. خواندم بار ده حداقل ته تا سر از را همه بودم کرده

 دانم ینم. شد شتریب ام دلشوره کم کم افتاد خانه دیسف عمارت به چشمم دور از. نمیبب کینزد از را او گرید بار کی کاش يا

 در زنگ. دیشن نخواهم او از یخوب خبر که بود شده الهام من به انگار. است آمده او سر ییبال که گفت یم من به یحت چرا
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 فرستادن به کردم شروع لحظه همان از و باشد خانه در سالم و حیصح او که کردم نذر صلوات تا صد دادم یم فشار که را

 گفتند و زدند زنگ االن نیهم اقا اتفاقا ؟ دیهست شما ادگاری خانم ، ا:«  گفت افتاد من به که چشمش مستخدم مرد. صلوات

 .»گردند ینم بر گهید روز چند تا و آمده شیپ براشون يکار هی

 »؟ افتاده یاتفاق چه نگفتند:« دمیپرس عیسر 

 .نزدند یحرف شانیا یول ، دیا گرفته تماس شما که گفتم شانیا به من تازه. نگفتند يزیچ- 

 »؟ هیک حیمس:«  گفت خانه داخل از یزن نازك يصدا ضمن نیهم در 

:«  گفت من به آهسته ییصدا با و.» ادگارهی خانم ، خانم کس چیه:«  گفت بود حیمس همان کنم فکر که مستخدم مرد 

 .»دیبرو گهید شما که بهتره. اقاست نامزد ، خانم دیمهش

 در اول دفعه که شباهتش يرو از. شد ظاهر در چهارچوب در یزن موزون و فیظر کلیه که بود نشده تمام حرفش هنوز 

 و لبها بود فیلط و دیسف اسی گل برگ مثل صورتش پوست. است اریخشا ییدا دختر نیا که دمیفهم بودم دهید کتابخانه

 بلند يها مژه و برجسته يها گونه کرد یم یتداع را زمرد يسبز سبزش يها چشم. داشت یبیترک خوش و کوچک دهان

 يطور نگاهش ،حالت همه نیباا اما. نداشت کم ییبایز از يزیچ چیه واقعا. کرد یم لیتکم را شیاشراف افهیق اش یمشک

 نگاهم يطور. داشت من به نسبت را احساس نیهم هم او که دیرس یم نظر به. امدین خوشم او از اول برخورد از که بود

 يلبخند کرد یم دراز من سمت به را دستش که یحال در بعد. کند جستجو را وجودم اعماق تا خواست یم انگار که کردیم

 .»خوشحالم شما دنید از یلیخ ، ادگاری خانم:«  گفت و زد یمصنوع و رنگ یب

 .» طور نیهم هم من:«  گفتم زدند ینم دل ته از را حرف نیا بودم مطئن که نیا با 

 آنقدر. دهم یم دست مرده کی با کردم احساس. گرفت فرا را وجودم تمام ترس ناگهان گذاشت دستم يتو که را دستش 

 . فتدیب لرزه به بدنم تمام شد باعث که بود سرد

 »؟يندار کار تو مگه ؟ يزد زل یچ به نجایا يستادیوا چرا« گفت و حیمس آقا به روکرد دیمهش 

 اما. بود نزده سر او از ییخطا اخر. بود زده خشکم مستخدم مرد با او برخورد از. رفت و انداخت نییپا را سرش نوایب مردك 

 »؟ دیگشت یم اریخشا دنبال:«  گفت کردیم دعوت خانه داخل به مرا که یحال در موضوع نیا به اعتنا یب دیمشه

 .»داشتم يکار هی دکتر ،با بله:«  گفتم من و من یکم با 

 ییکجا که دمیپرس ازش یچ هر هم امروز. رفته گذاشته روزه دو حاال یول. خوره ینم اب من اجازه بدون اون ، دیدون یم- 

 .رفت طفره دادن جواب از ،
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 حرف نی؟ا نخورد آب او اجازه بدون دیمهش قول به و ببرد حساب یکس از اریخشا مثل یکس است ممکن یعنی کردم فکر 

 حتما. بدهند حیتوض بتونند که نبودند یتیموقع در شونیا دیشا:« گفتم حال نیا با. تیواقع تا بود هیشب هشدار ینوع به شتریب

 .» دهند یم حیتوض رو زیچ همه برگردند یوقت

 حتما:« گفت و انداخت من به مشکوك ینگاه و کرد زیر را شیها چشم کردیم برانداز مرا يپا تا سر که یحال در دیمهش 

 .»طوره نیهم

 کاره مهین يتابلو کی از ریغ به بودم دهید اول دفعه من که بود یصورت همان به آنجا. شدند کتابخانه وارد هم با دو هر 

 و اهیس شتریب شده برده کار به يها رنگ. نبود معلوم یلیخ تابلو يرو ریتصو.داشت قرار نهیشوم يجو هیپا سه يرو بزرگ

 .دیرس یم نظر به دیسف و رهیت یآب

 يگرید مبل يرو هم خودش و کرد تعارف را ها مبل از یکی بودم شده تابلو مبهوت و کنجکاو دایشد که من به دیمهش 

 .»کرده صحبت من با شما به راجع اریخشا ، ادگاری خانم:«  گفت بالفاصله و نشست

 یخوب نشانه کرده صحبت من باره در او با اریخشا که نیا دمینفهم من که گفت احساس یب و يجد را جمله نیا قدر آن 

 يچا ینیس کی با ننه ضمن نیهم در. ماندم ساکت ناچار به بدهم نشان یواکنش چه دیبا دانستم ینم چون و. نه ای است

. باش مواظب:« گفت یعصبان یلحن با دیمهش. ختیر ها ییچا و زدیلر دستش ردیبگ من يجلو را ینیس امد تا اما. شد وارد

 .کرد اطاعت هم رزنیپ.»  رونیب برو و نیزم بگذار رو ینیس. یختیر را يچا تمام

 گفت و کرد يا خنده بود شده من حالت توجه که دیمهش ؟ کرد یم رفتار طور نیا ها مستخدم با او چرا. بودم مانده مات 

 .»بشوند کولت سوار خواهند یم يبد رو اگر آدمها جور نیا به. دینشو ناراحت:«

 حق یکس و داشت یتیشخص خودش يبرا هم مستخدم کی یحت کس هر من نظر به. نداشتم قبول را شیحرفها اصال 

 یلحن با و گذاشت من يجلو يچا استکان کی نداشت موضوع نیا به یتوجه گرید که دیمهش. کند ریتحق را او نداشت

 »د؟یشد اشنا من عمه شوهر با چطور:«  دیپرس بیعج

 چه دیبا دانستم ینم.  نداشتم توقع اصال. خوردم جا یحساب سوال نیا از ، بودم او با دیمهش رفتار و ننه فکر در هنوز که من 

 .»رهیگ یم درد سرتون ، هیطوالن داستانش:«  گفتم کردن من و من یکم از بعد. بدهم یجواب

 .بنوشم نشده سرد میچا تا کرد اشاره و»  ستین مهم دییبگو دیخواه ینم اگر ، خوب:«  گفت و کرد يبلند خنده 

 تنفس را آن بخار کردم یسع و گرفتن دستم در را يچا استکان بود شده سردم چون یول ، نداشتم لیم اصال که نیا با 

 دیمهش. بودم کرده گم را میپا و دست قدر نیا دختر نیا يجلو چرا دانم ینم. بود ه کرد دنیلرز به شروع میها دست. کنم
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 یبالحن داد یم تکان راست و چپ به ارام را سرش که یحال در و برد باال را شیابرو کی انداخت چپم دست به ینگاه

 »؟ ستین دستتون حلقه:« گفت خاص

 »رینخ» گفتم وجود نیا با یول. دمیفهم ینم را منظورش اصال 

 بود شده حکمفرما ما نیب که یسکوت. کردم ینم قبول را دعوتش اصال کاش يا گفتم خودم شیپ. بودم معذب شدت به 

 یم سرم در قلبم ضربان يصدا. کردم یم یخفگ احساس او مرموز يها نگاه ریز. کرد یم نیسنگ یلیخ را اتاق يفضا

 یم ترس احساس بهیغر دختر ان از و سکوتش و خانه آن از کم کم.کرد یم کمکک حالم شدن بدتر به نیا و چدیپ

 مهین يتابلو به ینگاه. کردم یم ارام را خودم دیبا اول یول. کنم ترك را انجا زودتر شده يطور هر دیبا کردم فکر.کردم

 »؟ دیکن یم ینقاش شما:«  گفتم و رفتم ان سمت به و شدم بلند جا از ، انداختم کاره

 .»متنفرم کار نیا از من:«  گفت شد یم احساس آن از انزجار و تنفر که یبالحن 

 ادامه و کرد نگاه من صورت به بعد.» کارهیب يها آدم مال کارها نیا:«  گفت دیمهش. کردم نگاه او به تعجب با و برگشتم 

 .»داره عالقه کار نیا به در نیا اریخشا چرا دونم ینم:« داد

 ؟ کرد یم ینقاش اریخشا واقعا عنبی ؟ بود اریخشا بع متعلق ها قلم و بوم نی؟ا بود دهیشن درست واقعا یعنی. بود زده خشکم 

 یلیخ هم شاه یعل که افتاد ادمی ناگهان یول. باشد داشته عالقه کار نیا به که بود دیبع یلیخ او انیروح از. شد ینم باورم

. بود گوشم در زدنش ین يبایز و محزون يصدا هنوز انگار. رفتم فرو فکر به و بستم را میها چشم يا لحظه. بود هنرمند

 گفت دیمهش. زدم لبخند ، بشناسم را اریخشا تیشخص از ندیخوشا بعد کی بودم توانسته باالخره که نیا از اریاخت یب

 .» دیکن صحبت اریخشا پدر به راجع یکم ، میبگذر:«

 گرفته او مقابل در که يا جبهه در انگار بودم کرده دایپ يا دوباره يروین که بود نیا مثل. ستادمیا او يرو به رو و برگشتم 

 یچ:«  گفتم یقاطع لحن با. ترسم ینم دختر آن از گرید کردم فکر. بود کنارم در هم اریخشا. نبودم تنها و کهی گرید بودم

 »؟ دیبدون دیخواه یم

 .دیداشت يا رابطه چه بااون شما بدونم خواد یم دلم ، زیچ همه- 

 که دم یم حق بهتون البته:«  داد ادامه بدهم یجواب من که نیا از قبل یول. شد من جواب منتظر و کرد مکث نجایا در 

:«  گفت و زد یچشمک دیبر یم کار با را کیک از یبرش که یحال در بعد.»  دیکن صحبت او با روابطتون به راجع نخواد دلتون

 »نه؟ مگه. میفهم یم گرویهمد حرف خوب ها خانم ما. نداره گفتن هم زیچ همه ، خوب
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 يزیچ چه داشت یسع. بدهم نشان خودم از یالعمل عکس تهش و سر یب يحرفها برابر در نبودم قادر اصال. بود برده ماتم 

 ينامرد که نیا تا. بفهمم را او يها هیکنا و گوشه یمعن توانستم ینم اصال که بودم شده جیگ قدر ان ؟ بفهماند من به را

. ادیب بدش شما از دینبا که گفتم هم اریخشا به یعنی. کنم یم ك در رو شما من ، دیدون یم:«  گفت صراحت به و نگرد

 باهاش و بشه عاشقش جوون دختر هی که هیعیطب. پولدار یلیخ هم و بود سرحال و افهیق خوش هم مرد اون باالخره ، خوب

 !»کنه ازدواج

 ینم ، زیعز خانم:«  گفتم دیلرز یم وضوح به که ییصدا با. کنم تحمل توانستم ینم گرید. بودم شده منظورش متوجه تازه 

 نه و پولدار نه و بود افهیق خوش نه ، شناختمش یم من که يکور رمردیپ اون یول.  دیکن یم صحبت یک به راجع شما دونم

 مگر! یاحمق دختر چه گفتم خودم به کردم یم ترك را اتاق تیعصبان با که یحال در و. « شد یجوان دختر چیه عاشق

 من که کرد یم فکر هنوز چطور!  بود دهید را پدر یزندگ محل و بود آمده خودش که او ؟ بود نداده حیتوض شیبرا اریخشا

 ! باشند شعور وکم نفهم توانند یم حد تاچه آدمها کردم فکر ؟ ام بوده پدرش زن

 ازدست قدر ان. زد ینم را اش یسالمت شور هم دلم گرید یحت. نگرفتم اریخشا از يخبر چیه من و گذشت هفته کی 

 که دانستم یم خوب بود هم مارستانیب تخت يرو اگر ی،حت افتاد یم او به چشمم اگر که بودم یعصبان دیمهش و خودش

 به را خودم ينحو به دفعه هر یول کرد سوال من از اریخشا به راجع بارها پدرم روز چند ان در. بزنم او به ییحرفها چه دیبا

 که بفهمد خواست ینم دلم اصال. شود برمال زیچ همه تا نزند زنگ خانه به وقت کی که بودم مواظب و زدم یم ییاعتنا یب

 ، خواندم یم کتاب و بودم دهیکش ددراز تختم يرو من که ظهر کینزد روز کی که نیا تا. افتاده یاتفاق چه او و من نیب

 ینم یول. کردم یم باز را در نه و دادم یم جواب را تلفن نه بودم تنها که یوقت معموال. بودم تنها خانه در. زدند را در زنگ

 »؟ هیک:« دمیپرس و رفتم اف اف سمت به میمستق يفکر چیه بدون و شدم بلند جا از سرعت به روز آن چرا دانم

 .»هستم اریخشا.  دیکن باز را در لطفا ، ادگاری خانم: « گفت اف اف طرف آن يصدا 

 ییچزها چه که بودم کرده نیتمر خودم شیپ بار صد. چکارکنم دانستم ینم. افتاد لرزه به وجودم تمام او يصدا دنیشن از 

 به میبگو و بزنم داد سرش خواست یم دلم. بود گفه دیمهش به دروغ همه نیا من سر پشت که او به.  میبگو او به دیبا

 یحت نتوانستم اصال. کرد فرار مغزم از حرفها نیا همه لحظه آن در چرا دانم ینم یول. ندارد شعور و عقل هم بچه کی اندازه

 . شد باز در و رفت اف اف دکمه سمت به اریاخت یب انگشتم عوض در و اورمیب زبن به يا کلمه

 یجالباس به که را مادرم دیسف چادر نیبنابرا. نبود دست دم ییمانتو و يروسر چیه. انداختم اطرافم و دور به عیسر ینگاه 

 صورتم به یاب یحت بتوانم که نیا از قبل یول. بودم مرتب نا یکاف اندازه به ، انداختم نهیآ در ینگاه. کردم سرم بود زانیآو

 »د؟یبود خواب دیببخش ، سالم:« گفت و زد يلبخند من دنید با. تو امد و کرد باز را در اریخشا ، بزنم
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. کرد یم فرق یلیخ دفعه هر با دفعه نیا اریخشا. کردم نگاه صورتش به مات طور نیهم ، بدهم را جوابش که نیا بدون 

 ینم چشم به نفرت و شک از ياثر گرید شیها چشم در. بود شده تر دیسف انگار اگر یحت. بود شده روشن و باز صورتش

 اریاخت یب که شد باعث بود لبانش يرو که يلبخند و صحبتش لحن. بود شده یمیصم ینوع به نگاهش حالت یحت. خورد

 ؟ دیریبگ من دست از رو گلدون نیا ممکنه:«  گفت. بود کرده دایپ يشتریب جرات انگار من دنید با اریخشا. بزنم لبخند

 .»شکنه یم داره دستم گهید

 و گرفتم دستش از را گلدان رفتم جلو یدستپاچگ با بودم شده دستش در ییکادو بزرگ بسته و گلدان متوجه تازه که من 

. دیرس راه از هم مادرم لحظه همان خوشبختانه که نه ای کنم دعوت خانه به را او دیبا ایا که بودم دودل. گذاشتم نیزم

 دیهست کجا شما دکتر هست معلوم چیه:«  گفت یاحوالپرس و سالم از بعد و شد خوشحال یلیخ افتاد اریخشا به که چشمش

 !» یسراغ نه یزنگ نه ؟

 من که گفت یم اگر یحت.  کند فیتعر مادرم يبرا را خودش و من نیب يدعوا انیجر اریخشا که نبود دلم يتو دل 

 و انداخت من به یعیسر نگاه بود کرده حس انگار که او یول. شد یم خراب زیچ همه ام داشته خبر خانه از بتشیغ انیازجر

 .»بودم گرفتار یلیخ خدا به ، ام شرمنده:« گفت مادرم به رو بعد

 با و کرد استفاده کند دم ییچا شیبرا تا رفت مادرم که یفرصت از اریخشا. مینشست هال در همه و تو آمد مادرم دعوت به 

 .»داده شما يبرا خاتون رو گلدون نیا:«  گفت آهسته ییصدا

 ده بودم رفته رو روز چند من آخه:«  گفت دید مرا تعجب که یوقت ؟ بود دهید را خاتون کجا او. بود زده خشکم تعجب از 

 .»خاتون شیپ

 دنید با که انگار و نشست کنارما و آمد مادرم. شد سکوت به مجبور مادرم امدن با که بدهد ادامه را حرفش خواست یم و 

 که نیا از دیرس یم نظر به ، انداختم مادرم چهره به ینگاه. دنیخند و گفتن به کرد شروع بودند داده بهش را ایدن اریخشا

 يا:«  گفت و افتاد گلدان به چشمش دیخند یم و گفت یم که طور نیهم. است خوشحال و یراض یلیخ نجاستیا اریخشا

 .»مینبود زحمت به یراض ، نکنه رد د شما دست ، دکتر يوا

 را چشم خی گل يها غنچه لونینا ریز. بردارد آن يرو از را لونینا تا شد بلند جا از بود دهیکش لونینا گلدان يرو چون و 

 يروزها ادی. بفرستد میبرا یقشنگ هیهد نیچن کردم ینم فکر چیه. نکنه درد دستت ، خاتون اخ کردم فکر.  کرد یم نوازش

 نیا کردم یم نگاه ان به یوقت شهیهم. بود بایوز ندیخوشا میبرا خی گل بوته نیا چقدر. ده بودم رفته تازه که افتادم یاول

 یم خاتون شهیهم و. شه یم باز زمستون سرما و سوز يتو فقط که هی یگل جور چه نیا ، ایخدا که آمد یم یپ میبرا سوال

 .»نداره چرا و چون اون کار ، گلکم خداست کار:« گفت
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 قهیسل با یلیخ شما ، دکتر:«  گفت اریخشا به رو و. » قشنگه گلدون نیا چقدر نیبب ، ایپر:« آمدم خودم به مادرم يصدا با 

 .»دارم دوست یلیخ خی گل من. دیا

 .»نداره رو شما قابل:«  گفت بود گرفته اش خنده که یحال در و انداخت من به ینگاه اریخشا 

 .مونه ینم گلدون يتو خی گل چون. بکاره باغچه تو نویا بگم بهش دیبا ، اومد که بابات فقط- 

 .»کنم یم رو کار نیا من ، دیبده اجازه اگر:«  گفت شد یم بلند جا از که یحال در اریخشا 

 .زد باال را شیها نیاست و آورد رادر کتش 

 .»کنه یم رو کار نیا اد یم خودش ادگاری. میستین شما زحمت به یراض ، دکتر نه:« گفت مامان 

 .»کرد تمام آنکه ، کرد که را کار:«  کفت دیخند یم که یحال در اریخشا 

 .اطیح يتو رفت و کرد بغل را گلدان بعد 

 رو پسرش یبزرگ و بود زنده هم مادرش کاش يا ، هیخوب پسر چه ماشااهللا:«  گفت کرد یم نگاهش سر پشت از که مادرم 

 .خواندن فاتحه لب ریز کرد شروع و شد جمع شیها چشم در اشک حرف نیا با و.» دید یم

 مناسب که يروسر کی هم بعد.  دمیپوش و اوردم در مناسب لباس کی کمد يتو از.  کنم عوض را چادرم تا اتاق به رفتم 

 .ستادمیا اریخشا سر يباال و اطیح به رفتم. شدم یراض خودم از ، کردم نگاه نهیا در یوقت. کردم سرم باشد لباسم

 به کاش يا. شد بد یلیخ:«  گفت شد یم کارش مشغول دوباره که یحال در و انداخت من به ینگاه و کرد بلند را سرش 

 .»داده خاتون رو گلدون نیا که میبود گفته مادرتون

 .»میبد حیتوض رو ریچ همه میمجبور وقت اون. خدا به رو تو نه نه،:«  گفتم سرعت به بدم شده دستپاچه یلیخ که من 

 ؟ نگفته پدرتون به من مورد در یچیه پدرتون دوست یعنی- 

 رو ،خودتون دکتر:«  گفت و اطیح يتو آمد مادرم ضمن نیهم در. شدم سرخ خجالت از و افتادم روز ان ادی او حرف نیا با 

 .»میبخور ییچا هی و دیبشور دستاتونو دییبفرما. گهید خوبه. دینکن خسته

 .امیم. شهیم تموم االن- 

 ، خوب:« گفت و گرفت نظر ریز را بوته خوب و رفت عقب عقب قدم چند. شد بلند شیجا از و کرد رامحکم بوته يپا بعد 

 »شد؟ خوب نظرتون به
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 .شد خوب یلی،خ بله- 

 که رو ،ناهار دکتر:«  گفت مادرم. صحبت به مینشست و اورد و ختیر ییچا فنجان سه مادرم. شست را شیدستها و رفت 

 »؟ دیمون یم ما شیپ

 .دارم کار یلیخ.  ممنون یلی،خ نه- 

 .میباش هم دور نجایا ندیایب هم فرناز و یعل ام زده زنگ که بخصوص. ستین ممکن اصال- 

 .شمیم زحمتتون باعث اخه- 

 .دیهست رحمت شما ، هیچ زحمت- 

 .»بودم آورده شما يبرا هم گهید زیچ هی:«  ارگفتیخشا میشد تنها که یوقت 

 لیدل چه به هیهد آن دانستم ینم اصال.  من دست در گذاشت و آورد را ان. رفت ییکادو بسته سمت به و شد بلند جا از 

 .»دیکن بازش ، خوب:«  گفت اریخشا.  انداختم صورتش به ینگاه!  بود گرفته هیهد من يبرا چرا اریخشا. است

 ه؟یچ گهید نیا- 

 فکر:«  گفت نیهم يبرا. ستیچ داخلش میگو یم من که فکرکرد اریخشا یول. ستیچ يبرا گرید نیا که بد نیا منظورم 

 »باشه؟ یچ دیکن یم

 .»بزنم حدس توانم ینم:«  گفتم کردم یم لمسش دست با که یحال در 

 .دیکن باز رو کاغذش بهتره پس- 

 از و شدم موضوع متوجه کردم پاره را کاغذ که نیهم. باشد توانست یم چه بسته نیا در یعنی. بودم شده کنجکاو یلیخ 

 »؟ تابلو هی ، من يخدا:« گفتم و دمیکش یکوتاه ادیفر یخوشحال

 »ه؟یچ::«  گفت بود آمده رونیب آشپزخانه از ادمنیفر يصدا دمیشن با که مادرم 

 .نیبب ایب مامان- 

 چیه دشیسف شیر و موها نیب که بود مو دیسف رمردیپ کی يتصور. کرد نگاه تابلو به و امد جلو دست به ریکفگ مادرم 

 به او نگاه. بود بایز و توجه قابل یلیخ که خورد یم چشم به صورتش اطراف ینوران هاله کی و. نداشت وجود يمرز



 
 

 
 

 بھارک ملک خانی نقش دل

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m  
 

Page 199 

 شده تابلو يتماشا محو که یحال در مادرم و من.  گذشتیم ها پنجره و وارهاید سد از نگاهش که انگار ، بود ها دوردست

 !» ست العاده فوق:«  میگفت هم با میبود

 »؟ دیا دهیراکش تابلو نی شما:«  گفت مامان بعد 

 نظرتون به:«  دیپرس بود شده رهیخ من صورت به که طور نیهم چون. دینشن اصال را مادرم حرف نیا انگار اریخشا یول 

 »؟ هست پدرم هیشب

 یلیخ که دمید کردم نگاه خوب یوقت.  دمیفهم یم اول از دیبا. بود شاه یعل ریتصو ، تابلو نیا. شدم موضوع متوجه ناگهان 

 من که بود یشاه یعل از تر جوان یلیخ ریتصو نیا البته. است شاه یعل هیشب کامال شیها شیر جز به صورت ها قسمت از

 به یول. نبود ياثر چیه داشت صورتش در که يادیز يها چروك و نیچ و قیعم يها خط ان از ریتصو نیا در. م بود دهید

 وجود يا فاصله ریتصو نیا و شاه یعل نیب شد یم باعث که يزیچ ، داشت وجود هم کوچک اشکال کی نهایا از ریغ

 ؟ ها چشم باالخره و ، ها گونه ، دهان ، ینیب: دادم مطابقت مرد ان با را صورت اجزا تک تک. کردم فکر یلیخ. باشد داشته

 نتوانسته اریخشا که دمیفهم یم. دید یم کامال ها چشم نیا. نبود کور مرد کی نگاه ، نگاه نیا. بود ها چشم از اشکال ، بله

 بود دهیکش او از که يریتصو. بود دهیند را شاه یعل که بود سالها او. داشت هم حق. کند تجسم را پدرش بودن کور حالت

 ذهنش در شهیهم پدر عنوان به ریفناناپذ و محکم تیشخص کی از که گرفت یم الهام یتیذهن و يالپردازیخ يرو از شتریب

 به یوقت! باشد داشته دوست را نشناخته و دهیند يپدر که بود سهت شیبرا چقدر. سوخت یم شیبرا دلم. بود کرده ثبت

 يبرا بشکنم را او قلب توانسم ینم. است جواب منتظر و دوخته من دهان به چشم طور نیهم دمید ، کردم نگاه صورتش

 .»شاهه یعل از ییبایز ریتصو که واقعا. ههیشب یلیخ ، بله ، بله:«  گفتم هم نیهم

 چشم نیا دانستم یم. بود زده زل من به طور نیهم اریخشا یول. زدم لبخند و دوختم او چشم در چشم جمله نیا گفتن با 

 یم نظر ریز یخوب به را آدم حرکت نیکوچکتر یحت ها چشم نیا. گفت دروغ آنها به بشود که ستین ییها چشم ، ها

 از بعد. باشم راست رو او با دیبا کردم فکر و برگرداندم تابلو به رو را صورتم. رفتهینپذ من از را جواب نیا که دمیفهم. گرفتند

 نظر به. ههیشب یلیخ نیا ، دیا دهیند رو پدرتون يریپ اصال شما که نیا به نسبت ، نیدون ی،م خوب ، یعنی:«  گفتم یمکث

 یم نظر از را ریتصو جزء ء جز که یحال در و.»  دیا داشته نگه قلبتون يتو اون از شما که هیریتصو نیتر قشنک من

 »؟ دیا گذاشته یچ رو تابلوتون اسم:«  دمیپرس گذراندم

 .دونم ینم هنوز- 

 . ادی یم تابلو نیا به یلیخ اسم نیا. دل نقش نیبگذار ، نیپرس یم من از اگر- 
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 یعل به نسبت را نظرش ام توانسته باالخره که شدم خوشحال. است نشسته دلش به میحرفها که دمیفهم ، دیخند یوقت 

 .»دیا دهیبخش رو پدرتون باالخره که خوشحالم:«  گفتم. کنم عوض شاه

 ؟ ام دمیبخش اونو که نیکرد فکر چطور- 

 ...نیبود دهینبخش اگر ، مطمئنم- 

 که بچه:«  گفت و دیپر حرفم انیم ارییخشا یول ، دیدیکش ینم او از ررا تابلو نیا دیبود دهینبخش اگر که میبگو خواستم یم 

 که بودم يا خاطره ،دنبال شدم که بزرگ اما. کنه کینزد بهش یکم منو بلکه که گشتم یم يزیچ دنبال ش همه بودم

 که:« ... کرد تمام طور نی راا اش جمله زد یم لبخند قاب درون ریتصو به که یحال در و..» که باشه خودم مال فقط و فقط

 .»کردم دایپ باز نیا

 شیبرا پدرش به راجع خاتون دیشا ؟ بود کرده دایپ او از يا خاطره چه یعنی. بروم فرو فکر به که شد باعث و ا يحرفها 

 يفکر. داشتم شاه یعل از خودم که افتادم يا خاطره ادی. بودند گفته ییزهایچ شیبرا مردم هم دیشا. بود کرده صحبت

 دست به را ان و.» داره کم رو ین نیا فقط عکس نیا ، خوب:«  گفتم و اوردم را او ین اتاق يتو از رفتم باالفاصله و کردم

 .» پدرتونه ین نیا:« گفتم و دادم اریخشا

 .»زد یم ین اون آخه:« دادم ادامه و کردم یمکث 

 شده رهیخ صورتم به که یحال در بعد.»  گفت بهم خاتون ، بله:«  گفت کرد یم ورانداز دستش در را ین که طور نیهم او 

 .»دمید یم خودم چشم با دیبا.  شهینم باورم هم هنوز یعنی. کردم ینم هم رو فکرش اصال من ، نیدون یم:«  گفت بود

 .نیباش نقاش هی شما که شد ینم باورم دمید ینم اگه منم. گهید نهیهم اشکال- 

 یم:«  داد ادامه و کرد یمکث بعد.»  همونه مثل هم نیا دیشا ، خوب:«  گفت و برگرداند تابلو به رو به را صورتش دوباره 

 .»دنهیکش نفس مثل من يبرا کردن ینقاش دیدون

 خودم چشم تا دو با که نیا با من که بود نیا قتیحق. بود دیبع یلیخ او از ؟ زد یم را حرفها نیا که بود اریخشا نیا یعنی 

 نگاه نیا ، فیلط هیروح نیا. باشد خودش کار ، کار نیا که شد ینم باورم هنوز یول ، دمید یم بود دهیکش او که را ییتابلو

 سر یلیخ ، بودم کرده دایپ او از من که یشناخت با. آمد ینم او يهوا و حال به اصال بایز يها رنگ بیترک نیا و موشکافانه

 دائم ریگ سخت معلم کی يکرد یم احساس بود کنارت در یوقت که يطور به بود خشن یحت هم یگاه و يجد و سخت

 بدبختانه و دانست یم تو از بهتر را زیچ همه شهیهم. کند سرزنش را تو یکوچک اشتباه هر خاطر به تا است سرت يباال

 .گذاشت ینم سرپوش هم اشتباهاتت از کی چیه يرو
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 شما کردن ینقاش از خانم دیمهش چرا:«  گفتم و افتادم ینقاش مورد در شیحرفها و دیمهش ادی اریاخت یب چرا دانم ینم 

 »هستن؟ ناراحت

 »؟ نیدید کجا را دیمهش شما:« گفت و شد رهیخ من به. بود شده گرد شیها چشم تعجب شدت از 

 دنبالتون؟ خونه بودم آمده من که نگفتن بهتون مگه. شما خونه- 

 .م نرفته خونه هنوز. نجایا آمدم راست هی ده از من یعنی. گفت يزیچ من به یکس نه،- 

 هم با:«  گفت اهسته یلیخ کرد یم يباز نشیماش چیسوئ با و بود انداخته نییپا را سرش که یحال در مکث یکم از بعد و 

 »؟ نیزد هم حرف

 زنگ يصدا دمیشن با ی،ول میبگو يزیچ حواستم. رفت هم در میها اخم خود به خود و افتادم دیمهش يحرفها و روز ان ادی 

 یحساب خانه خالصه و دندیرس هم پرهام و پدر آنها سر پشت. بودند کوچولو ریام و یعل و فرناز. ختیر هم به فکرم همه در

 شد شلوغ

 در ناهار. میشد ناهار دنیکش مشغول آشپزخانه در هم مادر و وفرناز من. کردن صحبت به نشستند پدر و اریخشا و یعل 

 انگار حاال. بود شده عوض قدر نیا مدت نیا عرض در اریخشا که بود بیعج میبرا. شد صرف یمیصم کامال یطیمح

 شیها چشم که بود نیا مثل. نداشت را سابق حالت آن شیها نگاه گرید. داد یم نانیاطم و ارامش احساس ادم به بودنش

 یم و دیگو یم هیبق مثل و کنارگذاشته را روحش یب و خشک رفتار باالخره که بودم خوشحال یلیخ. دیخند یم ادم به

 .خندد

 اریخشا که بود یداشتن دوست و گرم يقدر به جمعمان. میکرد صحبت یکل و مینشست هم دور همه غذا، خوردن از بعد 

 یکل از بعد و شد بلند شیجا از که بود بعدازظهر سه ساعت باالخره. بزند اش خانه به هم يسر دیبا که بود رفته ادشی بکل

 اریخشا فقط و فقط بحثمان موضوع بار نیا و مینشست هم دور همچنان ما او رفتن از بعد.ترککرد را منزلمان تعارف و تشکر

 .بود

 .»کرد افتخار ییها یادم نیهمچ هی به دیبا:«  گفت پدرم 

 » مغروره خودش به یلیخ. شه یم شیادعا فقط. ستین يبد پسر:» گفت یعل 

 یحال در بعد و.» شد یم ادعاش انهای از شتریب حاال ، بود اون يجا يا کهید کس هر. داره حق. مادر خوب:«  گفت مادرم 

 پدر که شماها.  بده دست از رو کارش و کس همه یبچگ تو ادم که سخته یلیخ نکن فکر:«  گفت شد یبلندم شیجا از که

 .!»ندارن رو کس چیه که ییاونها حال به يوا. دیا شده نیا ، بودند سرتون يباال مادر و
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 و گوشه من به ينحو به شیحرفها در که کردم یم احساس اش همه چرا دانم ینم. امدین خوشم اصال مادرم حرف نیا از 

 چیه عهده از و هستم اقتیل یب و عرضه یب من که بفهمانند من به ینوع به خواستند یم همه انگاز اصال. زند یم هیکنا

 که مادرم به رو. گرفتم یم سردرد یناراحت و حرص از قطعا ،واال گفتم یم يزیچ دیبا ؛ زدم یم یحرف دیبا. میآ یبرنم يکار

 »م؟یا شده یچ ما مگه مامان:«  گفتم رفت یم رونیب اتاق از داشت

 یچیه که تو گفت یم من به نگاهش با انگار. بود بدتر هم کتک و فحش تا صد از میبرا که انداخت من به ینگاه مادرم 

 .»یدون یم بهتر خودت ، واهللا دونم ینم:«  گفت هم بعد. یستین یکس که تو ؛ يندار نظر اظهار حق تو ، يا نشده

 در حال به تا. ام شده ریحق و پشت کردم احساس. کردند خراب سرم يرو را ایدن يها ساختمان تمام انگار حرفش نیا با 

 بودم من نیا. هستم یمهم ادم کردم یم احساس. بودم یکس خودم يبرا من. بودم نکرده حقارت احساس قدر نیا عمرم

 که بود دهیچیپ میگلو در یبغض. نبود مهم یکس يبرا اصال ظاهرا اما. بودم حال وسر پا سر هنوز یبدبخت همه ان از بعد که

 نیکرد یم دعا دیبا دیشا:«  گفتم کردم یم يریجلوگ میها اشک زشیر از یسخت به که یحال در. کرد یم ام خفه داشت

 هر تا:«  کردم تمام طور نیا را ام جمله پدرم به کردن نگاه با و...» تا داد یم بهتون گهید پسر هی ، دختر هی عوض خدا که

 .»نیکن افتخار بهش خواد یم دلتون چقدر

. بستم سرم پشت را در و دمیدو اتاقم به و گذاشتم تنها بود شده گرد تعجب از که ییها باچشم را خانواده تمام هم بعد 

 ریتصو ان دنید از بود میصندل يرو که افتاد ییتابلو به چشمم ضمن منیه در. دیجوش یم چشمانم از چشمه مثل اشک

 یصندل يرو از را تابلو. کردم یم پاره پاره را اش همه بودم دست چاقو می اگر که بودم یعصبان قدر آن. خوردیم هم به حالم

 کس چیه. امدمین ن رویب و ماندم اتاقم در شب تا را بعدازظهر تمام. فتدین ان به چشمم گرید تا کمد يتو گذاشتم و برداشتم

 گفتم ی،م شد یم کینزد اتاقم در به که ییپا يصدا هر. بودم تنها یلیخ. سوخت یم خودم يبرا دلم. امدین سراغم به هم

 البته. نکردند میصدا هم شام يبرا. دینپرس ازم هم یسراغ یحت کس چیه یول. سراغم دیا یم و زند یم در به نفر کی االن

 به و دیایب حداقل خواست یم دلم. داشتم توقع فرناز از یول ، نشوند مزاحمم دهند یم حیکهترج دانستم یم را پدرم و مادر

 البته. دارد وجود خاه انی در هم ییایپر که بود رفته ادشانی اصال هم دیشا. امدین هم او یول. بدهد میدلدار و بزند سر من

 کردم فکر. باشند نداشته عادت من بودن به داشتند حق که بودم کرد ترك ا ر خانه وقت یب و وقت قدر آن چون. نبود دیبع

 بودند مشتاق من دنید يبرا شتریب م خانواده ياعضا ریسا و مادر ، بود ختهیر بههم اعصابم و نبود خوب حالم که موقع ان

 به که خواهم یرام یحق که نی اای ام کرده تنگ را شانیجا انگارمن که بودند کرده دایپ یحالت من به نسبت همه حاال اما

 مادرشوهرش و شوهر به هم حتمااو ، خوب. کردم یم حساب شیرو انقدر من که فرناز یحت. ستین من به متعلق وجه چیه

 دیبا و. من دوست بعد ، بود یعل زن اول او حال هر به..! نه اگر ، کرد یم هم او کردند یم دییتا مرا آنها اگر. کرد یم نگاه

 مرا که یدوست. رکدم یم احساس خوب را دوست کی یخال يجا حاال. داد یم اجازه او به یعل که کرد یم را يکار همان

 رابطه میدانشگاه هم دوستان از یکی با هم هنوز االن اگر مثال. بکند را یکس مالحظه که نخواهد ضمن در و بفهمد خوب
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 و مینیبنش که شاپ یکاف کی ای نمایس ، پارك ، رونیب میرفت یم هم با میگذاشت یم قرار و زدم یم زنگ او به ، داشتم

 و فرناز دیشا که باشد در به چشمم و بشوم منتظر که نیا ای ، دارند يا برنامه چه خانواده نمیبب دیبا ای حاال اما میبخور يزیچ

 جا سر مرا حوصله نهایا از کدام چیه. بودم شده خسته گرید یول. بشوم سرگرم یکم بچه با من تا برسند راه از کوچولو ریام

 و خسته بعد و بزنم رونیب خانه از خاطرش به روز هر که یهدف.  خواستمیم برنامه کی. بودم سردرگم و فیبالتکل. آورد ینم

 یم یاخالق بد من با یلیخ گری د چون. نشنوم را مادرم يها گرفتن رادیا و ها کردن غرغر انقدر گرید تا برسم راه از کوفته

 مدرسه يبرا را پرهام که صبح روز هر گرید ، اتاقم يتو بودم رفته و بودم کرده قهر طور آن که يروز ان از بخصوص. کرد

 اگر. آمدم یم رونیب ازرختخواب و شدم یم داریب خواب از اجباز به که انداخت یم راه صدا ئ سر قدر آن ، کرد یم حاضر

 کردن کار از قدر ،ان کنار به نهایا حاال. شستشو و پز و پخت کار به گرفت یم مرا ، اشپزخانه يتو گذاشتم یم را میپا هم

 ریز ، فردا يبرا باشد اش هیبق و ام شده خسته حاال که گفتم یم هم اگر. کرد یم یعصب مرا بکل که گرفت یم رادیا من

 يحرفها نیا کردم یم یسع یلیخ. کنده کوه که کند یم الیخ نداند یکس هر چکارکرده، انگار حاال که کرد یم غرغر لب

. شد یم مانیدعوا جهینت در و کنم تحمل توانستم ینم هم وقتها یبعض ، خوب یول. ندهم یجواب و. رمیبگ دهینشن را مادرم

 ، دیرس یم راه از پدرم که هم بعد و میاین رونیب و بمانم اتاقم در پرهام ای پدرم برگشتن موقع تا شدم یم مجبور آن از بعد

 تو ، باش اخالق خوش ، نکن رفتار ينجوریا مادرت با که داشت نشیات در اندرز و پند یمشت هم او. بود ماجرا اول تازه

 قابل ریغ و کننده خسته میبرا یزندگ وضع نیا گرید که داند یم خدا. حرفها نیا از و ، يا شده بداخالق یلیخ ها یتازگ

 بود خوب چقدر. کرد یم را شاه یعل يهوا دلم قهیدق هر و روز هر بایتقر. اول خانه سر بودم برگشته انگار. بود شده تحمل

 تحمل را مشکالت نیا تر راحت یلیخ من ، بود اگر. کنم اوصحبت با و نمیبب را او توانستم یم ومن بود زنده هنوز او اگر

 یلیخ گرید وقت هر. کردم یم یشدگ رها احساس يبدجور ، نبود او که حاال یول. داد یم دیام من به شهیهم او. کردم یم

 يتماشا محو ساعتها و آوردم یم رونیب کمد داخل از را شاه یعل يتابلو رفتم یم ، شدم یم زده دل و خسته زیچ همه از

 شاه یعل ادی وقت هر و داد یم بایز ریتصو نیا به را شیجا کم کم هنم در او یواع افهیق کرید که يطور به. شدم یم ان

 يبدتر يروزها یلیخ من که افتاد یم ادمی ، کردم یم فکر او به یوقت. آمد یم چشمم شیپ تابلو نیا آگاه ناخود ، افتادم یم

 یوحشتناک و بد يروزها چه رفت ینم ادمی که من یول ، آمد ینم ادشی کس چیه است درست. ام گذاشته سر پشت هم را

 باز که گفت یم دلم ته در میصدا ، میها یناراحت همه با و بود شده تمام و بود گذشته زیچ همه حاال اما!  ام گذرانده سر رااز

 .شود یم عوض دارد زیچ همه

 از همه. کرد دعوت هما هتل به شام يبرا را همه هم دفعه کی. کرد یاحوالپرس و زد زنگ باز چند اریخشا بعد روز چند در 

 و مادرم به. نرفتم همراهشان بشوم برو رو دیمهش با دوباره مبادا نکهیا ترس از که. من بجز. کردند استقبال یلیخ دعوت نیا

 و مادرم خالصه. بود دهیخواب ، نبود خوب حالش ، کرد یم درد سرش ندیبگو ، گرفت مرا سراغ اریخشا اکر گفتم هم هیبق

 آنها به یلیخ که نیا مثل و بود برده خوابم من برگشتند یوقت که قدر آن. برگشتند رید هم یلیخ اتفاقا و رفتند خانواده تمام

 را راستش. بود گذاشته تمام سنگ اریخشا و بوده یعال یلیخ زیچ همه کردند یم فیتعر که طور نیا.  بود گذشته خوش
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 یول. ام نرفته چرا گه شدم مانیپش یلیخ باشد همراهشان نتوانسته و داشته يکار مهتاب شب ان که دمیشن یوقت دیبخواه

 شتریب من که شد باعث هم مسئله نیا. ام نرفته من چرا که دهینپرس هم اصال و نبوده مهم شیبرا اصال اریخشا ظاهرا

 .بشوم ناراحت

 کردم یم جمع را رختخوابم داشتن من که صبح روز کی که نیا تا. شتند یم يسپر هم یپ در يا حادثه چیه بدون روزها 

 بعد. دمینفهم یچیه من که يطور کردند صحبت اهسته اهسته هم با قهیدق چند و برداشت را یگوش مادرم. زد زنگ فرناز

 .»تلفنه يپا فرناز ای،ب ایپر:«  گفت و کرد میصدا مامان

 »؟يدار چکار امروز ، ایپر:«  گفت گرفتم که را یگوش. دارد چکارم صبح وقا آن دانستم ینم 

 ؟يدار يکار مگه، چطور- 

 من با يندار يکار تو اگر نمیبب خواستم یم. يببر خودم با هم رو ریام خوام یم منتها. دیخر بروم خواستم یم فقط نه،- 

 .داشت نگه رو بچه نیا شهینم ییتنها آخه. ییایب

 ؟يدار نیماش تو. خوب یلیخ- 

 .گذاشته من يبرا رو نیماش یعل امروز.آره- 

. زد را در زنگ نه اعت سر بار نیا کرد یم یبدقول یلیخ فرناز که شهیهم برعکس. میگذاشت صبح نه ساعت يبرا را قرار و 

 .شده شناس وقت قدر نیا چطور که کردم تعجب

 ، آمدم که خودم به فقط. رود یم کجا دارد دمینفهم اصال من که دیخند و گفت و زد حرف قدر ان میشد که نیسوارماش 

 »چکار؟ ياومد نجایا:«  گفتم ، دانشگاه کوچه يتو دیچیپ دمید

 نه؟ ای کالس سر يبرگرد شهیم مینیبب میبکن یسوال خواد ینم دلت- 

 !تونم ینم که من ؟يجور چه آخه - 

 تالشتو اقال که راحته التیخ وقت اون عوضش. گهید شهینم ندیگو یم فوق فوق!  بکنند خواهند ینم که اعدامت ؟ چرا- 

 .يکرد

 ، یگ یم تو که رو ییحرفها نیا:«  گفتم اعتراض با. بودك شده کالفه گرید ، دیفهم ینم مرا حرف هم فرناز که نیا از 

 .»بشم رو به رو ها بچه با تونم ینم ، کنم چکار خوب یول. ام گفته خود به هم بار صد حاال تا. دونم یم تو از بهتر من
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 نیا ؛ گهید بسه ، ایپر بردار دست:«  گفت ، کردیم پارك را نیماش من يها برهان و لیدل به اعتنا یب که یحال در فرناز 

 »؟يکرد یم چه یداشت را اریخشا وضع اگر. نکن نیتلق خودت به رو زهایچ

 داره؟ اون به یربط چه اصال موضوع نیا ، اریخشا- 

 تا که پرسه ینم ازت کس چیه باش مطمئن. ستین یکن یم فکر تو که ها ينجوریا اصال بگم خواستم یم فقط ، یچیه- 

 .نشده يخبر چراازت ای يا بوده کجا حاال

 ؟یدون یم کجا از تو- 

 .یفهم یم هم خودت حاال- 

 يخوایم. آم ینم که من حال هر به:«  گفتم کردم یم سرگرم ریام با را خودم که یحال در و انداختم باال را میها شانه 

 .»برو خودت

 و برگشت شد یم ادهیپ نیماش از داشت که او انتظارم برخالق یول کند یم را کار نیا من خاطر به فرناز که بودم مطمئن 

 .»ینباش تنها که ام یم همراهت فقط من. دنبالش يبر دیبا خودت. توست کار نیا:«  گفت و نشست نیماش يتو دوباره

 دلم هم طرف کی از. بکند را کار نیا من يجا به که نبود حاضر اصال. نداشت يا دهیفا کردم التماس و خواهش چقدر هر 

 .کردمیم را ام یسع دیبا ، نبودم هم تنها ضمن در و بودم امده نجایا تا که حاال. بدهم دست رااز فرصت نیا که خواست ین

 میرو از رنگ ، دیلرز یم میزانوها. اندات جلو مرا و گرفت بغلم از را ریام فرناز. شدم ادهیپ نیماش از ترس و دیترد یکم با 

 بود نکرده يرییتغ ساختمان یکل ينما ، نیزم بخورم و برود جیگ سرم است ممکن ان هر کردم یم احساس و بود دهیپر

 ، گروه ریمد دفتر. شد یم جیگ آدم که بودند کرده اضافه اتاق اتاق يقدر به. بودند داده رییتغ کامال را ساختمان داخل یول

 یبرام ها چهره از کدام چیه یول بود یانیدانشجو از مملو کردم یم نگاه که را هرجا. سیرئ دفتر ، ریمد دفتر ، معاون دفتر

 و بودند ستادهیا گروه گروه پسرها و دخترها طرف ان و طرف نیا. ستندین دیجد انیدانشجو نهایا حتما کردم فکر. نبود اشنا

 نیهم. هستند خوشحل و یراض یلیخ اند شده قبول که نیا از که دیفهم شد یم کدامشان هر ازچهره. کردند یم صحبت

 .دمیشن را اسمم خوردو ام شانه يرو یدست ناگهان میخورد یم جیگ تیجمع انیم که طور

 بود قرار یحت. میبود کینزد و یمیصم یلیخ هم با ما قبال. دمید را یمیکر خانم دانشگاهمان زبان استاد برگشتم که یوقت 

 »؟ یبرگشت یک ، ایپر:«  گفت یاحوالپرس و سالم از بعد. زد حلقه ما يدو هر چشم در اشک. کنم دعوتش هم میعروس سر

 .»امروز نیهم:« گفتم دارد خبر انیازجر حد چه تا دانستم ینم که من 
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 قول بهت. شه یم درست دوباره زیچ همه. نباش ناراحت ، زمیعز:«  گفت کرد یم نوازش مرا شانه دست با که یحال در او 

 سر يبرگرد شه یم ایآ که یبپرس ياومد حتما حاال ، خوب:«  گفت گرفتیم فرناز بغل از ررایام که یحال در و.» دهم یم

 »؟ نه ای کالس

 »طوره نیهم:«  گفت فرناز 

 ؟يبود کرده رد یمرخص قبال- 

 .بودم نداده هم خبر یحت ، متاسفانه نه- 

 .»مینکرد یاقدام ما یول ، کنه مشخص رو فشیتکل بره ایپر که خانه زدند زنگ دانشگاه از هم باز چند:« داد ادامه فرناز 

 .شد مشکل که يطور نیا ، خوب- 

 را ما بعد و.» کنه یم تییراهنما اون. یکن مشورت گروهت ریمد با که نهیا راه نیبهتر کنم فکر:«  گفت مکث یکم از بعد 

 .کرد تیهدا او نزد

 انیدانشجو انیم در قبال را او که آمد یم نظرم به. بود ییخوشرو و خوب دختر دیجد ریمد نیوا بود رفته یقبل گروه ریمد 

 دییایب که میگرفت تماس شما با بار چند ما اتفاق:«  گفت و شناخت مرا عیسر کردم فیتعر شیبرا را مشکلم یوقت. بودم دهید

 .»سخته یلیخ حاال یول ، کرد يکار شد یم دیشا دیامد یم موقع همان اگر. بشه یدگیرس تان پرونده به

 .»دهم یم ارائه باشه الزم که هم یگواه و نسخه هر. بودم ضیمر من متاسفانه:«  گفتم 

 یم چشم به هم میمر خاله خط آنها نیب. آورد در نسخه سر يادیز مقدار فشیک يتو از کرد دست فرناز نیح نیهم در 

 »؟يبود نکرده رو نجاشیا فکر:«  گفت و زد يلبخند جواب در هم فرناز. کردم فرناز به ینگاه تعجب با. خورد

 شما که بهتره حاضر حال در ، خوب:«  گفت و کرد يفکر کرد یم مرتب هم يرو را ها برگه داشت که گروهمان ریمد 

 یم مهیضم هم را ها نسخه نیا من. دیبده شرح رو مشکلتون طورکامل به اون يتو و دیسیبنو دانشگاه سیرئ يبرا يا نامه

 نیا هیشب بایتقر مورد کی پارسال:«  داد ادامه یمکث بعداز و.» رندیبگ میتصم بهش راجع و ونیسیکم ببرند را آن تا کنم

 . »یبکن رو ات یسع که بهتره وجود نیباا اما. شد رد ونیسیکم يتو متاسفانه یول میداشت

 ؟ کنند قبول ممکنه درصد چند یعنی- 

 .دیباش موضوع ریگ یپ مرتب دیبا شما.  ستین معلوم اصال- 
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 دنبال مرا دارند که دیرس می نظر به. باشد سخت قدر نیا دانشگاه به برگشتن کردمینم فکر اصال. بودم شده ناراحت یلیخ 

 !نه ندیگو ینم حاال تیهم از چرا کردند ینم قبول اگر ، خوب. فرستند یم اهیس نخود

 .»شه یم درست که مطمئنم من. بزرگه خدا. نباش ناراحت:« گفت دید فکر در مرا که یمیکر خانم 

 وجود به مشکل و وضع به راجع میداشت که طور نیهم میدیرس که ها پله نییپا. میآمد نییپا ها پله از و میکرد یخداحافظ 

 .دندید مرا هم آنها. افتاد دهیحم و فرانک ، مهسا دوستانم به چشمم ناگهان میکرد یم صحبت آمده

 ؟ییتو نیا ایپر- 

 ؟یکن یم چکار نجایا- 

 بعد. گشت باز وجودم به يا دوباره يانگارامد بلکه نشد بد حالم تنها نه انها دنید با. کردم یروبوس شان همه با و جلو رفتم 

 !» يا کرده رییتغ یلیخ ،تو ایپر:« گفت فرانک کردن صحبت در آن و در نیا از و دنیخند یکل از

 »؟ يا گرفته میرژ يکرد کاریچ. يا شده الغر یلیخ. آره:«  گفت مهسا 

 .»يا شده چاق یلیخ تو عوضش:« گفتم و دمیخند 

 .»هیکی اون ری،تقص نفره دو مهسا آخه:« گفت دهیحم و دندیخند همه حرف نیا با 

 »؟یبش مادر قراره تو ، مهسا:«  گفتم و دمیکش یغیج 

 .ماهه چهار ، آره- 

 ؟يکرد ازدواج یک تو. شهینم ،باورم من يخدا- 

 .تو از بعد ماه سه- 

 رااز نگاهشان کردند یم یسع هم هیبق. شد بد حالش یلیخ هم خودش یطفلک. میخورد جا همه حرفش نیا از ناگهان و 

 ینم حاال. شده تمام بوده یچ هر ، گهید بسه کردم فکر یول شده بد حالم یلیخ که کردم احساس اولش هم من. بدزدند من

 بکند رجوع و رفع را اشتباهش يا جمله با کرد یم یسع که مهسا جواب در نیهم يبرا. کنم خراب را ام یخوشحال خوام

 .زدم لبخند و.» نشدم ناراحت من ، ستین مهم:«  گفتم

 .گرفت اغوش در مرا و دیخند هم مهسا ، من لبخند با 

 .»میبخور يناهار ،و رونیب میبرو مایقد ادی به هم با بهتره ، میا کرده دایپ رو ایپر که ،حاال ها بچه خوب:«  گفت فرانک 



 
 

 
 

 بھارک ملک خانی نقش دل

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m  
 

Page 208 

 بعد و.» مونم یم منتظرت اونجا شما خونه رم یم من:«  گفت من به رو و.» خوبه یلیخ هم من نظر به اره،:«  گفت فرناز 

 .»میشد موفق ،باالخره يدید:«  گفت آهسته و اورد گوشم کینزد را سرش

 که ییهمانجا رفتم ها بچه با هم من. برود فرناز با را يریمس کی تا شد قرار و کرد یخداحافظ هم یمیکر خانم و دمیخند 

 ها بچه همه از. میزد حرف یلیخ راه در. میخورد یم ناهار انجا مینداشت را ناهار يبرا خانه به رفتن وقت یوقت گذشته در

 با ها بچه از نفر دو. بود افتاده يادیز ،اتفاقات میبود نرفته دانشگاه من که دقت چند نیا ، بود جالب یلیخ. گرفتم سراغ

 .خارج بودند رفته هم نفر دو یکی. بودند کرده ازدواج مانیها یهمکالس

 کهوی که يکرد یم چکار اصال ؟يبود کجا وقته چند نیا خودت بگو یگرفت خبر همه از که حاال ، خوب:«  گفت مهسا 

 »نشد؟ داتیپ

 تلخ يزوها ياور ادی با را کوچکم يشاد نیا خواست ینم دلم. بود نکرده را سوال نیا مهسا کاش يا که کردم یم آروز 

 يها نگاه یهمگ. انداختم تکشان تک چهره به ینگاه. برنجانم خودم از را او خواستم ینم هم یطرف از. کنم خراب گذشته

 ، کردم یم درك را حالتشان نیا قشنگ. امده من سر ییبال چه بداند خواست یم دلشان کردند یم من به يکنجکاو

 .بودم کنجکاو شاه یعل گذشته مورد در انقدر که من خود مثل درست

 دیکن باور:«  دادم ادامه و.» کنم فیتعر براتون يروز هی که دم یم قول یول ، تونم ینم حاال:« گفتم یطوالن یمکث از بعد 

 .»بود شده تنگ تون همه يبرا دلم که

 بلغزد شیها گونه يرو شده جمع شیها چشم در که یاشک نگذارد و کند رفتار يعاد یلیخ کرد یم یسع که یدرحال مهسا 

 .»بود شده تنگ برات دلمون یلیخ هم ما:«  گفت و گرفت لپم از یشگونین ،

 يبرا نیایب اصال. میهست هم با حاال که نهیا مهم.  بوده کجا حاال تا ایپر ستین مهم. گهید بسه ؛ خوب:«  گفت فرانک 

 »چطوره؟ میبگذار کوه قرار هی جمعه

 .»درکه میبر ، هیعال:« گفتم 

 .دربند میبر نیایب دیگ یم راست اگر. هیرو ادهیپ ،درکه بابا نه- 

 در یچرخ ناهار خوردن از پس. میگذاشت قرار خچالی ابانیخ سر صبح شش ساعت يبرا. میکرد قبول را شنهادیپ نیا همه 

 و. بود شب هفت ساعت.  بود شده رید یلیخ خانه، دمیرس یوقت. میشد جدا هم از و میکرد یخداحافظ و میزد ها ابانیخ

 انداختم دیکل لرز و ترس هزار با. بدهم خبر خانه به بود رفته ادمی پاك که بودم کردن صحبت گرم قدر ان من معمول طبق
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 افتاد من به که چشمش بار نیا اما. بود طور نیهم شهیهم. شود یم بلند مادر ادیفر و داد االن دانستم یم. کردم باز را در و

 .کنم سالم رفت ادمی اصال که بود منتظره ریغ نیبرا کار نیا قدر ان. دیخند شهیهم برعکس

 »گذشت؟ خوش. کمیعل سالم خانم، خوب:« گفت م مادر 

 من با طور نیا که شده چه افتاده، یاتفاق چه کردم فکر. بود نگرفته لیتحو مرا شکل نیا به مادرم که بود وقت یلیخ 

 اطیاحت ،با طوفان از قبل ارامش که نیا ای است یقیحق یحوشحال و لبخند نیا دانستم ینم که یحال در.  کند یم صحبت

 .»نبود بد. یخال شما ي،جا سالم:«  گفتم و زدن لبخند

 کلمه کی نیا بدون او یول. ریخ ای است یواقع یخوشحال نیا بشوم مطمئن تا دیبگو يگرید جمله مادرم تا شدم منتظر و 

. بود شده مشکوك و يرهادیغ یلیخ رفتارش مادرم. گذاشت تنها تعجب از باز دهان با مرا و اشپزخانه به رفت اضافه حرف

 رفتم دنبالش. نشد من جواب منتظر یحت بار نیا یول ؟يآمد رید چرا ؟یرفت چرا ؟یرفت کجا:  کرد یم نیج نیس مرا شهیهم

 . ختیر یم ییچا داشت. کند یم چکار دارد نمیبب خواستم یم. اپشزهانه به

 »افتاده؟ یاتفاق:« گفتم و نشستم زیم پشت 

 .زد لبخند من صورت به و»  ؟یاتفاق چه مثال ، نه:«  گفت گذاشت یم میجلو ییچا که یحال در مادرم 

 .»ستین کس چیه. ساکته یلیخ خانه:«  گفتم.بودم شده جیگ پاك 

 .رونیب رفتند نه،- 

 ؟ کجا ؟ رونیب- 

 .دنبالشون آمد اریخشا. دونم ینم- 

 »ار؟یخشا ؟ یک:« گفتم. ام دهیشن اشتباه کردم فکر 

 .بره یعل با خواست ی،م بخرد یاسک لوازم خواست یم که نیا مثل. کرد صحبت یعل با زد زنگ اول البته ، آره- 

 داشت؟ یفروش یاسک لوازم یعل مگر ؟ چه یعنی 

 !»باشه داشته هم اشنا که اد یم خوشش یاسک از یلیخ اون ؟یعل یچ يبرا:«  گفتم 
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 همه بابات. بخورند رونیب هم شام شد قرار. بردند خودشون با هم رو پرهام و دنبالشون اومد حال هر به. مادر دونم یم چه- 

 گفتن؟ یچ چطور؟ رو استادهات ؟يدیرود ها بچه بود؟ چطور.  بگو دانشگاه از تو حاال. بخره شام يبرا يزیچ هی رونیب رفته

 ؟يبرگرد شهیم یعنی

 او يکارها و اریخشا به اش همه. دمیشن ینم را شیحرفها اصال من یول کرد یم سوال هم سر پشت طور نیهم مادرم 

. اند نبرده همراهشان چرامرا که بودم ناراحت یلیخ. کند یم را کارها نیا چه يبرا بفهمم خواست یم دلم. کردم یم فکر

. کند یم را دفعه ان یتالف دارد حتما. نباشم من که خواسته یم عمدا هم دیشا. میایب من تا کنند صبر توانستند یم حداقل

 !» ها زنم یم حرف تو با دارم ؟یی،کجا ایپر:« آورد خود به مرا مادرم يصدا که بودم فکرها نیهم در

 .دیببخش ، ها- 

 .»بود خوب زیچ همه:«  گفتم شدم یم بلند جا از که یحال در و. » بود خوب یلیخ ، بود خوب آره:« گفتم یمکث از بعد 

 »؟ ،چته ایپر:« گفت. بودم زده ییپال و پرت حرف ای بود جیگ ای افهیق دانم ینم. کرد یم نگاه صورتم به رهیخ مادرم 

 .بخوابم خوام یم. ام خسته فقط.  یچیه ، یچیه- 

 انگار نه انگار. گرفت یم دهیند مرا اریچراخشا دانستم ینم اصال. رفتم فرو فکر به باز و افتادم تختم يرو و اتاقم به رفتم 

 عذابم افکار نیا. شناسد یم را فرناز و یعل است سال صد ییگو که کرد یم رفتار يطور. ام کرده اشنا همه با را او من که

. کنم قانع ينحو به را خودم تا کردم یسع یلیخ. یهست يادیز تو ، ایپر که شد یم تکرار ذهنم در جمله نیا مدام. داد یم

 ینم که کدند یم دعوت اگر هم رو تو تازه ؟ هیچ اونها با رفتن رونیب مگه. ستین مهم ،اصال جهنم به:  گفتم خودن به

 و یب يحرفها اون با دیمهش یخواست یم هم باز نکنه گذره، ینم خوش بهت اونها با که تو! ادتهی، دفعه اون مثل ، یرفت

 برو اونها با. گذره یم خوش بهت اونها با که يدار خوب يها دوست همه نیا تو عوضش کنه؟ داغون رو اعصابت تهش

 .رونیب

 راه اتاق آن به اتاق نیا از م مادر دنبال طور نیهم که بود گذشته خوش او به قدر آن. برگشت خانه به رید پرهام شب آن 

 طور همان و نشنوم را شیصدا تا بالش ریز کردم را سرم. دهید چه و ، خورده یچ ، رفته کجا که کرد یم فیتعر و بود افتاده

 .برد خوابم

 »؟یخوابیم ،چقدر گهید ،پاشو ایپر ، ایپر:«  شدم داریب خواب از مادرم يصدا با صبح فردا 
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 لحاف ریز واقعا که بود هواسرد قدر ان. دمیکش سرم يرو را لحاف و شدم دنده آن به دنده نیا از بود برده خوابم رید چون 

 یکل میبر دی،با گهید شو بلند ، خانم تنبل شو بلند:«  گفت و دیکش میرو از را لحاف مادرم. داد یم بهم یخوب احساس بودم

 .»میدار کار

 »م؟یدار چکار:«  گفتم الود خواب ییصدا با دمیکش یم مادرم دست از را لحاف که طور نیهم 

 نگاه او با و کردم باز را میازچشمها یکی زور به. نداد سوالم به یجواب چیه یول. نشست تختم لبه مادرم که کردم احساس 

 جا از ناگهان. خواندم مادرم يها چشم در را یناراحت و غم غبار ی،ول نداشتم یخوب دید تیوضع آن در که نیا با. کردم

 »؟ یناراحت چرا ؟ باز شده یچ ، مامان:«  گفتم و دمیپر

 .»نشده يطور زمیعز ، یچیه:«  گفت و زد یرنگ یب لبخند کرد یم نوازش را میموها که یحال در 

 .بگو راست من به ، کنم یم خواهش- 

 تو ، ایپر:«  گفت بود شده رهیخ نقطه کی به که طور نیهم.  کرد راست را کمرش و زد پشتش به را ،دستش شد بلند جا از 

 »شده؟ ورشکست پدرت که یدون یم

 .اره خوب- 

 .استیپر من اسم باشم گفته انگار که گفتم یمعطل بدون و احساس یب را جمله نیا يقدر به 

  »؟یدون یم رو مسئله نیا کجا از تو:«  گفت و دوخت من يچشمها به را نگاهش مادرم 

 .» دیبود دیگفت خودتون حتما. دونم ینم:«  گفتم. دانستم یم کجا از که آمد ینم ادمی واقعا. کردم فکر یکم 

 .دمیفهم تازه خودم چون ؟ نه که من- 

 نگرفته يجد را مسئله نیا وقت آن یول بودم دهیشن ياریشهر از من که آمد ادمی باالخره و آوردم فشار مغزم به هم باز 

 .»شده ورشکست بابا که دمیشن ياریشهر ياقا از من ، آمد ادمی:«  گفتم. بودم

 .»دونستم یم دیبا:«  گفت لب ریز بود کرده تعجب یلیخ که مادرم 

 و شد قیدق میها چشم به و کرد زیر را شیها چشم ،مادرم بپرسم امدم تا یول. ستیچ حرف نیا از منظورش دمیفهم ینم 

 .»مشکوکم ادم نیا به من ، ایپر:« گفت

 ؟ياریشهر يآقا به ، یک به- 
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 .ياریشهر نیهم به ، اره- 

 تنها اونو وقت چیه و بوده باب کنار جا همه و شهیهم که اون.  مامان گهید بردار دست:«  گفتم. بود گرفته ام خنده 

 .»نگذاشته

 و تنبل هم یلیخ تازه. نداره یخوب اخالق نیهمچ پدرت که یدون یم خوب خودت تو. مشکوکم نیهم به هم من ، خوب- 

 پسرهاش از یکی يبرا يتو از بار چند ياریشهر نیهم که آد یم ادتی تازه. خوره ینم شراکت درد به انیبنابر. طلبه راحت

 .نکرد دایپ مشکل پدرت با وقت چیه اون نیا وجود با اما م؟یداد یم یمنف جواب شهیهم ما یول بود کرده يخواستگار

 .شهینم یللید که نهایا ، خوب. ینیب بد یلیخ تو مامان- 

 کله و سر یوقت شهیهم که یچ یکی نیا اما ، شهینم لیدل نهایا:«  گفت نشست یم تختم لبه دوباره که یحال در مادرم 

 مثل کهوی آقا نیهم دفعه هر ؟ کرد یم ضرر شرکت بود اون طرف از معامله نکهیا ای شهیم دایپ يا معامله يتو ياریشهر

 !» کرد یم رو خسارات و ضررها تمام جبران و دیس ر یم راه از یاله فرشته

 یم را شرکت تنها خودش پدرم یوقت امد یم ادمی که يآنجا تا. گفت ینم راهیب مادرم که نیا مثل. رفتم فرو فکر به 

 پدرم ریاخ ساله چند نیا یول. کرد ینم ضرر حداقل ، خوب یول ، نداشت یآنچنان سود البته نبود بد شرکت وضع ، چرخاند

 یلیخ هیقض که نیا مثل بار نیا. نبود دفعه نیا يبد به وقت چیه که نیا مثل البته. بود کرده ینیسنگ يضررها بار چند

 »؟...یکن یم فکر تو یعنی، مامان:«  گفتم. بود يجد

 ینم:«  گفت و زد شیپاها يپهلو به طرف دو از را شیها دست شد بلند جا از مادرم که بودم نکرده تمام را ام جمله هنوز 

 .»میبگرد اجاره يبرا کوچک خونه هی دنبال دیبا گفته بابات که حاال ، واهللا دونم

 بفروشه؟ رو خونه خواد یم يجد يجد یعنی- 

 .»نداره نیا جز يا چاره:«  گفت رفت یم رونیب اتاق از داشت که مادرم 

 به تا!  بود شده خراب ما یمال وضع قدر نیا یعنی.  بردم یم یپ اوضاع وخامت به داشتم تازه.  شدم جا به جا تخت يرو 

 را یورشکستگ یمعن ما بود نگذاشته وقت چیه حال به تا اصال یعنی. زد ینم را خانه فروختن حرف وقت چیه پدرم حال

 رو خانواده که نیا نه کنه حل خودش رو کارش يها یناراحت و مشکالت تمام دیبا مرد:«  گفت یم هم شهیهم. میبفهم

 .»بکنه کارهاش ریدرگ هم

 اطیح به و. زدم کنار را پرده و پنجره کنار رفتم. شدم بلند میجا از. نداشته نیا جز يا چاره واقعا بار نیا که بود معلوم پس 

 شد یم منعکس نیزم يرو از که دیخورش اشعه. بود کرده پوش دیسف را جا همه و بود دهیبار برف یحساب شبید. شدم رهیخ
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 بوته آنجا دادم ادامه باغچه تا را نگاهم. خورد یم چشم به گربه يپا يجا تا چند برفها انیم نیزم يرو. زد یم را ادم چشم

 نیاول با. بود سرد یلیخ شهی،ش چسباندم پنجره شهیش به را صورتم. فروخت یم جلوه شکوهش و وقار تمام با من خی گل

 گرفته بخار شهیش يرو را انگشتم. دید را ییجا شد ینم گریود پوشاند بخار را شهیش تمام بالفاصله دمیکش که ینفس

 از میها چشم ناگهان فکر نیا تصور با. ندارد نیا جز يا چاره مادرم قول به. فروشد یم هم را ده کلبه آن حتما. دمیکش

 زحمت کلبه آن نیتزئ يبرا چقدر که افتاد ادمی ؟ دادم یم دست از داشتم دوست که را يزیچ هر من چرا. شد پر اشک

 .خورد پشتم به یدست که بودم افکار نیهم در.بودم کرده جمع خاص یوسواس با را لشیوسا از تکه هر چطور. بودم دهیکش

 شده؟ یچ ، ایپر- 

 نوازشم و زد یم بوسه میموها به که یحال در مادرم نکردم هیگر اما. کردم میقا مادرم بغل در را سرم و برگرداندم را صورتم 

 .»کردم یم حساب تو يرو یکل من تازه. بخند ، گهید بسه. شه یم درست ، نباش ناراحت ، زمیعز:«  گفت کرد یم

 شه؟ یم یچ ما فیتکل حاال ، مامان- 

 .نکن هم رو فکرش. زمیعز یچیه- 

 !هیطور نیا من سرنوشت چرا دونم ینم- 

 و من - ماست سرنوشت نیا که باشه ادتی خوام یم:« گفت و شد رهیخ میها چشم به و اورد باال دستش دو با را صورتم 

 .بزن لبخن و بخند حاال. نکن فراموش را نیا. دیدار را ندهیآ شما. پرهام سرنوشت نه.  تو سرنوشت نه – پدرت

 .»خواهم یم معذرت:« گفتم و زدم يلبخند هم من 

 .»میگذار یم سر پشت هم را کسل نیماا ، بخواهد خدا اگر که مطمئنم من:«  دادم ادامه و گرفتم دستم در را شیها دست 

 .زد تیرضا سر از يلبخند و داد فشار را دستم مادرم 

 

 و خسته 2/ 5 ساعت باالخره. مینکرد دایپ يبخور درد به زیچ یول ؛ میزد سر یملک معمامالت بنگاه چند به مادرم با وز آنر 

 .میبرگشت خانه به یخال دست و کوفته

 يصدا با که بود هفت ساعت. نشدم هم پرهام آمدن متوجه یحت من. میدیخواب و میافتاد جنازه مثل دو هر ناهار از بعد 

 پدرم با تلفن يپا دارد مادرم که دمید و امدم رونیب اتاق از آلود خواب. بود کیتار کامال هوا گرید. دمیپر خواب از تلفن زنگ

 .کند یم صحبت
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 ینم ؟ ستین کیشر هی اونم مکه ؟ مونه ینم چرا. مونه یم هم ي اریشهر کهیمرت اون ؟ يا ینم امشب تو ،پس خوب- 

 یچ همه عهده از خودت اگه ، آره. کمکت ادیب هم یعل بگم بگذار ؟ یکنیم کاریچ يدار تو ، دیسع. يبد حیتوض بعد خوام

 ! دیکش ینم نجایا به کارمون که يآمد یم بر

 .گرفت را یعل خانه تلفن بالفاصله بعد. گذاشت را یگوش یخداحافظ بدون و 

. بزنه زنگ من به بگو باال آمد یوقت ، خوب لهیخ ؟ هست یعل ، اله الحمد ، خوب ؟ چطوره رمیام ؟يچطور جان فرناز- 

 .گم یم بهت بعد ، ستین یمهم زینه،چ

 یم من:«  گفت و بودم داده هیتک در چهارجوب لبه به که انداخت من به نگاهش بعد. گذاشت را یگوش و کرد یخداحافظ 

 .»هیاریشهر کهیمرت نیا سر ریز هست یچ هر دونم

 یم کاله سرش تونه یم تا داره. آورد ریگ پپه و ساده رو بابات اون:«  داد ادامه مادرم. کردم یم نگاهش طور نیهم من 

 !»نباشه شارالتان کهیمرت نیهم حقه هم یورشکستگ هیقض نیا که معلوم کجا از. گذاره

 و جلو رفتم. باشد یعل دیبا حتما کردم فکر زد زنگ تلفن ضمن نیهم در. رفت ییدستشو سمت به و شد بلند جا از بعد 

 !»الو:«  گفتم خسته ییصدا با. برداشتم را یگوش

 .سالم ، الو- 

 که يروز از درست یعنی. بودم دهینشن را شیصدا که بود وقت یلیخ. بود اریخشا. زد خشکم بود دستم یگوش که همانطور 

 .»سالم:«  گفتم. بود اورده من يبرا را تابلو آن

 یم زنگ خودش خانه دیبا که داشت کار یعل با اگر. دارد چکار اریخشا دانستم ینم. شد برقرار سکوت نمانیب لحظه چند 

 »ست؟ین خوب حالتون شما:«  گفت و امد حرف به اریخشا باالخره. داشت کار پدرم با البد پس. زد

 »مگه؟ چطور...،خوبم چرا:«  گفتم عیسر 

 »دارند؟ فیتشر منزل پدرتون:«  گفت اریخشا لحظه چند از بعد. بود سکوت هم باز و 

 دل درد نفر کی با داشتم ازین انگاز. گفتم شیبرا ته تا سر از را انیجر همه یول ، امدهین هنوز ، نه میبگو داشتم میتصم 

 داد یم گوش فقط او کردم یم صحبت من که یمدت تمام در. کردم انتخاب کار نیا يبرا را اریخشا چرا دانم ینم یول. کنم

 اشاره با و امد رونیب ییدستشو از هم مادرم ضمن نیهم در. بزنم را دلم يحرفها توانم یم تا گذاشت. نزد حرف یکالم و

 .»خبره چه اونجا نهیبب شرکت بره قراره هم یعل حاال:«  گفتم عوض در و ندادم را مادرم جواب. ستیک دیپرس
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 یم هم با دو هر و دنبالش روم ی،م یعل به زنم یم زنگ االن من.  دینکن ناراحت اصال رو خودتون شما:«  گفت اریخشا 

 . »پدرتون شیپ شرکت میرو

 .دیکن یم لطف ، متشکرم- 

 .فمهیوظ. ستین يکار اصال ، کنم یم خواهش- 

. دیکن اعتماد من به:«  گفت برود نیب از باره کی به ام ینگران و دلشوره تمام شد باعث که یلحن با مکث یکم از بعد.  

 .»من دست دیبسپار رو زیچ همه

 او که حاال کردم یم فکر. دیآ یم بر کار نیا عهده از او که کردم یم احساس. شد راحت المیخ بکل انگار حرفش نیا با 

 /» بود یک نیا:«  دیپرس مادرم.  گذاشتم را یگوش و میکرد یخداحافظ. شود یم درست زیچ همه حتما داده قول

 .اریخشا- 

 ؟يزد یم بهش که بود یچ حرفها نیا پس ؟ اریخشا- 

 .کنه کمک ما به تونه یم که اونه فقط که کردم چرااحساس دونم ینم- 

 !داره اون به یربط چه ما یزندگ. يشد ونهید تو- 

 کار نیا چرا دونم ینم اصال.  دیببخش ، دونم یم:«  گفتم بودم مانده متعجب بودم کرده که يکار از هم خودم که یحال در 

 .»کردم رو

 »؟ گفت یچ ،حاال خوب:«  گفت است شده قانع یکم دیرس یم نظر به که مادرم 

 .شرکت روند یم هم با و یعل به زنه یم زنگ هی که گفت.  یچیه- 

 .امرزهیب رو پدرش خدا واقعا- 

 .زد زنگ یعل بعد قهیدق چند 

 خسته من آخه. پدر شیپ میبر هم ب من دنبال آد یم که گفت و زد زنگ االن نیهم اریخشا شده؟ یچ گهید باز مامان- 

 .م

 فکر. نبود مهم شیبرا و کردیم درك که نیا ای. کرد ینم درك را ما تیموقع و وضع اصال که نیا مثل. زد غر و نق یکل و 

 ..یعل که یحال در ماست یزندگ فکر به چطور بهیغر کی کردم
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 منتظر چقدر هر هم ما یول. بزنند زنگ ما به شرکت دندیرس یوقت که شد قرار و داد حیتوض شیبرا را انیجر تمام مادر 

. داشت ینم بر را یگوش یکس گرید هم بعد. بود مشغول تلفن یول شرکت میزد زنگ هم خودمان. نشد یتلفن چیه میشد

 برابر دو مان دلشوره نیبنابرا. ندارد يخبر چیه گفت او که باشد زده زنگ خانه به یعل دیشا نمیبب فرناز به زدم زنگ من

 خوبم مامان ، جون مامان:«  گفتم یم من و شرکت برود که دیپوش یم لباس و شد یم بلند بار کی قهیدق پنج مادرم. شد

 !» داشتند یم بر رو یگوش که بودند اگر. ستین اونجا یکس که ،االن

 نگه را خودم توانستم ینم هم من گرید کذشت صبح چهار از که ساعت یول. کردم یم گرم را سرش حرفها نیا با خالصه 

 .»شرکت میبر و میریبگ یتاکس هی ،پاشو مامان:«  گفتم و دمیپوش را لباسم. دارم

 و مینوشت یادداشتی، نترسد و شود یم داریب خواب از یوقت که ان يبرا یول بود لیتعط هم وپرهام بود جمعه روز آن گرچه 

 سر ییبال نکنه ؟ شده دعواشون ياریشهر با نکنه. افتاده يبد اتفاق هی حتما:«  گفت یم اش همه مادرم. اتاقش در به میزد

 »ارن؟یب هم

 .دندیکش رو تلفن کنند یم کتاب حساب دارند دیشا!  یکن یم بد يفکرها چقدر ، جون مامان- 

 اره؟یب در ینگران از رو ما که نداشته وقت هم قهیدق چند یعنی. بزنه زنگ بود قرار یعل آخه- 

 .گهید نداشته حتما ، خوب- 

 راه ما و آمد نیماش حال هر به. انداخت یم دلشوره به را خودم داشتم که یاحساس یول داد یم يدلدار را مادرم زبانم 

 از که نیماش. کرد کور را راننده دید آمد یم جلو از که ینیماش چراغ نور. میدیچیپ یم کوچه چیازپ میداشت که یوقت. میافتاد

 »؟ امدند باالخره يدید:«  گفتم مادرم به رو و.» دیدار نگه آقا:« گفتم. دمید ان درون را یعل و پدر من شد رد ما بغل

 انگار که پدر بخصوص ، دندیرس یم نظر به خسته یلیخ دو هر. شدند ادهیپ نیماش از هم پدر و یعل. میشد ادهیپ نیماش از 

 »شد؟ یچ دیسع:«  گفت مادرم. شد یبازنم یخستگ زور از شیها چشم. بود دهیکش یخواب یب بود سال صد

 ییچا هی مینیبش میبر نیبذار ، بابا یچیه:«  گفت یعصب یلحن با ؛ کرد یم حساب را نیماش دو هر پول که یحال در یعل 

 .»نکردمیج نیس به دیکن شروع وقت ،اون میبش گرم کم هی ؛ میبخور

 لکه آنکه ؛بدون بود کدستی و صاف اسمان کردم نگاه آسمان به. بود سرد یلیخ هوا قتایحق شب آن. گفت یم راست یعل 

 شما با مگه ؟ کو اریخشا پس:«  دمیپرس و برگرداندم یعل سمت به را صورتم. بکند دار خدشه را آن بتیه و شکوه ابر يا

 »؟ نبود
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 عمل هی که گفتند بهش زدند زنگ آمدن کینزد یول ، بود ما با چرا:«  گفت افتاد یم را خانه سمت به که یحال در پدر 

 .»بره که شد مجبور هم او. داره یاورژانس

. کنند گرم يبخار حرارت با را صورتشان و ها دست کردند یم یسع و بودند نشسته يبخار کینزد پدر و یعل خانه در 

 که ،حاال خوب:«  گفت نداشت طاقت گرید که ،مادرم آنها کنار نشستم آمدم ، ختمیر ییچا تا چند و کردم دم يچا عیسر

 »افتاده؟ یاتفاق چه يبگد دیخواه ینم باالخره دیشد گرم

 .»بود شما با ،حق باباجان یچیه:«  گفت بود دهیچسب یدست دو را يچا وانیل که یدرحال یعل 

 »؟ یچ یعنی:« میدیپرس هم با میبود اوردهین در سر یعل حرف نیا از که مادرم و من 

 .»فردا يبرا باشه زیچ همه ؛ میبخواب میبر می،پاش میهست خسته مون همه ،االن بابا یچیه:«  گفت پدرم 

 ..»شده یچ دیگ یم االن نیهم ای:«  گفت تیعصبان با مادرم 

 بره قراره هم بعد و سهیپار گهید ساعته چند تا. کرده فرار ها پول با ياریشهر يآقا:« گفت و دیدو حرفش وسط یعل 

 .»کارت نیگر يبرا کایآمر

 هم به یربط چه نهای،ا کایامر ، سی،پار ها ،پول ياریشهر ، گفت یم چه یعل.  زد خشکمان جا در مادرم و من حرف نیا با 

 »شده؟ یچ نمیبب بده حیتوض درست ؟ چه یعنی:«  گفت بلند يصدا با مادرم ؟ داشت

 »؟ دیزن یم داد قدر نیا ،چرا شده یچ:«  گفت و امد رونیب اتاق از بود شده داریب ما يصدا از که هم پرهام ضمن نیهم در 

 !»یبش داریب که گفت تو به یک ، یچیه«  گفت یعل 

 »؟یکن یچکارم نجایا شب وقت نیا ،تو یعل:« گفت دیمال یم را شیها چشم که یحال در پرهام 

 به هم زنگ هی اصال من.  یگفت شد ،خوب يوا يا:«  گفت و دیپر شیجا از ناگهان بود آمده ادشی يزیچ ییگو که یعل 

 .بزند فرناز به زنگ کی که رفت و.» نزدم خونه

 کردم یم رو و ریز رو شرکت دفاتر وداشتم بودم نشسته من سرشب:«  گفت و کرد ماجرا فیتعر به شروع پدر فاصله نیا در 

 ، ستین کتونیشر چطور که دیپرس افتاد دفترها به که چشمش اریخشا. دندیرس اریخشا و یعل که کردم یم کتاب حساب و

 که وقت اول شنبه. خونه بره دیبا داره کار امشب گفت و برداشت شرکت صندوق يتو از پول مقدار هی، دونم ینم گفتم

 يطور هر و بزنم زنگ پاشم که کرد اصرار اریخشا یول. جاش سر گذاره یم و اره یم رو شرکت پول ، گرفت پول ازبانک

. داشت ینم بر رو یگوش کس چیه زدم یم زنگ یچ هر که اول. ش خونه زدم زنگ هم من. کنم دایپ رو ياریشهر شده
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 ازاونجا. داره سیپار يبرا پرواز هی امشب پدرش که گفت و برداشت رو یگوش کهیکوچ پس باالخره ساعت مین از بعد یول

 متاسفانه یول. فرودگاه میرفت راست هی و میشد پا موقع همون. حاضرشده کارتش نیگر چون کتیآمرر بره قراره هم

 نیا و بود گذشته کار کاراز ، خوب ی،ول کرد شه یم يکار مینیبب میزد در اون و در نیا هم یلیخ. بد رفته شیمایهواپ

 .»کرد فرار دستم از يطور

 چند. کفششه به یگیر هی کهیمتر اون که دونستم یم ، دونستم یم یلعنت:«  گفت مادرم دیرس نجایا به که پدرم صحبت 

 »؟ نگفتم ای گفتم ، هان. نکن اعتماد اون به قدر نیا که گفتم بهت دیسع بار

 و چشم اول از اگه:«  گفت با مادرم نداشو گفتن يبرا یحرف راستش یعنی. زد ینم یوحرف بود انداخته نییپا را سرش پدرم 

 تن و تنبل شهیهم تو. نبود نیا وضعمون ،االن يسپرد ینم شارالتان اون دست رو زیچ همه و يکرد یم باز رو گوشت

 »شدن؟ کیشر به چه رو تو اخه. يبود پرور

 به که دانستم یم و شناختم یم خوب را پدرم ،چون بشود شروع یسخت يدعوا مادرم و پدر نیب که است ن اال کردم فکر 

 دایپ را يا بچه حالت. کند نگاه مادرم صورت به نکرد بلند را سرش یحت پدرم یول. کند یم قبول را اشتباهاتش یسخت

 که مادرم. شده عوض چقدر پدرم که شدم متوجه موقع همان.  است مانیپش و نادم سخت کرده که یاشتباه از که بود کرده

 حاال ، خوب:«  دیپرس يتر آرام بالحن و کرد کم شیعصبانت از یکم ، ندارد عادت پدر حالت نیا به هم او دیرس یم نظر به

 »؟ کرد دیبا چکار ؟ هیچ فیتکل

. کنه ینم کار اصالمغزم.  دونم ینم:«  گفت و کرد تر جمع را خودش بود کرده نفوذ دروجودش شتریب سرما انگار که پدر 

 رو کار نیا تونست چطور اخه. بشم وونهید بود مونده کم دمید پرواز ستیل يتو رو اسمش رفتم یوقت. شهینم باورم یعنی

 »بکنه؟

 .»يکرد روشن رو زیچ همه ، بابا خوب:«  گفت و نشست.  دیرس هم یعل پدرم يحرفها وسط 

 .نگفت يزیچ و انداخت یعل به ینگاه پدرم 

 عوض باباشون که آوردم یم پرهاسش جفت سر ییبال هی ؛ بود نگرفته را میجلو اریخشا اگه:«  گفت و کرد مادر به رو یعل 

 !»رانیا برگرده سر با پا

 .»خواد یم لیوک هی اریخشا قول به هم کار نیا. داره یراه هی يهرکار ، پدرم:«  گفت پدرم 

 .کنه کمک ما به خوادیم لشیوک از که گفت هم خودش ، آره- 

 .بود نیهم اریخشا کمک تینها پس 
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 مین و ،پنج نیبنداز ساعت به ینگاه هی ستین بد:«  گفت رفت یم اتاقش سمت به و شد یم بلند جا از که یحال در پدرم 

 »؟ دیبخواب کم هی نیخوا ینم. صبحه

 ستیبا ینم یوکس بود جمعه روز ان البته. بره یم خوابش یکس مگه تیوضع نیا با!  گهید خواب چه:  گفتم خودم شیپ 

 را میها چشم یکم بلکه تا اتاق يتو رفتم یم داشتم هم من ، خودش خانه رفت و کرد یخداحافظ یعل. رفت یم ییجا که

 به دیدو پدر. امد در صدا به خانه ،در خطر زنگ مثل تلفن يصدا ناگهان که بگذارم هم يرو سوخت یم یخستگ زور از که

 و برداشت را یگوش پدر. است احمقانه شاتابه کی فقط ماجرا نیا همه و است ياریشهر ياقا نکند کردم ،فکر تلفن سمت

 گفت من به و.»  ی،گوش بله:«  گفت و کرد من به يا اشاره سر با و دیچرخ من سمت به بعد.» دیی،بفرما ،سالم بله:«  گفت

 .»تلفنه يپا مهشا:« 

 را یگوش رفتم. میداشت قرار خچالی سر شش ساعت سر امروز ما!  بود رفته ادمی چرا من، يخدا. زدم صورتم يتو دست با 

 .»سام ، الو:«  گرفتم

 ؟يندار قرار گهید ربع هی تو مگه.  يفتادین راه که هنوز!  خانم سالم- 

 .بود رفته ادمی بکل. دیببخش چرا- 

 چه؟ یعنی بود رفته ادمی- 

 .بودم گرفتار یلیخ اخه خوام یم معذرت خوب- 

 بچه؟ يندار خواب تو مگه. يبود داریب چرا بود رفته ادتی اگه پس- 

 . شود تمام خواست یم یک من يها یخواب یب نیا که دانست یم خدا فقط 

 »نه؟ ای يآ یم ؛ یکن یم چکار باالخره:«  دیپرس مهسا 

 حاضر ،االن بابا چرا:«  گفتم. شود یم بد یلی،خ نروم اگر که دانستم یم یول. نه ای بروم توانم یم وضع نیا با دانستم ینم 

 .»دیکن صبر من يبرا ربع هی فقط. آم یم و شم یم

 ها رگ در خون که يطور به بود سرد یلیخ ا هو. بودم قرارم سر بعد ساعت مین و شدم حاضر عیسر و گذاشتم را یگوش 

 نیماش دربند ییسرباال نییپا میشد مجبور ما که قدر آن بود، کرده لغزنده و زیل را جا همه خبندانی و برف.  شود یم منجمد

 سر آن از رفتن باال يقدر به! بود رفتن کوه وقت چه فصل آن در دانم ینم. میبرو ادهیپ را راه هیبق و میکن پارك را مهسا

 کدام هر. میبود دهیبر پاك مان همه م،یدیرس استراحتگاه نیاول به یوقت که بود سخت برف و خی همه آن وجود با ییباال

 شیبرا یمشکل نکند که زد یم را مهسا شور دلم شتریب من طرف، هی ما ۀهم. میزد یم نفس نفس و میبود افتاده طرف کی
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 يبرا و میخورد يزیچ و میگشت یکم جاها همان. میبرو باالتر مینتوانست که میبود شده خسته قدر آن خالصه. دیآ شیپ

 .خانه میبرگشت هم ناهار

 و گذشت قهیدق چند. نشستم نیزم يرو وارید يپا همانجا و زدم زنگ. نداشتم رفتن راه ينا واقعاً گرید خانه دمیرس یوقت

 هم گرید بار چند. بود ظهر دوازده کردم نگاه را ساعت بودند؟ خواب همه هنوز یعنی. بودم کرده تعجب نکرد باز را در یکس

 کردم دست. کنم چکار دیبا من حاال نشده؟ بلند هم مادرم یحت یعنی کردم فکر. نکرد باز را در کس چیه یول زدم زنگ

 بهتر بخوابند ساعت نیا تا خواستند یم آنها اگر خوب،. نه ای ام برداشته خودم همراه را دیکل که نبودم مطمئن. فمیک يتو

. تو رفتم و کرد باز را در. کردم دایپ را خانه دیکل گشتن، یکل از بعد باالخره. بردارم را دمیکل که کردند یم يادآوری من به بود

 پرهام، مامان،: «زدم داد آوردم یدرم را میها لباس که طور نیهم. است خاموش چراغها همه دمید کردم، باز که را خانه در

 .»زنم یدرم دارم ساعته هی من ن؟ییکجا شما

 یکس هم آنجا یول آشپزخانه به رفتم. داشت برم ترس. نبود خانه کس چیه. بود ساکت ساکت خانه. دمینشن یجواب چیه یول

 افتادم یم دلشوره به داشتم کم کم بود؟ افتاده یاتفاق چه یعنی. خورد ینم چشم به يا قابلمه چیه هم گاز يرو یحت. نبود

: بود نوشته مادرم. کندم را کاغذ و جلو رفتم. بودند چسبانده چسب با که افتاد کاغذ ورق کی به چشمم بخچال يرو که

 گرم. هست خچالی يتو غذا یکم يا نخورده ناهار هنوز اگر هم تو. میهست اریخشا ۀخان ناهار نهایا یعل و ما. سالم ا،یپر«

 .»میگرد یبرم زود. بخور کن

 نه وقت آن برسد، راه از آدم سرما نیا در مانده و خسته بود؟ شکلش چه گرید نیا. بشوم وانهید بود مانده کم تیعصبان از

 حداقل رفتند؟ یم دیبا شان همه که بود مهم اریخشا ۀخان آنقدر گرید حاال یعنی. يبخور که ییغذا نه و باشد خانه در یکس

 نیهم. آمد یم شیپ يا برنامه آنها يبرا نبودم خانه من وقت هر چرا دمیفهم ینم من اصالً! بشوند من منتظر توانستند یم

 به. نه ای خانه ام دهیرس من ندیبب خواهد یم و است مادرم نیا که دانستم یم. زد زنگ تلفن که کردم یم غرغر لب ریز طور

 .»بزن زنگ خواد یم دلت چقدر هر حاال: «گفتم بلند يصدا به و دمیکش زیپر از را مشیس و رفتم تلفن سمت به سرعت

 از تیسکویب بسته کی نداشتم، کردن گرم غذا حوصله چون. کنم ضعف یگرسنگ از بود مانده کم. آشپزخانه به برگشتم

 به نسبت مادرم چقدر کردم یم فکر. آمد یم ذهنم يتو جورواجور يفکرها مدام. خوردن به کردم شروع و برداشتم نتیکاب

 وجود گرید حاال که نیا مثل. برود ییجا و بگذارد مرا خبر یب طور نیا که بود امدهین شیپ وقت چیه قبالً. شده اعتنا یب من

. نباشد زهایچ یلیخ به حواسش که دارد حق او شلوغ اوضاع نیا در کردم یم فکر هم یطرف از. نداشت یتیاهم شیبرا من

 مرا هم فکر نیا یحت یول. کنند صحبت او با پدرم و یعل امروز باشد قرار و باشد زده زنگ لشیوک به اریخشا دیشا اصالً

 يجلو و آوردم بالش و لحاف کی بعد. آورد جا را حالم یحساب که گرفتم دوش کی رفتم شدم، ریس یوقت. کرد ینم یراض

 به يسرد و کوچک يها دست که کردم احساس وقت کی فقط. برد خوابم یک دمینفهم گرید. دمیکش دراز ونیزیتلو

 سرم. کند یم يباز صورتم با دارد و نشسته ام نهیس يرو کوچولو ریام که دمید و کردم باز را میها چشم. خورد یم صورتم
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 جا از و کردم بغل را بچه. گذاشته من شکم يرو را بچه مخصوصاً او که دمیفهم. شدم فرناز متوجه و گرداندم اطراف به را

 »؟يبود دهیکش را تلفن چرا: «گفت فرناز. شدم بلند

 .»آمد یم خوابم که نیا يبرا: «گفتم بودم دلخور دستشان از هنوز که من

 یم يزیچ دنبال و کردند یم رو و ریز را ییکاغذها پدرم و یعل. کردند یم صحبت و بودند نشسته هال زیم دور همه

 ا،یپر: «گفت افتاد من به که چشمش. دیکن جمع را حواستان درست گرید خدا به را شما که گفت یم مدام هم مادرم. گشتند

 »؟يشد داریب

 .» سالم: «گفتم. شدند من متوجه همه

 ؟يخورد را ناهارت سالم، -

 .نه -

 گذشت؟ خوش یراست. يخورد يزیچ رونیب حتماً پس -

 هم یجواب و ام دهینشن اصالً را او حرف انگار که کردم سرگرم ریام با را خودم يطور رفتم یم ییدستشو سمت به که من

 .ندادم

 سال یلیخ يجعفر کردند یم فیتعر که طور نیا. بود يجعفر يآقا لشیوک و اریخشا مورد در ما ةخانواد داغ بحث شب آن

 را راستش و چپ دست و بود زده هم به يا پله و پول شاه یعل که یوقت از درست یعنی. بود نژاد کین خانواده لیوک که بود

 شیها یدائ تا کند مراقبت نحو نیبهتر به او یقانون اموال و مال از تا. بود شده پسر لیوک آقا نیا هم پدر از بعد. بود شناخته

 به او. بود وارد کارش به هم یلیخ گفت، یم پدرم که جور نیا. کنند جابجا هم را ها آن از یالیر کی دانه کی یحت نتوانند

 زیچ همه و سرش زندیر یم کدفعهی کارها طلب صورت نیا ریغ در چون نبندد، را شرکت درِ فعالً که بود کرده هیتوص پدرم

 آن. اوردیدرب را ها یبده رقم و کند یدگیرس ها حساب به تا اوردیب حسابرس کی صدا و سر یب فقط. زنند یم هم به را

 یم الزم که را يگرید زیچ هر و خانه فرصت سر تواند یم پدرم و دهد یم انجام را کارها هیبق خودش يجعفر يآقا وقت

 .بدهد را شیها یبده تا بفروشد داند

 يبرا بود نییپا اش اجاره که هم ییجاها. بود یوحشتناک یلیخ کار. يا اجاره ۀخان دنبال میافتاد راه مادرم و من صبح فردا از

 يآقا و پدرم. شد یم بد حالم یکی من آمد یم که خانه اسم که میزد سر بنگاه آن و بنگاه نیا قدر آن. نبود سکونت قابل ما

 بار کی یحت. دهیکش کنار انیجر از را خودش بکل اریخشا که دیرس یم نظر به اما بودند تماس در هم با مدام هم يجعفر

 ذهنم در من که بود لیدل نیهم به دیشا بدهد؟ انجام ما يبرا يکار تواند یم او ای م،یخواه یم یکمک ما ندیبب نزد زنگ هم
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 به را زیچ همه که بود گفته خودش. کند درست را زیچ همه که بود داده قول او که نیا يبرا محکوم. کردم یم محکوم را او

 آمد یم و زد یم در که یکس هر. آمد یم يمشتر خانه يبرا مدام. گرفت ینم ما از هم یسراغ یحت حاال یول. بسپارم او

 پولش به واقعاً ما که دانستم یم. نرسد توافق به پدرم با کاش يا که کردم یم دعا دلم در ناخودآگاه من ند،یبب را خانه

 میبرا داشتم که ینیریش و تلخ خاطرات تمام گذاشتن جا و محله و خانه آن از کندن دل نیا وجود با یول م،یدار اجیاحت

. اولش يجا سر برگردد دوباره زیچ همه که شود يطور و فتدیب اتفاق يا معجزه که کردم یم خدا خدا اش همه. بود دردآور

 الزم گرید تا برسد دستمان به آلمان از يادیز پول ناگهان که نیا ای. رانیا برگردد و شود مانیپش ياریشهر يآقا کهوی مثالً

 يآدمها هم شان همه عتاًیطب و بودند خانه درِ روز هر کارها طلب. افتاد ینم یاتفاق چیه یول. میبفروش را زیچ همه که نباشد

 در گرید که يطور. خواستند یم را پولشان هوار و داد با و کوچه يتو ستادندیا یم شانیها یبعض یحت و نبودند یمؤدب

 .بود نمانده مانیبرا ییآبرو محل

 یم متیق ریز یلیخ را خانه طرف که نیا با. شد دایپ خانه يبرا يمشتر کی باالخره که نیا تا گذشت یم طور نیهم روزها

 باشد لمانیوسا يبرا یمکان و جا فکر به که نیا از قبل یحت شود، خالص طلبکارها شر از که نیا يبرا پدرم یول خواست،

 میفروخت را خانه که یوقت از تازه اما. است ها یسخت آخر گرید نیا میکرد یم فکر همه. فروخت مفت را خانه و محضر رفت

 مأمور با م،ینکن هیتخل را خانه زودتر اگر که کرد یم دیتهد و زد یم زنگ روز هر دیجد خانه صاحب. شد شروع ها یبدبخت

 چیه هنوز. میبود شده خسته یزندگ نیا از مان همه گرید. میکن هیتخل را خانه که کند یم مجبورمان و خانه در دیآ یم

 گرید و بود داده شیها یبده بابت بود گرفته يمشتر از که را یپول تمام پدرم هم گرید طرف از. میبود نکرده دایپ را ییجا

 و در ۀهم به. بود ده در من کلبه آن به دمانیام ۀهم فقط. میکن چکار دیبا میدانست ینم اصالً. نبود بالش و دست در يزیچ

 من. میداشت يبد تیوضع واقعاً خالصه. خواست ینم را آنجا کس چیه ظاهراً یول میبود سپرده هم آشنا و دوست و هیهمسا

. کردم یم مرور خودم شیپ را شاه یعل يها حتینص و ها حرف مدام. کنم حفظ را خودم آرامش کردم یم یسع یلیخ

 یم رهیخ آن به بار ستیب حداقل يروز که يطور به بودم گذاشته چشمم يجلو ییجا بود دهیکش او از اریخشا که ییتابلو

 یخوب حال نیا وجود با یول. کرد یم کمک یلیخ آرامشم حفظ به کار نیا. کردم یم درددل او با خودم الیخ در ای و شدم

 روزها همون در. میداشت هم حق تیوضع آن در واقع در. میبود یعصب یلیخ مان همه البته. بودم شده یعصب یلیخ. نداشتم

. زد زنگ تلفن رفتن دم م،یافتاد یم راه خانه دنبال ها ابانیخ دور مادرم و من که روز هر معمول طبق صبح روز کی که بود

 .»شه یم رمونید میبد جواب رو تلفن میبخواه اگر. گهید کن ولش: «گفتم من

 .»باشه داشته یمهم کار یکس دیشا: «گفت مادرم یول

 چند. ست خانه بله، بله،: «گفت هم بعد و کرد یاحوالپرس و سالم و بش و خوش یلیخ که دمیشن برداشت که را یگوش

 .»هستند تلفن يپا یمیکر خانم ا،یب: «گفت من به و.» یگوش لحظه

 !»ستین خانه یبگ شد ینم مامان،: «گفتم آهسته. بود گرفته حرصم هستم خانه من بود گفته مادرم که نیا از
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 .داره باهات يکار هی دیشا مادر، نه -

 .»سالم: «گرفتم را یگوش

 ؟يچطور زم،یعز سالم -

 د؟یهست خوب شما ،یمرس خوبم -

 .ینگرفت ما از یسراغ چیه گهید و یرفت. شما يها یاحوالپرس از ،يا -

 .بودم گرفتار یلیخ خدا، به تورو دیببخش -

 »؟يریبگ رو ت نامه جواب يایب ینتونست یحت که يبود گرفتار قدر اون یعنی: «گفت و دیخند یمیکر خانم

 .بودم زده را دانشگاه دیق گرید دیبخواه را راستش یعنی. بودم کرده فراموشش بکل! نامه کدام کردم فکر

 »؟یگ ینم یچیه چرا شد، یچ: «گفت یمیکر خانم

 بگم؟ یچ -

 »آمده؟ م نامه جواب مگه: «گفتم بعد و کردم یمکث و

 !میبود دهیند يطور نیا دانشجو گهید ما نه؟ ای آمده م نامه جواب پرسه یم ماه دو از بعد تازه خانم نه، -

 دیدون یم شما خوب،: «دمیپرس يکنجکاو يرو از یول کرد، ینم یفرق چیه یمنف ای مثبت جواب من يبرا گرید که نیا با

 »بوده؟ یچ جوابشون

 .»یکن مهمونم شام هی دیبا داره، شرط هی فقط. بله: «گفت و دیخند

 »کردند؟ قبول مگه: «دمیپرس. بودند کرده قبول مرا يتقاضا یعنی پس. کردم تعجب

 از یخصوص نویا من. اند نداده یکتب جواب هنوز منتها. کردند قبول باالخره مشورت و ونیسیکم و جلسه یکل از بعد آره، -

 سر يبر گهید ترم از یتون یم تو وقت اون دهند یم هم رو اش یکتب جواب روزها نیهم خوب، یول. دمیشن نفر هی زبون

 .کالس

 خودم از یالعمل عکس چیه من داد، یم حیتوض و کرد یم صحبت یخوشحال و جانیه با یمیکر خانم که یمدت تمام در

 من که شوند یم درست یوقت کارها همه شهیهم چرا که کردم یم فکر مسأله نیا به فقط. نزدم حرف یکالم و ندادم نشان
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 من يتقاضا با که دادم یم حیترج. هستم یبدشانس اریبس آدم من که دیرس یم نظر به. ببرم آنها از يا بهره توانم ینم گرید

 یم دلم یلیخ يطور نیا اما. نکردند قبول یول کردم را خودم تالش من که گفتم یم صورت آن در. کردند ینم موافقت

 »گم؟ یم چه که یکن یم گوش اصالً چته؟ تو ا،یپر: «آمدن خودم به یمیکر خانم يصدا با. سوخت

 .شماست با گوشم بله، بله، -

 !»نره ادتی ما شام خالصه: «گفت و دیخند

 .حتماً چشم، باشه، -

 دانشگاه؟ يآ یم یک حاال خوب، -

 »؟یچ يبرا: «دمیپرس منگ و جیگ يها آدم مثل

 .یکن درست ينبود که رو وقته چند نیا کار که نیا يبرا کجاست؟ حواست -

 .»دونم ینم: «گفتم یدرماندگ با

 .»یبگ من به يخوا ینم تو یول. شده يزیچ هی: «گفت بعد و کرد مکث یمیکر خانم

 .نشده يزیچ نه، -

 .شده حتماً چرا، -

 حاال. بود افتاده افتاد، یم دینبا که یاتفاق. دیفهم یم هم او اگر داشت یتیاهم چه. شده چه که مینگو او به چرا کردم فکر

 .»کالس سر امیب تونم ینم من: گفتم. ندادند ای بداند یکس که کرد یم یفرق چه گرید

 ؟یچ یعنی ا،یپر -

 .گهید تونم ینم خوب، -

 يرو به رو که کرد یتالق مادرم نگاه با نگاهم ناگهان یول. کنم هیگر خواستم یم که بود سوخته خودم يبرا دلم قدر آن

 یم را مادرم دل دینبا. دادم یم نشان مصمم و يقو را خودم دیبا. کرد یم نگاه مرا غمزده يها چشم با و بود ستادهیا من

 .»آم یبرنم ش هیشهر ةعهد از آخه د،یدون یم: «گفتم و زدم يلبخند کردم، جور و جمع را خودم نیهم يبرا. شکستم

 یم شیکار هی باالخره. ستین يا مسئله که نیا خوب،: «گفت و آمد حرف به ناگهان بود کرده سکوت که یمیکر خانم

 .»میکن
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 .تونم ینم واقعاً که نهیا منظورم نه، نه، -

 .آشپزخانه يتو رفت و برداشت زیم يرو از يکاغذ دستمال کی بود شده جمع شیها چشم در اشک که مادرم

 يایب دیبا هست که يطور هر تو ا،یپر: «گفت یمیکر خانم. بودم گفته گرید یول. نه ای ام کرده یدرست کار دانستم ینم

 .»یبکن را ت یسع دیبا هم تو اند، کرده موافقت برگشتنت با که حاال. دانشگاه

 .بپردازم رو دانشگاه یۀشهر تونم ینم من. نداره يا دهیفا ،ییسع چه آخه -

 !»دانشگاه سیرئ شیپ میبر چطوره ا،یپر: «گفت و کرد يفکر یمیکر خانم

 .»قانونه نیا. بپردازم رو هیشهر دیبا که گه یم هم او. کنه یم یفرق چه: «گفتم یحوصلگ یب با

 آدم یلیخ گرفته عهده به رو دانشگاه استیر داًیجد که ياحمد دکتر نیا اصالً. داره وجود ییاستثناءها شهیهم زم،یعز -

 نیا یبگ رو مشکلت و ششیپ يبر دیبا خودت تو اما. کنه یم برات يکار هی که مطمئنم من. هیاخالق خوش و مهربون

 .بهتره يطور

 کنم؟ يزار و التماس دانشگاه به برگشتن يبرا برم دیگ یم شما یعنی. دینزن هم را حرفش اصالً -

 ياحمد دکتر نیا. میدار اجیاخت کمک به يروز هی مون همه. آد یم شیپ مشکل همه يبرا خوب زم،یعز هیحرف چه نیا -

 هی اون يرو یتون یم يطور نیا هان؟ کن، صحبت باهاش و نیبب اونو مطبش برو يخوا یم اصالً. پزشکه هی خودش

 .یبکن يا گهید حساب

 سال دیشا اصالً. نبوده قسمت حتماً. انداختم زحمت يتو هم شمارو که خوام یم معذرت یلیخ حال هر به. ممنون نه، -

 .شدم قبول دوباره و دادم کنکور گهید

 راه آخر باًیتقر تو. فهیح یلیخ که من نظر به بکن رو فکرهات حال هر به. واهللا دونم ینم: «گفت و کرد یمکث یمیکر خانم

 »؟یکن شروع صفر از دوباره رو زیچ همه جا یب غرور خاطر به که داره ارزش نیبب. نمونده سانستیل به يزیچ گهید. یهست

 در. شدم یم خسته دستش از داشتم کم کم گرید یول کند، یم اسرار قدر آن يدلسوز سر از یمیکر خانم که دانستم یم

 باشه،. ستادهیا در دم مادرم. برم دیبا گهید من د،یببخش خوب: «گفتم نبرد، ییبو من حالت نیا از کردم یم یسع که یحال

 .»دیگفت شما که کردم رو يکار همون اصالً هم دیشا. کنم یم رو فکرهام

 ...»کرد شه یم يکار اگر خوب،: «گفت مادرم. گذاشتم را یگوش و میکرد یخداحافظ بعد

 .»کرد شه ینم يکار چیه مامان، نه: «گفتم و دمیدو مادرم حرف وسط
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. رونیب میرفت در از ما که زدن زنگ به بود کرده شروع تلفن باز. نزد یحرف چیه گرید بود، خورده ذوقش يتو شدت به که او

 ریام بلکه تا فرناز شیپ میرفت م،ینداشت حوصله یلیخ چون خانه، يبرا سپردن و بنگاه دو یکی به زدن سر از بعد روز آن

 یم رو اونجا دارم ضرب هی صبح از د؟ییکجا شماها بابا: «گفت کرد باز که را در فرناز. اوردیجاب را مان حوصله یکم کوچولو

 »خرابه؟ تلفنتون. داره یبرنم رو یگوش یکس ای مشغوله ای. رمیگ

 »شده؟ یچ مگه حاال. رونیب میرفت در از هم بعد بود، تلفن يپا ایپر که اول. نه: «گفت مادرم

 .»دیبده یگون مژده دیبا اول نه،: «گفت و دیخند فرناز

- ،شده؟ یچ. نکن تیاذ ا 

 یم فکر اش همه من. دیبگو چه خواهد یم که میدانست ینم اصالً. میبود دوخته فرناز دهان به چشم دو هر مادرم و من

 خبر تا دو: «گفت و دیخند فرناز یول. اند گرفته فرودگاه در را او و رانیا برگشته حتماً شده، دایپ ياریشهر حتماً که کردم

 کوچک یلیخ خونه هی من يها دوست از یکی که نیا دوم. شده دایپ ایپر ۀکلب يبرا خوب يمشتر هی که نیا اول. خوش

. گرفته شیک يبرا ساله کی تیمأمور کی خودش چون بده آشنا کی به که داره اصرار منتها. بده اجاره خواد یم که داره

 يبرا البته. دیبرس توافق به باهاش کنم فکر. هیباانصاف آدم. باشه راحت خونه بابت از الشیخ که خواد یم نیهم يبرا

 .»بزرگه خدا انشااهللا هم بعد تا. هیچیه از بهتر فعالً خوب، یول که،یکوچ یلیشماخ

: گفت و گرفت آسمان طرف به را سرش. خواند شیها چشم در را تیرضا شد یم قشنگ. کردم نگاه مادرم صورت به

 .»شکرت ا،یخدا«

 .»مینیب یم را خونه میرو یم بعدازظهر امروز نیهم د،یبخواه اگر: «گفت فرناز

 .بهتر زودتر هرچه باشه، -

 »بخره؟ رو ده خونه خواد یم یک فرناز: «گفتم

 .»منه يها دوست از یکی. شیشناس ینم تو: «گفت و دیخند انداخت، من صورت به مرموز ینگاه

 ینم ما و یداشت دلباز و دست يها دوست چقدر تو: «گفتم. بود گرفته خودش به را افهیق آن فرناز چرا دانستم یم

 !»م؟یدونست

 !»گهید مینیا ما خوب،: «گفت و دیخند هم باز
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. بود کوچک واقعاً آنجا گفت، یم راست فرناز. مینیبب را خانه میبرو تا میگذاشت قرار فرناز دوست خانه در دم پدرم با بعدازظهر

 همرفته يرو. نداشت دنیکش نفس يجا هم سالنش. بود یکی هم حمامش و توالت و ییدستشو و داشت خواب کی فقط

 هر به. نشست یم دل به یلیخ بودند، کرده درستش قشنگ یلیخ خوب، یول. خورد یم نفر دو حداکثر ای نفر کی درد به

 به صاحبخانه با پدرم و مادر باالخره عه،یود رقم کردن نییپا و باال و زدن چانه یکل از بعد و مینداشت يا اجاره هم ما حال

 نداشت جا دیجد خانه چون کنم، عرض چه که اسباب البته. میکن یکش اساب آنجا به فردا پس که شد قرار و دندیرس توافق

 میکرد شروع پرهام و من خواب اتاق لیوسا از همه از اول. میبفروش را اثاثمان شتریب میشد مجبور بود، ادیز هم ما لیوسا و

 را کوچکترش و میفروخت هم را خچالی و گاز تازه. دیرس هیبق و ییظرفشو نیماش و يناهارخور زیم و مبلمان به نوبت بعد و

 .میدیخر

 گرید. بودم ناراحت خانه فروش از قدر آن من انگار نه انگار. بودم کنده دل زیچ همه از بکل انگار گرید. بود بیعج یلیخ

 يبرا پدر. يضرور لیوسا کردن کارتن و زهایر خرده کردن جمع به میکرد یم شروع مادرم با صبح از. کرد ینم یفرق میبرا

 از مبل يجا به هم و میبخواب شیرو هم که میبگذار خانه سالن در را آنها میبتوان تا دیخر تختخوابشو مبل تا دو پرهام و من

 هفته کی ظرف باالخره. نداشت يگرید زیچ يبرا جا خانه اصالً یعنی. بود نیهم لمانیوسا ۀهم خالصه. میکن استفاده آنها

 .میداد لیتحو را خانه و میشد جا به جا

 که بود معلوم. بود ناراحت پدرم شتریب همه از یول م،یبود ناراحت یلیخ همه م،یکن ترك را آنجا میخواست یم که يآخر روز

 بود، شده اهیس کامالً و مانده شیپ روز چند از که را ییها برف تمام و اطیح يتو بود افتاده راه. است سخت شیبرا یلیخ

 برگ دانه دانه وقت آن. کرد جارو یحساب را اطیح ۀهم و جارو سراغ رفت هم بعد. کرد یم جمع جا کی و کرد یم پارو

 يطور پدر یطفلک. در دم گذاشت و سهیک تو ختیر بود، شده مدفون ها برف ریز و مانده ها باغچه يتو زییپا از که را ییها

 افکارش در قدر آن پدرم روزها آن. گردد یبرم زود و رود یم کوتاه مسافرت کی به فقط انگار که کرد یم زیتم را خانه

 سراغش دینبا یکس دارد یحال نیچن پدرم یوقت که میدانست یم هم ما. خورد یم يزیچ نه و زد یم حرف نه که بود غرق

 خسته که خوب دفعه، هر مثل هم بار نیا. دیکش ینم طول یلیخ هم معموالً و بشود خوب حالش خودش کم کم تا برود

 تا بده باباش به ییچا هی تونه یم گلم دختر نمیبب خوب،: «گفت من به رو بعد و شست را شیها دست رفت و تو آمد شد،

 »دربره؟ شیخستگ

 نیزم يرو کنارش و ختمیر شیبرا فالسک از يچا کی. شد کنده جا از قلبم که بود گناه یب و مظلوم يطور نگاهش حالت

 چون بود، سوخته پدرم يبرا دلش که نیا مثل هم او. کند کمک ما به تا بود گرفته یمرخص را روز آن هم یعل. نشستم

 .»ینباش خسته بابا: «گفت و زد پدر شانه به یدست

 یلیخ. بابا ینباش خسته تو: «گفت و زد يلبخند. انداخت او به اش شانه يورا از ینگاه بعد و زد یعل دست يرو پدرم

 .»يدیکش زحمت
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 .نکردم يکار من -

 خانه نیا: «گفت خورد یم بود شده کهنه هم و بود کرده خی هم که را ییچا از جرعه هی که یحال در پدرم. نشست ما کنار و

 .»سالشه نه و ستیب درست یعنی. هی یعل همسن درست

 »؟يدار دوست یلیخ نجارویا بابا،: «گفت یعل

 سه هر شماها. دارم خاطره ازش یلیخ فقط. دونم ینم دارم؟ دوست: «گفت بود رفته فرو فکر به یکم که یحال در پدرم

 رو نجایا که بود ممکن محال نداشتم، اجیاحت پول به قدر نیا و افتاد ینم یلعنت اتفاق نیا اگه. دیاومد ایدن به نجایا تاتون

 و شدم بازنشست یوقت خواست یم دلم تازه:« داد ادامه نشست یم لبش گوشه یکمرنگ لبخند که یحال در و.» بفروشم

 یصندل هی يرو نمیبنش امیب بعد بدم آب رو اطیح عصر روز هر. بکارم گل توش و برسم نجایا يها باغچه به بودم خانه يتو

 یول داشتم نقشه یکل نجایا يبرا ،يا: «گفت و دیکش یقیعم آه بعد.» نمیبب برم و دور رو هام نوه کردن يباز و وونیا يتو

 ...»فیح

 دنبال هرچه یول. لبش ۀگوش گذاشت و درآورد گاریس کی راهنشیپ بیج از و داد یتکان را سرش دیرس نجایا به که حرفش

 .شیجا سر برگرداند را گاریس دوباره که شد مجبور نیهم يبرا نکرد دایپ گشت، تیکبر ای فندك

 .»شه یم درست زیچ همه دوباره د،ینکن فکر: «گفت و دیخند کرد یم نگاه را پدرم طور نیهم که یعل

 .»دوارمیام: «گفت زد یم لبخند که پدرم

 .آد یم وانت االن که در دم میبگذار هم رو يآخر يها کارتن نیا دیپاش گه،ید خوب -

. میکرد نگاه پدر به و میبرگشت یعل و من ناخودآگاه م،یرفت یم رونیب اطیح در از میداشت که یوقت. میشد بلند جا از سه هر

 ادی لحظه همان در. کرد پاك را آنها زود یلیخ یول دیچک شیها گونه يرو پدرم يها چشم از اشک قطره دو که میدید

 يروز هی باالخره چون نبند، دل کدام چیه به یول ،یباش داشته دوست یتون یم رو زیچ همه: گفت یم که افتادم شاه یعل

 .سخته برات یلیخ وقت آن. یبش جدا ازشون دیبا

 

 لمانیوسا يبرا ییجا چیه عمالً که پرهام و من. بود سخت یلیخ واقعاً یول. میکرد یم عادت دیجد ۀخان به کم کم

 ينحو به موجود يکمبودها با دیبا خوب، یول. بود ولو ییجا اش تکه هر هم هیبق. بود شده گم لوازممان از یکل م،ینداشت

 به چه و دادن هیروح نظر از چه بود، کمک یلیخ هم فرناز انیم نیا. میکرد یم کمک پدر دبهیبا همه باالخره. میساخت یم

 .گرشید يها کمک لحاظ
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 رو ده ۀخون بود قرار که يمشتر همون ا،یپر: «گفت افتاد من به چشمش تا مادرم م،یبرگشت خانه به دیخر از یوقت روز کی

 .»پدرت شیپ ببره اونو که رفت هم فرناز. کنه صحبت پدرت با خواد یم امروز که گفته و زده زنگ فرناز به بخره،

 »د؟یشناس یم رو دوستش نیا شما: «گفتم. آوردم یم در را مانتوام که یحال در

 »م؟ دهید اونو من مگه بشناسم؟ دیبا کجا از من آخه. نه نه،: «گفت لکنت با شده هول یلیخ دیرس یم نظر به که مادرم

 یم پنهان من از را يزیچ مادرم که کردم یم احساس یول.» گفتم يطور نیهم: «گفتم. بودم کرده تعجب مادرم رفتار از

 .کند

 »شد؟ یچ بابا،: «دمیپرس. برگشتند یراض و خوشحال فرناز و پدرم بعد ساعت کی

 !گهید فروختمش باباجون، یچیه -

 »د؟یبرگشت و ده دیرفت ساعت کی نیهم تو یعنی ،یچ یعنی: «گفتم. بودم شده جیگ

 .»خوبه حتماً خوبه، یبگ تو اگه گفته داره نانیاطم من به من دوست نیا بابا، نه: «گفت و دیخند فرناز

 بخره؟ رو اونجا خواد یم دهیند رو کلبه اصالً یعنی! جورشه چه گهید نیا -

 آورد یدرم فشیک يتو از چک کی و پول بسته چند که یحال در پدرم بعد و کردند بدل و رد هم با ینگاه پدرم و فرناز

 .»دهیخر بخره، خواد ینم: «گفت

 یم پول یراحت نیا به ده،یند را آن هم اصالً تازه که ده يتو ۀکلب کی يبرا که بود یآدم جور چه گرید نیا بودم مانده مات

 !داد

 »خوره؟ یم دردش چه به اونجا ست؟ چکاره اون مگه: «گفتم

 .»گهید خوره یم شیدرد هی به حتماً خوب،: «گفت و دیخند فرناز

 آن به راجع کس چیه گرید البته. کرد پرت هیقض از را همه حواس که يطور دنیخند و کردن یشوخ به کرد شروع هم بعد

 ما به یچشم ۀگوش باالخره خدا که کردم فکر خودم شیپ فقط. دمینپرس يزیچ هم من و نزد یحرف نقد به دست يمشتر

 ۀخان به یکش اسباب از بعد که یاتفاق نیدوم. رساند دستمان به یپول م،یداشت اجیاحت پول به قدر آن که طیشرا آن در و کرد

 مادرم که بودم دهیخواب ونیزیتلو يپا کسل و حوصله یب بعدازظهر روز کی. بود آنجا به یمیکر خانم آمدن افتاد، دمانیجد

 .»کن باز رو در برو بنده، دستم من ؟يشنو ینم را در زنگ يصدا مگه ا،یپر: «زد صدا



 
 

 
 

 بھارک ملک خانی نقش دل

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m  
 

Page 230 

 در يجلو ینیریش جعبه کی و گل دسته کی با یمیکر خانم که دمید تعجب کمال با و کردم باز را در رفتم و دمیپر جا از

 یول. تو کردم دعوتش و کردم یاحوالپرس و سالم. کرده دایپ کجا از را نجایا دانستم ینم اصالً. بودم شده هول. ستادهیا

 از که بود پاش و ختیر جا همه قدر آن. نبودم خوشحال ندیبب را دمانیجد یزندگ او که نیا از یلیخ دیبخواه را راستش

 »د؟یکرد دایپ کجا از را نجایا شما: «دمیپرس آوردم، ییچا کی و کردم جور و جمع یکم که نیا از بعد. شدم آب خجالت

 »نکنم؟ داتیپ من و يبر ییجا تو شه یم: «گفت و دیخند یمیکر خانم

 گذشته؟ یشوخ از نه، -

 .زنه یم من به یزنگ هی یگاه گه ست،ین معرفت یب تو مثل که اون آخه. دمیپرس برادرت خانمِ فرناز، از گذشته، یشوخ از -

 »فرناز؟ ،یک: «دمیپرس. بودم خورده جا

 .هیماه دختر چه آره، -

 .»دیدار دوستش یلیخ هم شما البد. گم یم کیتبر بهتون واقعاً: «گفت مادرم به رو و

 .»معلومه: «گفت و دیخند کردند یم آب قند دلش يتو بود معلوم که مادرم

 فقط دند،یند منو اونها. داشتند کار که نیا مثل دانشگاه، دم بودند آمده ییآقا هی با هم دفعه هی تازه: «داد ادامه یمیکر خانم

 .»دمید رو اونها من

 .»دیا گرفته اشتباه گهید یکی با رو فرناز شما. دیکن یم اشتباه حتماً: «گفتم. بودم شده جیگ واقعاً گرید

 .دمشید خودم بابا، نه -

 .»اند داشته يکار اونجا دیشا. اند بوده یعل با حتماً خوب،: «گفت مادرم

 !اند داشته کار ما دانشگاه يتو کجا؟ -

 گه یم داره یمیکر خانم دانشگاه، يتو نگفته یکس: «گفت کند تمام جا نیهم را بحث خواست یم انگار که یلحن با مادرم

 .»دانشگاه در دم

 که نیا مثل بعد و.» نداشتند يکار دانشگاه يتو اصالً هم دیشا بله،: «گفت و کرد دست آن و دست نیا یکم یمیکر خانم

 رو دیجد ۀخون هم که نجایا آمدم من. میبگذر خوب،: «گفت باشد، شده مانیپش گفتگوها و حرف نیا دنیکش شیپ از
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 غرق خودم افکار در قدر آن من یول. میگو یم چه من ندیبب تا شد ساکت و.» دارم برات خوب خبر هی هم و بگم کیتبر

 .آمد حرف به باالخره یمیکر خانم خود که نیا تا. دمینپرس يزیچ اصالً که بودم

 يخبر چه از است ممکن لحظه آن در که دانستم ینم اصالً. کردم یم نگاهش فقط سکوت کمال در هم باز من یول

 من آوردن ذوق سر از گرید که یمیکر خانم. فتدیب که نبود قرار هم یاتفاق و نبودم يخبر منتظر که ظاهراً. بشوم خوشحال

 .»نهیبب تورو خواد یم ياحمد دکتر: «گفت بود شده دیناام

 دیترد با و برگرداندم یمیکر خانم سمت به را صورتم دوباره بعد انداختم، مادرم به ینگاه. ام دهیشن اشتباه کردم فکر

 »؟ياحمد دکتر: «دمیپرس

 .دانشگاه سیرئ ياحمد دکتر زم،یعز آره -

 »نه؟ ،يکرد تعجب یلیخ: «گفت برد یم دهانش سمت به و داشت یبرم زیم يرو از را شیچا فنجان که یحال در بعد و

 نه؟یبب منو خواد یم یچ يبرا آخه تعجب؟ -

 .یفهم یم ششیپ یرفت که فردا حاال. دونم ینم -

 فردا؟ -

 .داره ارزش یلیخ پزشکها وقت که یدون یم حتماً. ینکن هم رید باش مواظب. منتظرته صبح ده فردا -

 داره؟ چکار من با دیدون ینم شما آخه -

 سالم اش یمنش با چون. زهیم يرو تو ۀنام دمید که داشتم کار معاونش اتاق يتو بودم رفته صبح امروز من فقط. نه -

 جواب تون خونه تلفن چون منتها. کنه صحبت تو خود با خواسته دکتر اتفاقاً که گفت هم او. دمیپرس تو کار از دارم، یکیعل

 تو رفت نم،یب یم تورو من که دیفهم یوقت. یبزن دانشگاه به يسر خودت تو تا مانده زیم يرو طور نیهم نامه داده، ینم

 .منتظرته صبح ده ساعت فردا دکتر بگم بهت که گفت و رونیب آمد بعد. کرد صحبت باهاش و دکتر اتاق

 بار ده از شیب بودم، نشسته منتظر که اش یمنش اتاق در. دارد چکار من با که نبود دلم يتو دل. بودم آنجا ساعت رأس فردا

 من! دارد چکارم او بفهمم که داشت یتیاهم چه اصالً. خانه برگردم گرفتم میتصم هم بار چند. رفت جیگ سرم و افتاد فشارم

 من به و شد خلوت ياحمد دکتر سر باالخره. دمیکش یم خجالت اش یمنش از خوب، یول. دانشگاه برگردم توانستم ینم که

 جالب و بود یمهربان و اخالق خوش مرد یلیخ بود، کرده فیتعر یمیکر خانم که يطور همان. داخل بروم که دادند اجازه

 مینگران و ترس ۀهم که کرد صحبت راحت من با قدر آن. کردم ینم هم را فکرش اصالً من که بود جوان هم یلیخ که نیا

 را ام مانده یباق ترم دو هیشهر است حاضر که گفت من به دانشگاه، و درس به راجع گفتگو و بحث یکل از بعد. رفت نیب از
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 ینم اصالً. آوردم یدرم شاخ داشتم تعجب از. میبرآ پرداختش ةعهد از که ییها قسط هم آن رد،یبگ من از یقسط صورت به

 دیشا. یمیکر خانم هم دیشا ؟یک یول. بود گفته او به یکس حتماً. ستین خوب ام یمال وضع من که دهیفهم کجا از دانستم

 آنچه به هم خودش نکهیا مثل. کند یم من حق در را کار نیا چرا دانستم ینم حال هر به. بود زده حدس خودش اصالً هم

 نیا تا میبده انجام د،یآ یبرم دستمان از يکار هر میحاضر ما: «گفت و زد يلبخند چون. بود برده یپ گذشت یم ذهنم در

 .»بدهند ادامه لشانیتحص به راحت الیخ با بتوانند انیدانشجو که

 نیا در هم شمارو گهید ترم از میدواریام: «گفت و کرد یخداحافظ من از ادب کمال با زد، را شیها حرف یوقت هم بعد

 .»میباش داشته دانشگاه

 ماجرا ۀهم کردم یم فکر. کالس سر بروم توانم یم گرید ترم از که شد ینم باورم هم هنوز آمدم، رونیب که دفترش از

 که شد خوشحال قدر آن د،یفهم را انیجر یوقت مادرم. خانه رفتم و دمیخر ینیریش جعبه کی راهم سر. ستین شیب یخواب

 آن. دیفهم را انیجر که یوقت بود فرناز خوشحالتر او از. شد یم خوشحال قدر نیا هم پدرم هیسرما برگشت از کنم ینم فکر

 .میگرفت یخانوادگ جشن کی من برگشتن دانشگاه به افتخار به را شب

 يرو را یپاک آب يجعفر يآقا که نیا با. نبود دلش يتو دل کس چیه. میشد یم کینزد پدرم دادگاه موعد به کم کم

 نیا وجود با. کرد شود ینم يکار باشد، نداشته خودش نام به يزیچ ياریشهر اگر که بود گفته و بود ختهیر مان همه دست

 يها حس هم شهیهم خوب، یول. افتاد یم یاتفاق باالخره که بود روشن دلم اش همه. بودم معجزه کی منتظر هنوز من

 لیوسا فروش از که یپول تمام جهینت در و شد محکوم پدرم. بود ها دفعه همان از هم بار نیا. ندیگو ینم درست آدم به آدم

 کی آسمان هفت يتو معروف، قول به. مینداشت چیه واقعاً گرید. رفت ها قرض بابت بود، دهیرس دستمان به ده يتو ۀکلب و

 يفکر دیبا. شد ینم که يطور نیا خوب، یول. کرد قرض آشنا و دوست از خانه خرج يبرا پدرم یمدت. مینداشت هم ستاره

 برد را او يدلسوز سر از دوستانش از یکی باالخره سپردن، آن و نیا به و زدن در آن و در نیا یکل از بعد خالصه. کرد یم

 .شد گرید يها آدم مثل يحدود تا مانیزندگ بیترت نیا به. خودش شیپ مغازه در

 نگرفته ما از یسراغ اریخشا است وقت یلیخ که بود رفته ادمی بکل که میداشت یبدبخت و يگرفتار قدر آن وقت چند آن در

 بابا،: «دمیپرس پدرم از يکنجکاو يرو از یشب لیدل نیهم به. اند کرده فراموش را او هم ام خانواده ظاهراً کردم فکر. است

 !»نشد ازش يخبر چیه گهید و رفت. شد یچ اریخشا میدینفهم

 .»تماسه در من با اریخشا: «گفت و کرد نگاهم تعجب کمال با پدرم

 یعل به. زده زنگ بار سه دو حال به تا نجا،یا میا آمده که هم یوقت از آره،: «گفت بود شده بحث وارد تازه که هم مادرم

 .»هیبامعرفت آدم. زنه یم سر مرتب که هم نهایا
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 د؟یگفت ینم من به وقت چیه شماها چطور پس -

 .»میگفت یم يدیپرس یم اگر حتماً خوب،: «گفت و زد لبخند پدرم

 خدا که کردم فکر خودم شیپ. ام گرفته را سراغش چرا اصالً که فرستادم لعنت خودم به بار هزار. بود گرفته حرصم یلیخ

 کرده مکان نقل دیجد خانه به یوقت از. ندیبب يطور نیا را ما حال و وضع خواست ینم دلم اصالً. نجایا دیایب بخواهد نکند

 خانه در راستش. رفتم یم را اش دفعه کی دفعه چند هر از من یول. رونیب میبرو که زدند یم زنگ روز هر دوستانم م،یبود

 بچه هم روز کی. بودم کرده عادت بودم مانده خانه در بس از هم دیشا دانم، ینم. کردم یم تیامن و آرامش احساس شتریب

 خوش بهمان یلیخ راه در. یاسک میبرو که گرفتند را ام اجازه و دنبالم. آمدند فرانک پدر با التماس و خواهش هزار با ها

 .باال میرفت ها بچه اصرار به میبود نکرده یاسک که بود وقت یلیخ چون نیا وجود با. بود کوالك و برف ستیپ یول گذشت،

 خانه، برگشتم یوقت. بود زده خی برف از میپا تا سر. همان خوردن یسخت يسرما و همان خوردن نیزم و کردن یاسک اما

 به یدست د،ید مرا تا مادرم چون. است بد حالم یلیخ که دیفهم شد یم میها چشم از کنم فکر. بود داغ کوره مثل تنم

 »؟يشد يطور نیا چرا. داغه یلیخ تنت: «گفت و دیکش ام یشانیپ

 ساعت مین یول. ام شده بهتر یکم که کردم احساس کم کم و خوردم که آورد مسکن قرص کی و انداخت را میجا عیسر

. دکتر ببرد مرا و دیایب تا پدرم به زد زنگ بود شده دستپاچه یلیخ که مادرم. گفتن انیهذ به کردم شروع و رفت باال تبم بعد

 سرم يباال اریخشا دمید کردم، باز که را چشمم اما. برد خوابم حال همان در که نیا مثل. افتاد یاتفاق چه که دمینفهم گرید

 از که کردم احساس چرا دانم ینم زد لبخند صورتم به و بود آرام و مهربان اش چهره. کند یم کنترل را نبضم دارد نشسته

 کی با قرص تا دو و کرد میصدا هم دفعه کی. بستم را میها چشم دوباره و زدم يلبخند. خوشحالم یلیخ نمیبال بر بودنش

 چقدر که کردم احساس کنم، کینزد میها لب به را آب وانیل تا کرد یم کمکم که یوقت. بخور که داد دستم به آب وانیل

 .است آرامش باعث وجودش

 .»خوام یم آب تشنمه، من: «گفتم فقط شدم، داریب که خواب از

 کنار کوچک زیم يرو. اوردیب میبرا وهیم آب وانیل کی که رفت و کرد شکر را خدا شده، بهتر حالم دید یم که نیا از مادرم

 یم چشم به یعموم جراح -نژاد کین اریخشا دکتر سربرگ با نسخه کی هم کنارش. بود قرص و شربت از پر رختخوابم

 !کند یم تیزیو را سرماخورده ضیمر که یجراح. بود گرفته ام خنده. خورد

 از هم لحظه کی بود امدهین نییپا تو تب که یوقت تا اریخشا یطفلک: «گفت داد یم دستم به که را وهیم آب وانیل مادرم

 »رفت؟ کجا حاال: «گفتم کردم یم مجسم چشمم شیپ را اش چهره که یحال در.» نخورد تکان سرت يباال

 .بود دهینخواب اصالً و بوده مارستانیب هم رو شبید خدا بنده آخه گه،ید خونه رفت -
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 بود؟ کرده خبر اونو یک -

 تونه یم اون نمیبب یعل به بزنم زنگ شدم مجبور بعد. نبود آنجا و يکار دنبال بود رفته پدرت اما مغازه، زدم زنگ من -

 بده، حالش قدر نیا اگر که گفت فرناز یول. یگفت یم ونیهذ ش همه. بود بد حالت یلیخ آخه! دکتر ببرمت ارهیب نیماش

 گشته هم یکل یطفلک. بود نجایا اریخشا بعد ربع کی و بود زده زنگ خودش هم بعد. نتشیبب ادیب اریخشا مییبگو که بهتره

 .بود کرده دایپ رو خونه تا بود

 »هستند؟ کجا پرهام و بابا: «دمیپرس

 فرناز ۀخون فرستادم هم و پرهام. دیآ یم رید کم کی و برسه شان مغازه يبرا بار قراره امشب که گفت و زد زنگ که بابا -

 .داره امتحان ره،ینگ تو از تا

 يبد يها سرفه. رفت یم ضعف میپا و دست اش همه که بود شده فیضع قدر آن. دیکش طول هفته کی من یسرماخوردگ

 .کرد یم تیتقو يمقو يغذاها و وهیم آب با مرا مدام هم مادرم. کردم یم هم

 و بودم کرده جمع سالن وسط از را رختخوابم که بود يروز نیاول روز آن. آمد دنمید به اریخشا بار کی هم روزها همان در

. داشتم يا آشفته وضع و سر هم نیهم يبرا. کنم حمام که دمیترس یم هنوز اما. فتمیب رختخواب يتو نداشتم الیخ گرید

. زدند را در زنگ که میکرد یم صحبت هم با میداشت. بود دهینرس هنوز هم پرهام و میبود خورده را ناهارمان مادرم و من

 چیه یول شد باز در و دادم فشار را اف اف ۀدکم! ستیک بپرسم که نیا بدون است، در پشت پرهام که نیا يهوا به من

 و برداشتم را اف اف یگوش کنم یدست شیپ که نیا يبرا و کند تیاذ مرا دارد قصد پرهام که کردم فکر نشد وارد کس

 »تو؟ يآ ینم چرا حاال ؟یبانمک یلیخ مثالً خوب،: «گفتم

 !»کنند یم باز رو در بعد هیک پرسند یم اول معموالً: «گفت طرف آن از ییصدا

 آمد که یوقت. تو دیایب کرد تعارفش و در دم رفت مادرم. باشد اریخشا که کردم ینم هم را فکرش اصالً. شدم داغ خجالت از

. دمیکش یم خجالت او از بار نیا چرا دانم ینم. کردم یم حس کرد یم داغ را صورتم که ییگرما هرم قشنگ نشست، و

 .آورد ینیریش و وهیم مادرم

 »بهتره؟ یلیخ حالتون امروز که نیا مثل: «دیپرس اریخشا

 .بهترم یلیخ بله، -

 .دیداشت ییباال تب روز آن -
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 من بود گفته که افتادم مادرم حرف ادی ناگهان. ندازمیب نییپا را سرم عیسر شد باعث که انداخت صورتم به يمرموز نگاه و

. بودم برده هم را ریام اسم حتماً. ام گفته چه انیهذ در که بودم دهیپرس او از موقع همان کاش يا. ام گفته یم انیهذ مرتب

 شدم بلند جا از. شدم سرخ خجالت از هم باز فکر نیا با و ام کرده را کار نیا که بودم مطمئن. بودم کرده صدا هم را او حتماً

 و برداشتم را یگوش یول است، پرهام بودم مطمئن که نیا با بار نیا. زدند را خانه زنگ دوباره که بروم اتاق سمت به تا

 »ه؟یک: «دمیپرس

 .»باش زود. کن باز منم،: «گفت عجله با پرهام

 هی االنه مامان، مامان،: «گفت بلند ییصدا با بکند یسالم نکهیا از قبل و شد خانه وارد دوان دوان پرهام. کردم باز را در

 .»مرد و ابونیخ تو کرد پرت ییروبرو ساختمون اون يباال از رو خودش پسره

 يصدا صدا، آن که بفهمم تا دیکش طول هیثان چند یول.» شو خفه گه،ید بسه: «زد ادیفر یکس که دمیشن لحظه همان در

 .است بوده خودم

 کردم، نگاه مادرم و پرهام ةزد بهت يها صورت به که یوقت. ام داده نشان خودم از را واکنش نیا چرا که دانستم ینم اصالً

 بکل که دانستم یم. بود اریخشا وجود همه از بدتر تازه. است بوده رمنتظرهیغ رفتار نیا هم ها آن يبرا چقدر که دمیفهم

 بزنم، حرف يا کلمه که نیا بدون. بشوم رو به رو او با دوباره که کرد نخواهم جرأت وقت چیه گرید و رفته او يجلو میآبرو

 را زیم يرو داشت مادرم. آمدم رونیب اتاق از یشرمندگ کمال با ار،یخشا رفتن از بعد. بستم را در و مادرم اتاق يتو رفتم

 من به هم ینگاه یحت مادرم. نزد حرف یکالم کس چیه یول. کرد یم نگاه ونیزیتلو داشت هم پرهام. کرد یم جمع

 به. پرهام از همه از اول کردم، یم یعذرخواه دیبا. ستین یچشمپوش قابل زده سر من از که ییخطا دانستم یم. نداختین

 »؟یکن یم نگاه یچ يدار: «دمیپرس و نشستم کنارش رفتم يا بهانه

 و کردم بغلش. است ناراحت دستم از یلیخ که بود معلوم. بود نکرده قهر يطور نیا من با پرهام وقت چیه. نداد را جوابم

 جدا شیبازو يرو از آرام مرا دست عوض در و نداد یجواب هم باز پرهام یول »خوب؟ د،یببخش: «گفتم و کردم لوس را خودم

. نبود خودم دست خوام، یم معذرت خوب،: «گفتم بود گرفته ام هیگر گرید که من. اتاق يتو رفت و شد بلند جا از و کرد

 .»شد یچ دمینفهم اصالً

 !»نکنه یعذرخواه قدر نیا تا رهیگ یم رو دهانش يجلو کم هی آدم: «گفت و آورد رونیب را سرش آشپزخانه يتو از مادرم

 .دیپر دهانم از کهوی نبود خودم دست که، گفتم -

 !پره ینم پدرت دهان از چرا! پره ینم من دهان از چرا! پره ینم گهید کس چیه دهان از چرا -
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 کرده ول رو خودت تو. ستین ها حرف نیا ا،یپر نه: «داد ادامه بعد. بگذارد ریتأث من يرو حرفش که گذاشت و کرد یمکث

 »کنند؟ یم فکر یچ ات درباره مردم ،یچیه ما حاال. باشند داشته را تیهوا همه که يکرد عادت. يا

 »کنه؟ یم فکر یچ تو به راجع اریخشا مثالً: «گفت بود، نشسته اریخشا قبالً که ییجا سمت به اش چانه ةاشار با و

 فکر چه من به راجع او که کردم یم فکر نیا به فقط لحظه آن در. شد اریخشا معطوف حواسم ۀهم مادرم، حرف نیا از بعد

 فکر نیا تصور از چقدر. کرد یم را فکر نیهم حتماً بله، هستم؟ یاحمق و لوس دختر من که کرد یم فکر یعنی! کند یم

 .دمیکش یم عذاب

 .»ناراحته دستت از یلیخ. اریدرب دلش از برو: «گفت نشنود پرهام که يطور آهسته مامان

 یم يباز شیموها با گرشید دست با و بود سرش ریز دستش کی. دهیخواب تخت يرو پرهام که دمید و اتاق يتو رفتم

: گفتم کردم یم نوازش را شیموها که یحال در بعد. نشستم و کردم باز ییجا تخت يرو کنارش خودم کردن لوس با. کرد

 که کنم یم خواهش یول. ام کرده رفتار بد یلیخ که دونم یم. گم یم دارم یچ که دمینفهم واقعاً من. ببخش منو پرهام،«

 .»ببخش منو

 سر قدر آن. بماند ناراحت من دست از یلیخ تواند ینم دارد که یرئوف قلب با دانستم یم. شد یم باز پرهام صورت کم کم

 بعد به آن از گرید که بودم کرده دایپ یحالت اریخشا به نسبت یول. شد تمام زیچ همه و دیخند باالخره که گذاشتم سرش به

. رونیب زدم یم و دارم قرار دوستانم با که کردم یم وانمود مان، خانه آمد یم اگر. کردم یم زیپره او با شدن رو به رو از

 بروند شوند یم حاضر دارند و آنجاست هم اریخشا دمید که بزنم کوچولو ریام و فرناز به يسر بودم رفته یاتفاق هم بار کی

 در به را خودش حواس يطور عوض در و نزد یحرف اریخشا یول بروم همراهشان که کردند اصرار یلیخ یعل و فرناز. رونیب

 یم اشک گلوله گلوله خانه گشتم یبرم که راه در. کند یم مزاحمت جادیا او يبرا من بودن انگار که کرد پرت وارید و

 که يزیچ ا،یپر: «گفت گفتم، مادرم به را انیجر که یوقت. کند ییاعتنا یب من به یکس که نداشتم تحمل اصالً. ختمیر

 .»گذاره ینم تو محل هم او و يگذار ینم او محل تو. نداره گله داره عوض

 داشتم، یبرم را یگوش من یاتفاق هم اگر. کرد یم یاحوالپرس تلفن با یگاه گه فقط. زد یم سر ما به کمتر اریخشا گرید

 بپرسم، را خشکش رفتار علت که شدم وسوسه بار چند. کند صحبت پدرم ای مادر با که خواست یم و کرد یم یخشک سالم

 تیموقع آن هم باالخره و بود ها یکینزد آن پرهام ای گرفت، یم را یگوش و رسد یم مادرم ای. افتاد یم یاتفاق بار هر یول

 دند،یخواب یم همه یوقت ها شب یبعض. باشد داشته يا جهینت نیچن من رفتار که کردم ینم فکر اصالً. نداد دست مناسب

 را تلفن عیسر الو، گفت یم که نیا محض به اما داشت، یبرم خودش هم اوقات شتریب. اش خانه زدم یم زنگ یواشکی

. است شده تنگ دنشید يبرا دلم یلیخ که دانستم یم مسلم قدر یول کنم، یم را کار نیا چرا دانستم ینم. کردم یم قطع
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 گرید نیا که گفتم یم دلم در زد، یم زنگ که تلفن. باشد اریخشا که کردم یم آرزو زد، یم را خانه زنگ که کس هر

 .زد ینم هم زنگ گرید که بود روز چند اریخشا یول. است اریخشا

 و شدند وارد در از هم پدرم و یعل. میکرد یم صحبت و میبود نشسته خانه در مادرم و فرناز و من که روز کی که نیا تا

 .»رهیگ یم زن داره اریخشا. جالب خبر هی ها، بچه ها، بچه: «گفت خنده با یعل

. دنیکش سوت به کرد شروع میها گوش و شد اهیس میها چشم يجلو آن کی. بود خورده سرم يتو ینیسنگ پتک که انگار

 .»یگ یم دروغ ست،ین ممکن: «گفتم اریاخت یب

. دینشن يزیچ یکس خوشبختانه و شد گم آنها يصدا انیم من يصدا که کردند یم صدا و سر قدر آن فرناز و مادرم یول

 .بودند خوشحال همه

 .»گرفت سامان و سر هم پسر نیا که شکر یاله خوب،: «گفت مادرم

 !»ستین هم معلوم نیهمچ ره،یگ یم داره که یزن با البته: «گفت و دیخند یعل

 .»هیخوب دختر هم یلیخ من نظر به داره؟ یبیع چه دیمهش مگه چرا،: «گفت فرناز

 .»باشه خوب دیبا اریخشا نظر به ،يبد نظر دینبا که تو: «گفت یعل

 !»کنه یم ازدواج باهاش داره که آمده خوب نظرش به حتماً خوب، ؟یچ یعنی: «گفت مادرم

 خوشبخت او با اریخشا که بودم مطمئن. بودم متنفر دیمهش از. کنم تحمل را ها حرف آن توانستم ینم نیا از شتریب گرید

 دیبع اریخشا از نیا. بود دهیرس هدفش به هم ظاهراً و دارد یهدف چه ازدواج نیا از که دانست یم خوب دختر آن. شد ینم

 یول. شد یم خوب یلیخ بکنم، اشتباهش متوجه را او ينحو به توانستم یم اگر. داد یم ازدواج نیا به تن داشت که بود

 نیچن کی با که خواهد یم دلش دیشا اصالً! کند یم چکار دارد که داند یم هم اریخشا نکند که گذشت ذهنم از ناگهان

 حاال: «گفت یم داشت که دیرس گوشم به مادرم يصدا. بود خودش یزندگ مسئول یکس هر حال هر به. کند یزندگ یآدم

 »نه؟ ای کنه یم دعوت هم مارو شیعروس میدون ینم

 .»م کرده دعوت رو خودم حاال از که من. نکنه دعوت که کنه یم خود یب: «گفت یعل

 .»بروند ت خانواده که ير یم ییجا تو: «گفت و گرفت یعل يبازو از یشگونین فرناز

 !»میگرفت ما که یسامان و سر از هم نیا: «گفت مادرم به رو داد یم ماساژ را فرناز شگونین يجا انگشت با که یحال در یعل

 .کردم یم هیگر دل در که من از ریغ به دندیخند همه
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 بار چند. نمیبب را او گرید بار کی ازدواجش از قبل خواست یم دلم یلیخ. نزد سر ما به اریخشا هم باز یول گذشت هفته دو

. کنم چکار دانستم ینم اصالً. ندازدیب راه صدا و سر و باشد آنجا هم دیمهش که دمیترس یول اش، خانه بروم که شدم وسوسه

. برد ینم خوابم یناراحت زور از ها شب. داد یم آزار را ذهنم ازدواجش و اریخشا فکر مدام. نداشتم قرار و آرام لحظه کی

 و برداشت را یگوش اش یمنش. مطبش زدم زنگ و زدم ایدر به دل باالخره که نیا تا. بود خورده هم به میزندگ وضع اصالً

 »د؟یدار کار دکتر با که نیا ای دیریبگ وقت نیخوا یم شما: «دیپرس

 .دارم کار دکتر خود با -

 .نکنم وصل را هاشان تلفن است، شلوغ یلیخ سرشان چون اند گفته دکتر -

 را تلفنم جواب که نبود حاضر او وقت آن بزنم، زنگ او به تا بودم رفته کلنجار خودم با همه نیا من. شدم یعصبان یلیخ

. کند یم اش کالفه و زند یم زنگ مدام دیمهش دیشا. تلفنم يپا من که داند یم کجا از او که دیرس فکرم به ناگهان. بدهد

 که دییبفرما شانیا به شه یم: «گفتم و کردم جزم را عزمم دوباره نیهم يبرا. نکنند وصل را شیها تلفن که خواسته هم او

 »تلفنه؟ يپا ادگاری ایپر

 .نکنم وصل را یتلفن چیه اند گفته دکتر گفتم، که بار هی خانم، -

 زدند یحرف دکتر اگر یول. باشه: «گفت یمنش زن باالخره و رهیبگ تماس اریخشا با که کردم مجبور را او اصرار با من یول

 .داشت نگه خط پشت مرا لحظه چند و.» خودتون يپا

 زد، یم را حرف نیا اگر. بزند حرف من با ستین حاضر گفته اریخشا که دیبگو اش یمنش االن نکند که نبود دلم يتو دل

 گرید. آمد سال چند نظرم به قهیدق چند. بودم اوردهین دست به يزیچ عوض در و بودم شکسته را غرورم! کردم یم چکار من

 .»دیکن صحبت دکتر با ادگار،ی خانم: «گفت و خط يرو آمد اش یمنش که شدم یم مانیپش زدنم زنگ از داشتم کم کم

 .»سالم الو،: «دیچیپ تلفن یگوش در اریخشا يصدا و

 ادمی از همه و همه داشتم، چکار او با و بودم زده زنگ چرا که نیا: شد پاك ذهنم از زیچ همه ناگهان او يصدا دنیشن با

 یمدت. ام نزده حرف او با اصالً یمدت که است نیا يبرا کردم فکر.  زد یم تند تند قلبم و بود شده داغ میها دست. رفت

. بزنم یحرف من تا کرد صبر یلیخ چون بود، شده متوجه هم او که نیا مثل. بشوم مسلط خودم به توانستم تا دیکش طول

 »خوبه؟ حالتون سالم،: «گفتم و آمدم حرف به باالخره

 »ن؟یهست خوب شما ممنون، یلیخ: «گفت یمعمول و خشک یلیخ

 .متشکرم -
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 خوبند؟ خانواده -

 .رسانند یم سالم هستند، خوب هم آنها. ممنون یلیخ -

 که فرستادم لعنت بار هزار خودم به. نتوانستم که نتوانستم بزنم، را حرفم که کردم یسع چقدر هر. میکرد سکوت دو هر بعد

 کرده فکر چرا. کنم منصرف يکار از را او توانم یم که کمینزد او به قدر آن که ام کرده فکر چرا. ام زده زنگ چرا اصالً

 را نمانیب سکوت اریخشا بار نیا. نداشتم گفتن يبرا یحرف گرید حال هر به! بزنم او به را دلم حرف توانم یم که بودم

 »شده؟ يزیچ افتاده، یاتفاق: «گفت و شکست

 شما، که گفتند یعل و بابا: «دادم ادامه لحظه چند بعد و کردم سکوت باز و.» نشده يزیچ نه، نه،: «گفتم یدستپاچگ یکم با

 ...»خانم دیمهش و شما یعنی

 خوشبختانه. اورمیب زبان به را ازدواج ۀکلم گذاشت ینم و فشرد یم را میگلو یبغض انگار. کنم تمام را ام جمله نتوانستم و

 ...»بله خوب، آهان،: «گفت و آمد کمکم به اریخشا

 .»بگم کیتبر بهتون خواستم یم ،یچیه: «گفتم باالخره خودم با رفتن کلنجار یکل از بعد هم من. شد من جواب منتظر و

 من به دیخواست ینم يا گهید زیچ شما: «داد ادامه بعد و.» ممنون یلیخ: «گفت عاقبت تا کرد سکوت یمدت اریخشا بار نیا

 »د؟ییبگو

 .»نیهم فقط نه، نه،: «گفتم دیلرز یم وضوح به که ییصدا با

 تر اضافه یکالم بدون بعد و کرد تأمل یاندک هم باز است، کرده شک من يها حرف به دیرس یم نظر به که اریخشا

 .میگذاشت را یگوش و میکرد یخداحافظ

 شانس. رمیبگ دیچک یم میها گونه يرو قطره قطره که را ییها اشک يجلو توانستم ینم گذاشتم نیزم که را تلفن یگوش

 دلم چقدر هر و میرو به رو گذاشتم را شاه یعل يتابلو ساعت کی در. امدین خانه به هم بعد ساعته کی تا مادرم که آوردم

. کنم فراموش را زیچ همه کردم یسع و کردم مرتب را وضعم و سر شستم، را صورتم شدم، بلند بعد. کردم هیگر خواست یم

 و کار از ده،ید یملک معامالت بنگاه هی دم را اریخشا که گفت و آمد پدرم روز کی هفته نیا در. گذشت هم گرید ۀهفت کی

 را ها حرف نیا. است گرید ماه دو یکی هم شیعروس و فروشد یم را خانه دارد که گفته هم او دهیپرس شیعروس و یزندگ

 دوباره کنم یم فکر. دمیشن ینم یچیه و بودم کر موقع آن خواست یم دلم. زدند یم وجودم به آتش انگار دمیشن یم که

 زبان کالس را اسمم بودم رفته پدرم و مادر اصرار با. هیگر ریز زدم یم زود گفتند یم من به یحرف تا چون بودم شده فیضع

 یم را ها کالس نیا که بود هفته دو تازه. بود بهتر ام هیروح يبرا و نبودم خانه را روزم از یمدت باز يطور نیا. بودم نوشته
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 به پشتش که افتاد اریخشا به چشمم کهوی رفتم یم راه رو ادهیپ در داشتم و بودم خودم در که همچنان روز کی که رفتم

 شدم مطمئن دم،ید را نشیماش یوقت یول. ام دهید یعوض که کردم فکر اولش. رفت یم ابانیخ سمت به داشت و بود من

 .»اریخشا: «کردم شیصدا و دمیدو سمتش به اریاخت یب. است خودش که

 شیصدا چرا دانستم ینم اصالً. آوردم یدرم شاخ داشتم تعجب از خودم. کردم یم صدا اسم به را او که بود بار نیاول نیا

 نگاه سرش پشت به و برگشت باشد، شده الهام بهش که نیا مثل بعد و کرد نگاه را طرفش آن و طرف نیا اریخشا. ام کرده

 یول. کرد نگاه من به رهیخ و برد باال را شیابرو کی عادتش طبق. بود کرده تعجب یلیخ ابتدا در هم او. دید مرا آنجا و کرد

 یکم که من. شد لیتبد مهربان و آشنا ییها چشم به حال یب و سرد يها چشم آن و نشست لبش ۀگوش يلبخند کم کم

 .»سالم: «گفتم و رفتم جلو بودم، کرده دایپ جرأت

 د؟یکن یم چکار نجایا سالم، -

 .کالس رفتم یم داشتم -

 دانشگاه؟ کجا، -

 .زبان کالس نه، -

 .»گهید يکاریب از: «گفتم و زدم يلبخند

 .داد انجام شه یم که هست کار همه نیا چرا؟ يکاریب -

 کی مثل من با و بود نجایا او حاال که بود نیا مهم. داشت یتیاهم چه یول. است یبخصوص کار چه منظورش دانستم ینم

 »خوبه؟ حالشون خانم دیمهش: «دیپرس باشم زده یحرف که نیا يبرا. داشتم را شیآرزو که يزیچ. کرد یم رفتار دوست

 .شد رهیخ من يها چشم به هیثان چند بعد و.» خوبه: «گفت و انداخت باال را اش شانه

 .بود اعتماد قابل شیها چشم چقدر. است یعسل شیها چشم رنگ که شدم متوجه وقت آن تازه

 که یحال در بعد و.» دیبرسون سالم هم خانواده به. شدم خوشحال دنتونید از خوب،: «گفت بود آمده خودش به که اریخشا

 .»دیباش خودتون مواظب: «گفت و انداخت من به يا دوباره نگاه کند، باز را نشیماش در انداخت یم دیکل

 دمیکش یراحت نفس. شد دیناپد نظرم از کوچه کی خم در تا کردم نگاه را نشیماش قدر آن. نشست دلم به یلیخ اش هیتوص

 دمیشن هم پشت بوق چند يصدا کردم، یم فکر برخوردش و اریخشا به داشتم که طور نیهم. افتادم راه به خانه سمت به و

 .»ادگاری خانم: «کرد میصدا یکس هم بعد و
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 سمتش به. افتاده یاتفاق کردم فکر. کند یم اشاره من به و ستادهیا نشیماش کنار که دمید را اریخشا و کردم نگاه ابانیخ به

 »شده؟ یچ: «دمیپرس و رفتم

 جا هی میتون یم نمیبب خواستم یم د؟یدار وقت کم هی شما: «گفت کرد یم دست آن و دست نیا یکم که یحال در اریخشا

 »م؟یبخور قهوه هی و مینیبنش

 حال هر به. باشم داشته ریتأخ توانستم یم یساعت مین دیشا. کردم نگاه ساعتم به. دمیگنج ینم خودم پوست در یخوشحال از

 در را یبخصوص يجا ییگو که اریخشا. داشتم یخوب احساس بودم نشسته او دست کنار که نیا از. شدم سوار و کردم قبول

 من. هیخوب يجا نجایا: «گفت من به و داشت نگه شاپ یکاف کی يجلو گذاشت، سر پشت را ابانیخ چند بود، گرفته نظر

 .»ام آمده دفعه چند

 انتخاب بود پنجره کینزد که را يزیم. نبود هم خلوت حال نیع در و ساکت و زیتم -آمد یم یخوب يجا هم من نظر به

 شما: «گفت و درآورد بشیج از را پشیپ. خواستم یشکالت یبستن کی هم من و داد قهوه کی سفارش او. مینشست و میکرد

 »د؟یشو ینم ناراحت پیپ يبو از

 .»دیراحت که يجور هر نه،: «گفتم یدستپاچگ یکم با نداشتم عادت رفتارش نیا به اصالً که یحال در

 دود از ها خانم ۀهم نه؟ بود يا احمقانه سؤال: «گفت و زد يلبخند ش،یجا سر برگرداند را پشیپ انداخت، صورتم به ینگاه

 .»شوند یم ناراحت

 در. بود مشخص ام چهره از کامالً نیا و کردم یم تیرضا احساس تینها یب داد، یم تیاهم من به طور نیا که نیا از

 بنوشد، را اش قهوه از يا جرعه خواست یم که طور نیهم. آوردند را قهوه و یبستن. نگفتم يزیچ و زدم يلبخند جوابش

 .»میزد هم به را مانینامزد دیمهش و من: «گفت مقدمه یب

. ستیچ منظورش که دمیفهم ینم و کردم یم نگه اریخشا صورت به مبهوت و مات. کردم ینم باور بودم دهیشن را آنچه

 ام، دهیشن یاشتباه کردم یم فکر که من. است بوده چه حرف نیا از منظورش که دیفهم ینم هم او خود که نیا مثل

 »ن؟یکرد چکار شما: «دمیپرس

 .»رفت رانیا از روزید او دیبخواه را راستش یعنی: «داد ادامه یمکث از بعد و.» میکن ینم ازدواج گهید آره،: «گفت و دیخند

 انگار. ندارد وجود يدیمهش گرید که شد ینم باورم. دمیکش یراحت نفس و نشست میها لب يرو تیرضا لبخند اریاخت یب

 .بود شده برآورده ام داشته ها سال که ییآرزو
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 فقط. میخورد ینم هم به اصالً ما خوب، یول بود، یخوب دختر: «داد ادامه و زد يلبخند من لبخند پاسخ در هم اریخشا

.» کرد یم اش یعصب کردنم ینقاش هم همه از شتریب نداشت، دوست اصالً منو يکارها اون. میکرد یم تحمل رو گهیهمد

 زحمت براشون سال یلیخ که را ام ینقاش يتابلوها تمام دمید خونه، آمدم روز هی راستش: «گفت و انداخت نییپا را سرش

 اول از ما ينامزد که گفتم بهش. کنم تحمل توانستم ینم نیا از شتریب. شدم وانهید گهید. ببرند کرده رد در دم بودم، دهیکش

 بهتره که گفتم من یول بدهم، بهش گهید فرصت هی که کرد اصرار اون. میخور ینم هم درد به ما. بوده اشتباه هی هم

 .»اش خاله شیپ یدب رفت و کرد پرواز روزید هم اون. میکن تمامش نجایهم

 دیمطمئن شما: «دمیپرس نیبنابرا. شود ینم مانیپش گرفته که یمیتصم از که بشوم مطمئن خواستم یم دیشا چرا، دانم ینم

 »د؟یا گرفته یدرست میتصم که

 کرد شروع دوباره و.» دهم ینم انجام را يکار نباشم مطمئن تا وقت چیه من: «گفت و انداخت من به ینگاه یچشم ریز

 .اش قهوه خوردن به

 و نیچند دوستان که کرد یم فکر د،ید یم را او و من کس هر اگر که يطور به م،یکرد صحبت يدر هر از هم با روز آن

 یراض کرده که يکار از دیرس یم نظر به هم اریخشا. دمیخند یم اش همه که بودم خوشحال قدر آن من. میا ساله چند

 او از میها صحبت انیم. کنم نفوذ او فوالد چون سخت قلب به توانستم باالخره که خوشبختم چقدر کردم یم فکر. است

 !»دیبفروش رو خونه دیخواه یم گفت یم بابا: «دمیپرس

 .»بزرگه یلیخ برام کنم یم احساس گهید آره،: «گفت کرد یدرم را پشتش یخستگ که یحال در

 »د؟یکن یم چکار رو خاطراتتون پس: «گفتم و دمیخند

 چشم از اعتماد و تیمعصوم حالت آن و شد محو شیها لب يرو از لبخند. کرد فرق حالتش ناگهان. زدم که را حرف نیا

 !»دیکرد شما که يکار همان: «گفت و انداخت من به يا نهیپرک نگاه. بربست رخت شیها

 و گفت یم داشت شیپ قهیدق کی تا که او. بودم خورده جا یحساب. شدم يرفتار نیچن مستحق که بودم گفته چه من مگر

 تمام که ام یبستن. گفت یکالم او نه و زدم یحرف من نه رفتن موقع تا گرید کرد؟ رییتغ ناگهان که شد چه پس د،یخند یم

 .»شده رید بده، مرگم خدا: «گفتم. بود گذشته مین و ساعت کی. کردم نگاه ساعتم به شد،

 .»رسونمتون یم من: «گفت شد یم بلند جا از که یحال در اریخشا

 »؟يکرد رید قدر نیا چرا ؟يبود کجا: «دیپرس. بود منتظرم مادرم خانه، دمیرس یوقت

 .کرد دعوت یبستن کی به منو هم او و دمید را اریخشا راه سر -
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 بودم سبک قدر آن. رفتم یم راه ابرها يرو انگار را روز تمام. نگفت یچیه یول زد يلبخند و انداخت من به ینگاه مادرم

 حال رییتغ نیا همه یول دارم، را حال نیا چرا دانستم ینم هم خودم. شوم یم جا به جا یمینس هر با کردم یم احساس که

 »شده؟ یچ ،یخوشحال ایپر: «گفت آمد، خانه به شب که پدرم. بودند دهیفهم مرا

 بشه؟ یچ قراره مگه يطور نیهم -

 .دمیخند فقط جوابش در من و.» يا نبوده سرحال قدر نیا که وقته یلیخ آخه: «گفت پدر یول

 خواب گذاشتم، بالش يرو را سرم که نیا محض به و رفتم رختخواب به زود شب شد، یم لیتشک صبح کالسم فردا چون

 .درربود مرا

 بود رمنتظرهیغ دنشید يقدر به. دمید میرو يجلو را اریخشا ناگهان برگشتم، ابانیخ سمت به و بستم که را خانه در صبح

 »ترسوندمتون؟: «گفت و دیخند. بزنم غیج بود کینزد که

. ستادیا یم داشت قلبم: «گفتم. بکشم نفس آرام که کردم یم یسع و بودم گذاشته ام نهیس قفسه يرو را دستم که یحال در

 »د؟یکن یم چکار نجایا

 »کالس؟ دیرو یم: «گفت بودم کرده که یسؤال به توجه بدون

 .صبحه کالسمون امروز. بله -

 »نشد؟ يزیچ که شبید: «گفت کرد، یم يباز نشیماش چیسوئ با معمول طبق و بود انداخته نییپا را سرش که یحال در

 .نگفتم دیمهش و شما انیجر از يزیچ من یول نه، -

 .»ستین مهم: «گفت و گرفت ییاعتنا یب افهیق

 د؟یکن یم چکار نجایا دینگفت -

 .داشتم کار پدرتون با -

 .کار سر رفت یم داشت گهید اتفاقاً. دییبفرما خوب، -

. افتادم راه بعد و کردم نگاهش هم من. کرد نگاهم م،یکرد یخداحافظ که یوقت. بزند زنگ بتواند تا کنار رفتم شیجلو از و

 ابانیخ عرض از شدن رد موقع هم بار کی یحت که بود کرده پرت را حواسم قدر آن. داد یم آزارم يفکر راه طول تمام در

 وقت چیه که بود کرده نگاهم يطور خانه در دم. کرد یم نگرانم که بود اریخشا نگاه در يزیچ. نیماش ریز بروم بود کینزد
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 به. دیبگو من به خواهد یم يزیچ کردم احساس بار نیا یول. شد ینم خوانده يزیچ نگاهش از وقت چیه یعنی. کرد ینم

 هم دیشا مسافرت، کی به دیشا. برود ییجا خواهد یم حتماً کردم فکر. دید مینخواه را گریهمد گرید که بود افتاده دلم

 بماند، خواست یم دلم. برود خواست ینم دلم نه، چه؟ برود شهیهم يبرا داشت الیخ اگر چه؟ رفت یم اگر. شهیهم يبرا

 اصالً. دمینفهم را میها درس از یچیه سرکالس. زد یم شور دلم. نمشیبب خواست، دلم وقت هر تا. ما کینزد جا نیهم

 دیبا. یعموم تلفن سراغ رفتم و کردم دایپ سکه کی. اوردمین طاقت گرید شد، تمام که کالس. نبود اطرافم و دور به حواسم

 مادرم زنگ چند از بعد. افتاد درست خانه شماره باالخره تا دیکش طول یلیخ. داشته چکار پدرم با اریخشا که دمیفهم یم

 »شده؟ يزیچ مامان،: «گفتم. است کرده هیگر کردم احساس که بود يطور شیصدا. برداشت را یگوش

 »فته؟یب یاتفاق بود قرار مگه ،یچیه: «گفت کرد یم صاف را شیصدا که یحال در

 داشت؟ چکار صبح وقت اون اریخشا پس. شده يزیچ هی دونم یم که من. کنم یم خواهش -

 ینم تلفن پشت. میکن صحبت تا خونه يایب دیبا ا،یپر: «گفت و کرد يا خنده شده، بهتر حالش دیرس یم نظر به که مادرم

 .»شه

 .»کنم یم سکته دارم گه،ید بگو: «گفتم. کنم صبر توانستم ینم گرید افتاده، یاتفاق بودم شده مطمئن که حاال

 .»کرده يخواستگار ازت اریخشا. انشاءاهللا رهیخ امر«: گفت بعد و کرد مکث یکم مادرم

 تا خونه ایب شد؟ راحت التیخ حاال: «گفت مادرم بودم؟ دهیشن درست چه؟ یعنی. زد خشکم بود دستم یگوش که طور همان

 .گذاشت را یگوش و.» میکن صحبت

 زنگ خوان یم مردم خانم،: «گفت و ام شانه به زد نفر کی. کنم چکار دانستم ینم و بود دستم در یگوش طور نیهم من

 .»بزنند

 اصالً. رفتم و کردم ول را یگوش بزنم یحرف که نیا بدون بعد انداختم، ینگاه بود ستادهیا سرم پشت که یزن صورت به

 کردم یم فکر که بودم پرت چقدر من. يخواستگار: داشت را یمعن نیا صبح نگاه آن پس. افتاده یاتفاق چه که دمیفهم ینم

 مگر خوب، کردم فکر. دانستم ینم بد؟ ای بود خوب نیا حاال خوب،. بماند شهیهم يبرا که بود آمده او. کند یخداحافظ آمده

 یول. يدیرس یخواست یم که يزیچ اون به يطور نیا پس. بره شتونیپ از اون که یخواست ینم ؟یخواست ینم رو نیهم تو

 شده داغ هم قلبم. شده داغ داغ صورتم که کردم احساس. داشت رادیا هم يبدجور. داشت رادیا کار يجا کی نهایا همه با

 در محو ةخاطر کی و فشردم انگشتانم نیب سفت را آن. بود گردنم به که رفت یاشک گردنبند سمت به دستم اریاخت یب. بود

 يبرا اون که يکرد فکر چیه شه؟ یم یچ ریام پس. يندار حق تو ؟یکن یم چکار يدار ا،یپر: کردم فکر. گرفت جان ذهنم

 تو. بود کرده جدا تو از اونو روزگار نکهیا يبرا. کنه ازدواج تو با تونست ینم که نیا يبرا تو، يبرا کشت؟ رو خودش یچ



 
 

 
 

 بھارک ملک خانی نقش دل

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m  
 

Page 245 

 رو قلبت ذره ذره که يا گهید مرد به و يستادیا نجایا تو حاال. بود زنده االن اون که ينبود اگر. يبود او یخودکش علت

 فراموش رو زیچ همه که يا عاطفه یب چقدر تو ؟یهست یآدم جور چه تو ؟یکش ینم خجالت. یکن یم فکر کرده ریتسخ

  رفته؟ ادتی زیچ همه شده، یچ حاال ؟یکن ینم ازدواج وقت چیه گهید يخورد قسم که ينبود تو نیهم مگه! يا کرده

 

 م،یبگو اریخشا به دیبا. بکنم را کار نیا توانستم ینم نه،. شد مجسم نظرم يجلو ریام خنده و صورت دوباره ها مدت از بعد

 وقت چیه ام خورده قسم من که است، من مشکل نیا که بداند دیبا او. کنم ازدواج توانم ینم من که میبگو او به دیبا

 از يزیچ عنوان چیه به که نبودم حاضر و بدهم حیتوض را زیچ همه مجبورم بزنم، را حرف نیا اگر نه، اما. نکنم ازدواج

 یلیدل دنبال ذهنم در. افتادم راه خانه طرف به. وقت چیه بداند، ریام به راجع يزیچ دینبا وقت چیه اریخشا. میبگو ام گذشته

 فکر. بشود ناراحت دستم از که خواست ینم دلم اصالً. نشود ناراحت که گفتم یم يزیچ دیبا. گشتم یم او شنهادیپ رد يبرا

 میتصم فرصت سر بعد و دیکن صبر یکم دیبا. دیا زده هم به را تانینامزد تازه چون دیهست ناراحت االن شما میگو یم کردم

. ندارم ازدواج قصد من که گفتم یم بود بهتر پس. بود ندهیآ به او کردن دواریام هم زدن حرف طرز نیا نه، یول. دیریبگ

 شتریب یکم تانیزندگ کیشر انتخاب يبرا است بهتر هم شما کار سر بروم هم بعد و بدهم لیتحص ادامه خواهم یم اصالً

 تمام. نداشتم فاصله خانه با يمتر چند گرید آمدم، خودم به یوقت. شدم یراض فکر نیا از باالخره و دیبده فرصت خودتان به

 چیه و بود رفته خوشبختانه گذراندم، نظر از دقت با را کوچه. بکنم یخستگ احساس چیه که نیا بدون بودم آمده ادهیپ را راه

 . کرد یم صبر من برگشتن تا واال آمده شیپ یمهم عمل هم باز حتماً کردم فکر. شد یمن دهید نشیماش از ياثر

 یم فکر بودم گرفته که یمیتصم به. بود ییغوغا سرم در. بردارم گرید قدم چند توانستم یم زحمت به. دیلرز یم زانوانم

 شد یم دایپ نفر کی کاش يا که کردم یم آرزو! نه ای کنم یم یدرست کار دانستم ینم داشتم؟ اعتقاد آن به واقعاً ایآ. کردم

 يهوا طور نیا که بود وقت یلیخ. شاه یعل ا،یخدا. افتادم شاه یعل ادی ناگهان مثل، یکس. کند ام ییراهنما توانست یم که

 یم چه کرده يخواستگار من از پسرش که حاال بود، زنده االن او اگر یعنی. اوست پسر هم نیا کردم فکر. بودم نکرده را او

 .دانست یم خدا فقط گفت؟

 -هستند جمع همه که شدم متوجه خانه در. شدم خانه وارد و کردم باز را در گذشت، یم ذهنم از افکار نیا که طور نیهم

 نظر به. بود نکرده عوض هم را شیها لباس هنوز چون بودند دهیرس راه از تازه که نیا مثل هم یعل و فرناز مادرم، پدرم،

 دم،یشن که ییها جواب با و کردم، سالم کرده خبرشان مادر حتماً کردم فکر. اند بوده من آمدن منتظر شان همه دیرس یم

 !»خوشگله خانم سالم: «گفت فرناز. دارند خبر انیجر از همه که دمیفهم

 »؟يکرد رید شد چطور: «گفت یعل

 !»جمعه جمعتون خبره؟ چه: «گفتم نبودم، یراض تیوضع نیا از اصالً که یحال در
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 »م؟یاومد تو ۀخون مگر. مادرشوهرم ۀخون یمهمان میاومد: «گفت و کرد لوس را خودش فرناز

 .آمد ینخواه من ۀخون به ها يزود نیا به که باش هم مطمئن. مادرشوهرت ۀخون ياومد نه، -

 کرده متعجب را همه حرفم نیا با که کردم احساس. بستم را در و خانه اتاق تنها يتو رفتم و انداختم مادرم به ینگاه بعد

: گفت د،یدار کاریچ دمیپرس یوقت. دیکوب را اتاق در مادرم قهیدق چند از بعد فقط. شد ینم دهیشن در پشت از ییصدا چیه. ام

 »؟يخور ینم ناهار تو مگه«

 .نه -

 .میکرد صبر تو خاطر به همه ما یول -

 .باشم تنها یکم خوام یم ممکنه اگر. ندارم لیم االن مامان، -

 اسم بار چند چون کنند، یم صحبت اریخشا و من به راجع دارند که کردم یم احساس یول. رفت و نزد یحرف گرید مادرم

 توانستم ینم من. نداشت امکان نیا. بشنوم خواستم ینم نه،. گرفتم دست با را میها گوش. خورد گوشم به ایپر و اریخشا

 .گفتم یم آنها به را نیا و رفتم یم دیبا. بخواهد دلم هم یلیخ اگر یحت بکنم، را کار نیا

 »تو؟ امیب يد یم اجازه: «گفت است فرناز دمید و کردم باز را در و رفتم بار نیا. زدند اتاق در به دوباره قهیدق چند از بعد

 .بخورم ناهار امیب خواستم یم اتفاقاً -

 .»بهتر چه پس: «گفت و دیخند

 اصرار. کنند صحبت شتریب و کنند نگاه مرا کمتر کردند یم یسع. بودند گرفته را دورم تا دور همه. نشستم زیم سر آمدم

 یم احساس. زیم سر آمد هم پدرم باالخره. بدهند رییتغ بود آورده وجود به من سکوت که را ینیسنگ جو کار نیا با داشتند

 به راجع دارد حضور او که ییجا در داشتم شرم ینوع به انگار دانم، ینم. هستم معذب شدت به پدرم وجود با که کردم

 دست را میغذا. شده يخواستگار او از شوهرش چله سر که هستم يا وهیب انگار. بود يبد حس. بشود صحبت من ازدواج

 صحبت تو با خوام یم نیبش ا،یپر: «گفت و کرد بلند را سرش پدرم یول شوم، بلند زیم سر از که خواستم و گذاشتم نخورده

 .»کنم

 درد سرم: «گفتم شدم یم بلند جا از که یحال در کنم، بلند را سرم که نیا بدون. بود سخت او با کردن صحبت میبرا چقدر

 .»بخوابم برم خوام یم. کنه یم

 !»نیبنش: «باشد داشته را یمعن نیا توانست یم فقط که انداخت صورتم به ینگاه پدرم
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 کاش. رفت ینم فرناز کاش. کردند ترك مختلف يها بهانه به را زیم کم کم مادرم جز به هیبق. نشستم و برگشتم یناراحت با

 که بودم منتظر و بودم انداخته نییپا را سرم. کردم یم ییتنها احساس کمتر صورت نیا در. ماند یم من شیپ حداقل او

 که گفته و کرده اصرار یلیخ و بوده نجایا صبح اریخشا: که گفت خواهد االن که دانستم یم. کند صحبت به شروع پدرم

 ینگاه آن با. کند صحبت مسأله نیا به راجع هم تو با تا بدهم اجازه که گرفته قول من از هم بعد داره، عالقه تو به چقدر

 آماده را خودم هم من. بدهم رد جواب او به توانم ینم یآسان نیا به که بودم مطمئن بود، انداخته من به اریخشا صبح که

 .بدهم لیتحو او به هم بعد پدرم به اول بودم، گذاشته قرار خودم با که را ییها برهان و لیدل آن تمام تا بودم کرده

 نیا در ما ۀهم البته. يا گذاشته سر پشت رو یسخت روزگار تو که دونم یم من ا،یپر: «کرد صحبت به شروع پدر باالخره

 اعظم قسمت که دارم قبول هم را نیا. بوده سخت تو يبرا شتریب همه از که دارم قبول یول م،یبود کیشر هم با یسخت

 تازه ینفس کرد، یمکث بعد.» ستین مسئله نیا سر بر بحث حاال یول. روزگار ریتقص کمترش و بوده من ریتقص يگرفتار نیا

 و شده تموم وحشتناك يها کابوس اون و سخت يروزها اون باالخره که نهیا بگم، خوام یم که يزیچ: « داد ادامه و کرد

 یدون یم حتماً: «گفت بود، من رفتار مراقب چشم ریز از که یحال در بعد و.» یبمون تنها عمر آخر تا تو که ستین قرار حاال

 !»بود نجایا صبح امروز اریخشا که

 یم یکس دنبال. کردم نگاه اطرافم و دور به. نداشتم را شیها حرف دنیشن طاقت اصالً. گفت ینم يزیچ گرید پدر کاش

 و کرد یم نگاه پدرم دهان به فقط هم او یول. دوختم مادر به را ملتمسم نگاه. کند خالص تیوضع نیا از مرا که گشتم

 .»ادهیز وقت حاال پدر،: «گفتم زحمت هزار با و شدم کار به دست خودم باالخره. نبود من متوجه اصالً

 در من با را یمطلب تا بود آمده و بود نجایا اریخشا که، گفتم. بگم تو به مورد نیا در رو م دهیعق خوام یم حاال نیهم نه، -

 الفت و انس و شده کینزد او با همه نیا ما خانواده که حاال گفت یم او. گفت ینم هم بد هم من نظر به که بگذاره ونیم

 یدلبستگ نیا که بهتر چه م،یخور یم هم به خالصه و میدار خبر شیزندگ و کار از و میشناس یم رو پدرش م،یا کرده دایپ

 .میکن تر محکم او و تو نیب قشنگ ازدواج کی با رو

 ن؟یهم یعنی کردن ازدواج کرد یم فکر او یعنی. باشد کرده صحبت طور نیا اریخشا که کردم ینم فکر اصالً. بود برده ماتم

 مرا اصالً او پس کردم فکر ؟يگرید کس هر چه من چه باشد، که یکس هر حاال: کند دایپ خانواده کی که خواست یم فقط

 آمد و رفت من وجود با که حاال یول. باشد ما خانواده از يعضو خواست یم او. داشت دوست را ام خانواده نداشت، دوست

 .بردارد راه سر از را مشکل نیا ازدواج کی با که بود افتاده فکر نیا به بود، سخت شیبرا ما با کردن

 رد جواب مبادا تا آورد دست به مرا دل که بود نیا يبرا فقط یعنی داشت؟ ییمعنا چه صبح نگاه آن پس. شد ینم باورم

. بود آمده درد به قتیحق نیا درك از دلم دارد؟ دوست مرا هم او کردم یم فکر که بودم احمق قدر آن من چرا پس! بشنود
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 نفوذ من در قدر نیا آرام آرام او چطور دمیفهم ینم که نیا آن از بدتر و ام کرده اشتباه او مورد در که کنم فکر خواستم ینم

 .کردم یم خجالت احساس خودم شیپ. بود کرده

 افکار در من که یمدت تمام در. بودم کرده آماده را یسخنان چه شیپ از پدرم به دادن جواب يبرا که بود رفته ادمی گرید

 یم او. داد یم ادامه کرده خوشحالش چقدر شنهادیپ نیا که نیا مورد در خودش يها صحبت به داشت پدرم بودم، خودم

. هیخوب ةخانواد از من ةدیعق به. است لکردهیتحص و بینج يپسر او چون موافقم، اریبس وصلت نیا با من البته: «گفت

 يشعور و فهم با داماد نیچن داشتن از من خالصه. پدره همون پسر هم نیا. يا شناخته یم اونو پدر تو که نیا مهمتر

 بعد صبح چون. ست دهیعق هم من با هم مادرت کنم یم فکر: «گفت و انداخت مادرم به ینگاه بعد.» شد خواهم خوشحال

 .»کرده هیگر یکل تو ازدواج و شدن خوشبخت يبرا اریخشا رفتن از

 ،یچ من پس بابا،: «گفتم. کنم حساب او يرو توانم یم که کردم یم فکر خود یب. بود دهیعق هم پدرم با هم مادرم پس

 »د؟یدوخت هم خودتون و دیدیبر خودتون ست؟ین مهم من نظر

 نظر به ما که ارهین رو روز اون خدا. ستین طور نیا ا،یپر نه: «گفت و انداخت من يها صحبت انیم را خودش ناگهان مادرم

 چند نیا يتو که یدون یم خودت تو. توست یخوشبخت خاطر به فقط و فقط مییگو یم هرچه ما زدلم،یعز. مینده تیاهم تو

 به هم ما: «داد ادامه بعد!» مهمه تو نظر که البته پس. میدیکش یم عذاب چقدر ما یداشت رو تیوضع اون تو که وقته

 ره،یبگ مارو موافقت که داشت اصرار اریخشا چون یول. رهیبگ میتصم دیبا خودش ایپر که میگفت و مینداد یجواب چیه اریخشا

 .»میشو یم خوشحال هم ما کنه، قبول ایپر اگر که گفت هم پدرت

 یول. است انداخته دام به مرا لبخند کی همان با و نگاه کی همان با. است تمام کار گرید که کرد یم فکر پس! طور نیا که

. است اشتباه در سخت کرده، يفکر نیچن اگر. بشوم او زن که خواست خواهم خدا از که کرده فکر حتماً او. بود خوانده کور

. کنند مخالفت من با مادرم و پدر نکند تا اوردمین خودم يرو به چیه یول. گذشت ذهنم از يا هیثان چند عرض در فکرها نیا

 هر که گذاشتم یم دینبا. گفتم یم او به دیبا که بود ها حرف یلیخ. کنم صحبت اریخشا با شخصاً که بودم گرفته میتصم

 .من با نه حداقل کند، رفتار خواهد یم دلش طور

 .»کنم صحبت خودش با یجواب هر از قبل خوام یم من: «گفتم و زدم يلبخند فکر نیا با

 هم با دیبا شما. نداره یاشکال ما نظر از زم،یعز باشه: «گفت و زد يلبخند مادرم بعد. انداختند ینگاه هم به مادرم و پدر

 .»بزن زنگ بهش پاشو يخوا یم. باشه خونه دیبا االن کنم فکر. دیکن صحبت

 .مطبش بروم و بزنم زنگ دیشا. کنم صحبت او با يحضور خوام یم باشه، نداشته یاشکال شما نظر از اگر -
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 یم کارش مزاحم مطب، يبرو اگر. دیکن صحبت هم با وقت اون. نجایا شام میکن یم دعوتش امشب بگذار: «گفت پدر

 .»شلوغه سرش چقدر که یدون یم. يشو

 تیرعا اگر و است ادیز هم من سر از اریخشا انگار که کرد یم رفتار يطور. بود شده هول قدر نیا پدرم چرا دمیفهم ینم

 داره وقت من يبرا نمیبب زنم یم زنگ اول. باشه راحت التونیخ: «گفتم و زدم يپوزخند. رود یم دستم از نکنم، را حالش

 !»نه ای

 که بودم باروت پر بشکه کی مثل درست. رفتم تلفن طرف به کراستی آنها رفتن از بعد من و کردند یخداحافظ یعل و فرناز

 زنگ اول. بود تمام کار گرید بعد، يبرا باشد ای ندارم وقت که گفت یم اگر یعنی. شود منفجر تا بود جرقه کی منتظر فقط

 رود یم همانجا از بعدازظهر و آمده شیپ شیبرا عمل تا سه دو که گفته و زده زنگ که گفت حیمس آقا یول اش، خانه زدم

 تا نداشتم طاقت انگار یول. نمشیبب آنجا بروم بعد. مطب برود تا کنم صبر که گرفتم میتصم گذاشتم، که را یگوش. مطب

 یراه و آمدم رونیب بهانه هزار با پدرم، مخالفت رغم به. مارستانیب بروم تا دمیپوش را لباسم نیهم يبرا. بمانم منتظر عصر

 دکتر با گفتم در دم که یوقت. شدم ادهیپ مارستانیب در يجلو بعد ربع کی و گرفتم دربست یتاکس کی. شدم مارستانیب

 او با و بزنم زنگ سالن داخل تلفن از که دادند اجازه یول. است عمل اتاق در االن و دارد عمل که گفتند دارم، کار نژاد کین

 داره االن دکتر: «گفت او. کنم صحبت نژاد کین دکتر با خواهم یم که گفتم برداشت را تلفن که یکس به. کنم صحبت

 .ردیبگ تماس من با شد خلوت سرش اریخشا که یوقت تا دیپرس را اسمم بعد.» تلفن يپا ادیب تونه ینم و کنه یم عمل

. بود شده نیمال و نیخون لیاتومب تصادف اثر بر یکی. ختیر یم ضیمر وارید و در از. ماندم منتظر انتظار سالن در ناچار به

 یم شیر آدم دل خالصه. نداشت دست کی یکی. بود بسته را چشمش یکی. رفت یم راه دوال دوال و بود کرده عمل یکی

 ۀهم. نداشت وجود ایدن در یضیمر چیه گرید و شد یم يا معجزه کاش يا. گرفتارند چقدر مردم ا،یخدا کردم فکر. شد

 یم ایدن مشکالت مورد در شهیهم او. افتادم شاه یعل يها حرف ادی. نداشت یمشکل کس چیه و بودند خوشبخت مردم

 دونند ینم رو آرامش قدر مردم نباشه، یسخت اگر. دونند ینم رو تیعاف و يدرد یب قدر مردم نباشه، ایدن يتو درد اگر: گفت

 .مونه ینم براش شدن بهتر به یعشق چیه هم نیهم يبرا. نداره یهدف گهید ندونه، رو زهایچ نیا قدر یکس اگر و

 .رندیبگ تماس... یداخل با ادگاری خانم: کنند یم جیپ مرا شدم متوجه که بودم فکرها نیا در طور نیهم

 دست و کرده خی کامالً انگشتانم که کردم احساس گرفتم، یم که را عمل اتاق شماره. رفتم تلفن سمت به و دمیپر جا از

. برندارد را یگوش یکس کاش يا که گذشت ذهنم از آن کی چرا دانم ینم گرفتم، که را شماره نیآخر. لرزد یم دارد میها

 است خورده جا یحساب دیفهم شد یم که یلحن با. برداشت را تلفن یگوش اریخشا خود. بود شده رید یلیخ گرید خوب، یول

 »افتاده؟ یاتفاق چه شده؟ یچ: «گفت

 .کنم صحبت باهاتون خواستم یم فقط من ،یچیه -



 
 

 
 

 بھارک ملک خانی نقش دل

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m  
 

Page 250 

 فتاده؟ین یاتفاق که دیمطمئن -

 .دارم کار باهاتون من. فتادهین یاتفاق نه، -

 بعد؟ يبرا میبگذار شد ینم حاال -

 من کار. کرد ینم یفرق میبرا هم باز بود، يضرور و مهم یلیخ کارش اگر یحت. کند سنگ قالب مرا که نبودم حاضر اصالً

 !»اومدم نجایا تا گهید من که حاال: «گفتم نیهم يبرا. بود مهم یلیخ هم

 که میگو یم و زنم یم زنگ االن من خوب، اریبس: «گفت یمدت از بعد. کند یم فکر دارد که دیرس یم نظر به. کرد مکث

 .»رونیب امیب من تا باش منتظر راهرو يتو ياومد یوقت. باال يایب بدهند اجازه

. نبود دلم يتو دل رفتم یم باال که یمدت تمام. دادم فشار را پنجم ۀطبق یشاس و شدم آسانسور سوار نگهبان ییراهنما با

 یم را کارها نیا چه يبرا که دانستم ینم هم هنوز. آمدم رونیب آن از مطمئن چندان نه ییها قدم با ستاد،یا که آسانسور

 دارد عمل اطاق لباس با که دمید را يمرد دور از گذاشتم، قدم که راهرو به. نداشتم کردن فکر يبرا یوقت گرید یول. کنم

 از میها چشم شد، تر کینزد من به یکم یوقت یول. است اریخشا کردم فکر که بودم هول قدر آن. شود یم کینزد من به

 من به میمستق و بود ستادهیا دانشگاهمان سیرئ ياحمد دکتر میرو به رو. کردم ینم باور دمید یم را آنچه. شد گرد تعجب

 او. کنم سالم او به کردم فراموش یحت که بودم خورده جا قدر آن. کنم هیتوج آنجا را او وجود توانستم ینم. کرد یم نگاه

 یول. کند یم چکار آنجا او که دمیفهم ینم اصالً. رفتم فرو فکر به. رفت و شد رد من کنار از بود، نشناخته مرا که هم

 به مرا که بود خواسته دکتر از او حتماً. بود همکار ياحمد دکتر با اریخشا. دمیفهم را موضوع کردن، فکر یکل از بعد باالخره

 را هیشهر همه او دیشا معلوم کجا از اصالً. بود کرده مطرح را هیشهر شدن یقسط هیقض که بود او نیا. برگرداند دانشگاه

 کرده فکر که نیا مورد در هم باز پس. دادم یم را او يها قسط دیبا ناخودآگاه من و بود پرداخته بفهمم من که نیا بدون

 یول. کند يباز مرا یحام نقش که داشت الیخ او نه،. بودم کرده اشتباه کند استفاده ما خانواده یگرم از خواهد یم او بودم

 خواست یم هم دیشا م؟یآ یبرنم میکارها ةعهد از خودم من که کرد یم فکر یعنی. کند یم را کار نیا چرا که دمیفهم ینم

 رخ به را اش يبرتر خواسته او که فکر نیا با ندارم؟ اجیاحت کمکش به من که دیفهم ینم چرا. کند خودش ونیمد مرا که

 .آمد بدم او از بکشد، من

 يسبز لباس. دیآ یم من سمت به استوار ییقدمها با که دمید را او و برگشتم. دمیشن ییصدا سرم پشت از حال نیهم در

. کرد یم خکوبیم جا سر را آدم که داشت یابهت وجودش یول. داد یم نشان شهیهم از تر کوچک را او بود دهیپوش که

 »د؟یداشت يکار من با: «گفت و شد کینزد من به داشت، یبرم سرش از را يا پارچه کاله که یحال در اریخشا

 .»میکن صحبت هم با دیبا ما: «گفتم نلرزد، میصدا که يطور. باشم مسلط خودم به کردم یسع یلیخ
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 به را حالت آن چرا دانستم ینم. دمید شیها چشم عمق در را ینگران و ترس آن کی کردم، نگاه شیها چشم به یوقت

 فکر نیا از را خودم سرعت به یول بود؟ ناراحت بودم آمده سراغش به تیوضع آن در من که نیا از یعنی. بود گرفته خودش

 به هم من و افتاد جلو بعد.» میکن صحبت و اونجا میبر میتون یم: «گفت و کرد اشاره یاتاق سمت به او. کردم منصرف

 .دنبالش

 هم يرو به رو دو هر و کرد تعارف من به را ها مبل از یکی. داشت کوتاه زیم کی و مبل چند فقط که بود یکوچک اتاق

 فکر چه به لحظه آن در بدانم که خواست یم دلم یلیخ. میشد رهیخ هم صورت به یحرف چیه بدون قهیدق چند. مینشست

 .بدهد انجام گرید قهیدق چند بود قرار که یجراح عمل به ای ازدواج به من، به: کند یم

 کی اریخشا. شد سکوت به مجبور بود آورده مانیبرا يچا که يرمردیپ شدن وارد با یول د،یبگو يزیچ تا کرد باز را دهانش

 که یحال در بعد!» میندار شکالت ای ینیریش نجایا ما که دیببخش: «گفت و زد يلبخند. گذاشت من يجلو يچا فنجان

 .»دیکن نیریش قند با را دهانتان دیبا فعالً: «گفت گرفت یم من سمت به را قندان

 .خورم ینم يچا من متشکرم، -

 .میکن ییرایپذ ازتون يا گهید زیچ با میتون ینم نجایا متأسفانه -

 .»خورم ینم يزیچ ست،ین مهم: «گفتم بودم شده خسته بحث نیا دادن ادامه از که من

 .»خورم یم ییچا من د،یکن صحبت شما پس: «گفت و دیخند

 .دیباش راحت شما -

 برد دهانش سمت به را شیچا فنجان بعد.» راحتم من: «گفت و زد يلبخند داد، هیتک مبل یپشت به شد، جا به جا شیجا در

 »م؟یبگذار یک را یعروس قرار باالخره خوب،: «گفت مقدمه یب و

 و کنم یم قبول حتماً من کرد یم فکر که بود مطمئن من از قدر آن! کرد یم فکر چه او یعنی. خوردم جا یلیخ حرفش از

 جواب زود دیبا کند يخواستگار آدم از یکس هر تا! بود یراحت نیهم به ازدواج یعنی ست؟ین اجیاحت يگرید حرف چیه به

 حال هر به! کنم یم قبول عیسر و شوم یم هول حتماً ندارم، يگرید کس من چون که کرد یم فکر هم دیشا داد؟ مثبت

 خوردن مشغول خونسرد یلیخ. انداختم صورتش به ینگاه دوباره. بود احمقانه یلیخ حرفش بود، کرده فکر که طور هر

 نیا گرید و کند رفتار بهتر یکم توانست یم را امروز حداقل. بود خشک و احساس یب مرد نیا چقدر ا،یخدا. بود شیچا

 نیهم به ازدواج که دیکن یم فکر شما: «گفتم. شدم یم یعصبان دستش از داشتم کم کم. ردینگ من يبرا را ها ژست

 »ه؟یراحت
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 سخت چقدر هر را یزندگ. یراحت نیهم به آره، خوب« :گفت ییاعتنا یب با و رفت باال یکم لبخند ۀنشان به لبش ۀگوش

 .»گذره یم تر سخت يریبگ

 .داره رو خودش رسوم و آداب يکار هر یول -

 و دوخت من چشم در چشم بگذارد، ریتأث من يرو شیها نگاه با کرد یم یسع که یحال در و گذاشت زیم يرو را فنجانش

 !»ندارد یناراحت گرید که نیا. میکن یم تیرعا را رسومش و آداب هم ما خوب،: «گفت

 بدتر که نیا مثل بکنم، اشتباهش رفتار متوجه را او که کردم یم یسع چقدر هر. است تحمل رقابلیغ مرد نیا کردم فکر

 گفتم خودم به. کند یم صحبت یدبستان ۀبچ کی با دارد انگار که کرد یم رفتار من با يجور. زد یم ینفهم به را خودش

 چه بزنم، را حرفم که داشتم میتصم یول. کرد نخواهد ناراحت يا ذره را او یبده حیتوض شیبرا هم را زیچ همه اگر یحت

 .»ستین راهش دیا کرده انتخاب شما که یراه نیا: «گفتم. نباشد مهم چه باشد، مهم شیبرا

 »ه؟یچ منظورتون: «گفت و شد جا به جا شیصندل در یکم

 از دینکن کمک بهش اگر که چارهیب بدبخت هی ای تکفلتون؟ تحت يها میتی بچه از یکی هستم؟ یک من دیکرد فکر شما -

 !»کنم قبول صدقه شما از که هستم تون کوچه سر يگدا دیکرد فکر هم دیشا ره؟ یم دست

 به و کرد بلند را سرش آوردم، که را صدقه اسم یول. داد یم گوش فقط مدت تمام در و بود انداخته نییپا را سرش اریخشا

 »است؟ صدقه کار نیا اسم شما نظر به: «گفت اوست، کردن يخواستگار صدقه از منظورم که نیا يهوا

 نیا به داشتن دوست که دیفهم یم باالخره دیشا. برخورده غرورش از يا گوشه به میها حرف نیا باالخره کردم احساس

 وقت: «گفت آرام چندان نه ییصدا با و شد بلند مبل يرو از اریخشا یول بزنم ها حرف یلیخ که داشتم الیخ. ستین زهایچ

 رو دلت حرف: «گفت برگردد که نیا بدون و رفت پنجره سمت به و کرد من به را پشتش.» ندارم رو مزخرفات نیا دنیشن

 وجودم اعماق تا که انداخت من به يا دهیرنج نگاه و برگشت بعد و.» ياومد نجایا گفتنش يبرا که رو ییها حرف بزن،

 »آد؟ ینم خوشت من از چرا: «گفت. کرد نفوذ

 داشتم؟ اعتقاد دل ته از بودم زده که ییها حرف به واقعاً ایآ نداشتم؟ دوستش واقعاً یعنی. دیلرز دلم ناگهان انگار حرف نیا با

 قتیحق خواست یم که انگار. شد قیدق من يها چشم در و کرد زیر را شیها چشم اریخشا بود، گذشته کار از کار گرید یول

 »ره؟یام لشیدل: «گفت. ندیبب من يها چشم در را

 بله،.. فرناز هم دیشا پدرم، دیشا. کرده صحبت او با ریام درباره یکس چه دانستم ینم. ختیر قلبم کهوی آمد، که ریام اسم

. ستمین شهیپ عاشق يها بچه پسر مثل من که نهیا مشکل: «گفت اریخشا. کردم لعنتش دل در. بود گفته او به فرناز حتماً
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 روز هر اگر. بودم خوب وقت اون ،يکرد یم خودت مجذوب و مات را همه درآوردنش حرکت به با تو که بودم یعروسک اگر

 و همسر تو: «داد ادامه بعد و.» بودم داشتن دوست قابل وقت اون رم،یم یم تو بدون گفتم یم و زدم یم زار تلفن يپا

 پاهات يجلو رو خودش رسه یم بهت یکس هر خواد یم دلت. ستمین مجنون من و يخوا یم مجنون تو ،يخوا ینم همراه

 »؟یهست یچ دنبال اصالً ؟یهست یک یکن یم فکر: «گفت سپس و کرد یمکث.» کنه یقربان

 آمد ادمی. بودم نکرده دایپ را جوابش وقت چیه که بود ییها سؤال نهایا گشتم؟ یم چه دنبال بودم؟ که من گفت، یم راست

 اگر تازه. يخوا یم یچ یدون ینم هم خودت که یهست ينازناز و لوس ۀکدونی یکی دختر تو گفت یم شهیهم هم یعل که

 اریخشا ظاهراً. شه یم خراب اهاتیرو ۀهم و شه یم تمام تیبرا ایدن ناگهان ابروست، چشمت يباال که ندیبگو بهت هم

 پشت میها اشک داد؟ یم عذابم قدر نیا چرا مرد نیا ا،یخدا. کردم نگاه اش یعصبان و عبوس افهیق به. داشت را او نظر هم

 کنم، باز لب از لب اگر کردم فکر. نکنم هیگر کردم یم یسع داشتم توان که ییآنجا تا یول. بود شده جمع چشمانم پلک

 .هیگر ریز زنم یم حتماً

 اون با اهاتیرو تو هنوز هم نیهم يبرا. يدار وجدان عذاب تو: «گفت نبود، من متوجه و بود برگردانده را شیرو که اریخشا

 و شد یم تنگ دلت برام عمر هی وقت اون کردم، یم یخودکش تو خاطر به اون مثل هم من اگر یعنی. یکن یم یزندگ

 !»متنفرم ازت: «گفت بلند يصدا با و برگرداند من طرف به را سرش بعد »؟يکرد یم هیگر

 به بود شده جمع میگلو يتو که یبغض. کنم تحمل توانستم ینم گرید. نشست قلبم وسط درست که بود يریت مثل حرفش

 دمید و کردم بلند را سرم! ندارم طاقت گرید من بکشم؟ عذاب دیبا چقدر ا،یخدا. پوشاند اشک را صورتم تمام و دیترک کبارهی

. بزنم حرف او با خواست یم دلم. نداشت امکان یول رم،یبگ را ام هیگر يجلو کردم یسع یلیخ. رفت رونیب در از اریخشا که

 فکر که بود سخت چقدر. بود داده زدن حرف مهلت هم من به کاش يا. بدهم حیتوض شیبرا را زیچ همه خواست یم دلم

 توانستم یم هم من تا شد یم تمام یلعنت هیگر نیا کاش يا. کشته را خودش ام نشده زنش من که نیا يبرا ریام کرد یم

 .کنم دفاع خودم از

 چهره به را ییاعتنا یب نقاب همان باز. است شده آرام که دیرس یم نظر به. برگشت آب وانیل کی با اریخشا حال نیهم در

 گفت آمرانه و.» خوره یم هم به حالت گه،ید بسه خوب، اریبس: «گفت داد، یم من به را آب وانیل که طور نیهم. بود زده

 .کنم پاك را میها اشک که

 .کردم پاك را میها اشک آوردم رونیب فمیک از که یدستمال با و گرفتم آرام شنو حرف يها بچه مثل

 پس رو شنهادمیپ من فتاده،ین یاتفاق چیه که انگار بعد به هیثان نیا از. شد تموم گهید: «داد ادامه يخونسرد کمال در اریخشا

 بود دوخته پنجره به چشم که یحال در و.» ره یم خودش راه به یکس هر اصالً. کن فراموش رو زیچ همه هم تو رم،یگ یم

 اما. کردم رو خودم یسع حداقل یول. ستمین بلند رو داشتن دوست راه من هم دیشا. یگ یم راست تو هم دیشا: «داد ادامه
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 ینم نه،: «گفت یول کنم اعتراض حرفش نیا به خواستم یم.» ییترسو تو. يکرد میقا رو خودت ها بچه دختر مثل تو تو،

 يبرا یتون ینم وقت چیه هم نیهم يبرا. یترس یم هم خودت افکار از یحت تو. یستین چون ،یشجاع یلیخ که یبگ خواد

 وقت یبعض. کن قبول دوست کی عنوان به من از رو حرف نیا شده تموم یچ همه گهید که حاال. يریبگ میتصم تیزندگ

 .»باشه نشده رید یلیخ که یشرط به البته: «داد ادامه و.» شده حساب اما کنه سکیر یکم آدم که الزمه ها

 یآه عجز و یبدبخت سرِ از. خسته هم یلیخ بودم خسته هم من. دیرس یم نظر به خسته. دیکش شیموها به یدست بعد

 شدم یناراحت باعث که نیا از. بودم داده دست از رو خودم کنترلِ من. خوام یم معذرت حال هر به: «گفت اریخشا. دمیکش

 .»دیببخش منو که دوارمیام. متأسفم

 بالفاصله او یول. زد برق چشمش ۀگوش در يزیچ که دیرس نظرم به کردم، یم نگاه اش چهره به يناباور با که طور نیهم

 که نیا بدون او اما.» اریخشا ار،یخشا: «کردم شیصدا راهرو در و دمیدو دنبالش. رفت رونیب در از و برگرداند را صورتش

 یاشک یحت گرید. گذاشت تنها یبدبخت و غم ایدن کی با را من و شد رد يا شهیش در کی از ندازد،یب من به ینگاه مین یحت

 .»شد تمام زیچ همه شد، تمام: «کردم یم تکرار خودم با مرتب آمدم، یم نییپا آسانسور با یوقت. نداشتم ختنیر يبرا هم

 خوب، یول. نشود من وضع و حال متوجه کس چیه تا باشم مسلط خودم به که کردم یسع و آمدم رونیب مارستانیب در از

 قرمز یحساب دماغم و بود کرده ورم میها پلک. بود خون ۀکاس دو میها چشم که بودم کرده هیگر قدر آن چون. نبود ممکن

 آن چطور. سوخت یم خودم يبرا دلم. هستم نیزم يرو آدم نیتر بدبخت که کردم احساس نشستم که یتاکس در. بود شده

 دوستش یلیخ که بودم نگفته او به چرا. خواهد ینم مرا گرید او که شد ینم باورم بودم؟ داده دست از را اریخشا آسان قدر

 !دارم نگه ينحو به را او که بودم نکرده یسع چرا! دارم

 »افتاده؟ یاتفاق: «دیپرس و شد من متوجه بود نشسته دستم کنار که یخانم که بود بد حالم قدر آن

 .»شد خراب زیچ همه: «گفتم کردم یم صحبت خودم با که انگار

 چرا؟ آخه. نزن را حرف نیا -

 .بود خودم ریتقص -

 .»کن یعذرخواه ده،ینرس آخر به ایدن خوب،: «گفت و زد يلبخند باشد، شده منظورم متوجه که نیا مثل

 قدر نیا زیچ همه کاش يا: «گفتم. نشست دلم به که بود یمیصم و ساده اش چهره قدر آن. کردم نگاهش و برگشتم

 .دارد نگه که گفتم راننده به و.» شد یم حل راحت
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 ادی. کنم چکار دیبا حاال کردم فکر. بکشم نفس آزاد يهوا در یکم که داشتم اجیاحت. رفتم راه یکم و شدم ادهیپ یتاکس از

 .شتریب نه و کمتر نه هستند که کن قبول يهمونطور رو یزندگ يها یسخت: بود گفته بهم بار کی. افتادم شاه یعل

 را یزندگ دوباره و خانه بروم دیبا حاال. بود قتیحق کی نیا و بودم داده دست از را اریخشا. آمدم یم کنار تیواقع با دیبا بله،

 یم وانهید قطعاً گفتم ینم اگر که يزیچ کرد، یم ینیسنگ قلبم يرو يزیچ هنوز. توانستم ینم یول. کنم شروع صفر از

 را تلفن یگوش اریخشا. دارم کار نژاد کین دکتر با که گفتم و گرفتم را مارستانیب شماره. رفتم یعموم تلفن سمت به. شدم

.» نکشت رو خودش بود من عاشق که نیا خاطر به ریام: «گفتم کنم، یمعرف را خودم که نیا بدون مقدمه یب برداشت، که

 را یگوش و.» بود پدرم پسر ریام. بود برادرم اون: «گفتم بود، ناآشنا هم خودم گوش به که ییصدا با بعد و کردم یمکث

 .گذاشتم

 کردم یم مرور خودم شیپ ها وقت یگاه البته. آوردم یم زبان به را تیواقع نیا که بود بار نیاول يبرا. داشتم یبیعج حال

. بود برادرم ریام. کردم یم درك را قتیحق نیا پوستم و گوشت تمام با که بود بار نیاول نیا یول. بود افتاده اتفاق نیا چرا که

 به صورت هر در او و من. کنم درك را آن خواستم ینم وقت چیه یول دانستم یم را مسئله نیا مدت تمام من کردم فکر

 را کار نیا چرا پس. گرفت ینم صورت ما ازدواج حال هر به کشت، ینم چه و کشت یم را خودش او چه. میدیرس ینم هم

 .شد روشن ذهنم در يزیچ انگار... که نیا مگر فقط بود؟ کرده

 .ردیبگ انتقام ینوع به بود خواسته ریام که نیا مگر فقط بله،

 نفر کی از که نیا يبرا آدم که بود احمقانه چقدر. دیپاش هم از کبارهی به ذهنم در ییطال شاهزاده آن انگار فکر نیا با و

 .کند نابود را او ینوع به بتواند که نیا يبرا فقط. بکشد را خودش ردیبگ انتقام گرید

 ریام با سهیمقا در اریخشا. فیضع و متزلزل يگرید اعتماد، قابل و يقو یکی. شد مجسم نظرم در دو هر ریام و اریخشا ةچهر

 روراست خودم با که شد یم باعث او. داشت ارزش ایدن کی یول آمد، ینم چشم به اگرچه که داشت ياریبس محسنات

 داده دست از را او که حاال کردم احساس. خواست ینم مرا گرید او ده،یفا چه خوب، یول. دیکش پر شیبرا دلم ناگهان. باشم

. بروم االن نیهم دیشا اصالً. کنم یزندگ همانجا عمر آخر تا و ده برگردم دیشا. خواهم ینم ایدن نیا از یچیه گرید ام

 درخت را ابانیخ طرف دو. کجاست دانستم ینم که رفتم یم راه ییرو ادهیپ در. هستم کجا نمیبب تا کردم جمع را حواسم

 دیبا آدم فقط. است یقشنگ فصل هم بهار کردم فکر. سبز سبز بود، سبز جا همه. بود کرده احاطه دهیکش فلک به سر يها

. بروم کجا حاال پس. بروم خانه توانم ینم روز و حال نیا با که دانستم یم. ندیبب را ها یقشنگ و کند باز را شیها چشم

 بعد. فرناز شیپ بروم که گرفتم میتصم باالخره. ببرد ییبو انیجر از یکس خواستم ینم نه، یول مهسا؟ شیپ ای فرانک خانه

 یعل و بوته گل خاتون، شیپ -داشتم دوست را یزندگ آن. ده روم یم شهیهم يبرا و کنم یم جمع را لمیوسا فرصت سرِ
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 .بود دهیخواب آنجا گورستان در خودش يبرا راحت و آرام که یشاه

 

 پشت هم فرناز. شدم وارد بزنم یحرف که نیا بدون. زد خشکش شیجا سر تعجب از کرد، باز میرو به را در فرناز که یوقت

 شده رهیخ من صورت به هم او و بودم، کرده هیتک وارید به من. میستادیا ها پله پاگرد در همانجا دو هر و بست را در سرم

 .»شد تموم: «گفتم و آمدم حرف به من باالخره. میماند حال همان به دو هر لحظه چند. بود

 .»ده برگردم خوام یم: «دادم ادامه من. کرد یم نگاه من يها چشم به رهیخ طور نیهم فرناز

 »شده؟ یچ: «گفت فرناز لحظه چند از بعد

 .»بدبختم یلیخ من: «گفتم و گذاشتم اش شانه يرو را سرم. نشست کنارم هم او و نشستم ها پله يرو

 »شده؟ یچ مگه چرا؟ آخه: «گفت و گرفت دستش در را دستم

 هر شد قرار هم بعد. شکست را قلبم که گفت بهم ییزهایچ هم او. بود احمقانه یلیخ که زدم بهش ییها حرف ،یچیه -

 .بره خودش راه به یکس

 »؟يبود گفته یچ اون به ریام به راجع تو: «دمیپرس و کردم فرناز به رو را صورتم. دیرس ذهنم به یموضوع ناگهان

 .»دیپرس خودش اون خدا، به یچیه: «گفت بود شده دستپاچه یکم که فرناز

 د؟یپرس یچ -

 هم من. يبود کرده شیصدا یگفت یم که یانیهذ يتو کنم فکر ه؟یک ریام که دیپرس من از نجا،یا بود اومده که بار هی -

 یاناتیجر هی که دادم جواب هم من. نکرده ازدواج باهاش ایپر چرا دیپرس بعد. دیکن ازدواج هم با او و تو بوده قرار که گفتم

 .نگفتم يزیچ هم من و دینپرس یچیه اون گهید. کرد یخودکش ریام هم بعدش و آمد شیپ

. هستم ریام مرگ مسئول من کنه الیخ که داشته حق اریخشا پس که کردم فکر و گذاشتم اش شانه يرو را سرم دوباره

 کفش. تو میرفت دو هر و شد بلند هم فرناز. شدم بلند جا از و دمیکش دل ته از یقیعم آه. داشت یتیاهم چه گرید حاال یول

 یوانیل فرناز. گذاشتم هیپا چهار کی يرو هم را میپاها و شدم ولو مبل کی يرو. کرد یم درد یلیخ میپا درآوردم، را میها

 »شده؟ یچ یبگ يخوا ینم: «گفت بودم بسته را میها چشم که من به و نشست نیزم يرو کنارم و آورد میبرا آب

 .»متنفره من از که گفت اون: «گفتم. متنفر ازت: گفت که دیچیپ گوشم در اریخشا يصدا. میبگو چه کردم فکر

 متنفره؟ ؟یچ -
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 دوست یلیخ رو تو که اون زد؟ رو حرف نیا اون که یگفت بهش یچ تو: «گفت و داد تکان را میپا فرناز. ندادم را جوابش

 .»داره

 .»داشت دوست: «گفتم و زدم يلبخند بسته يها چشم با

 .داره دوست رو تو که وقته یلیخ اون. داره دوست هم هنوز حتماً نه، -

 یم بهش که بار هر اما. بود گفته من به رو موضوع نیا بار چند حال به تا: «داد ادامه فرناز. شد یم جلب توجهم کم کم

 بهش نسبت یاحساس نیهمچ تو نکنه که دیترس یم کنم یم فکر. آورد یم يا بهانه هی کنه، صحبت خودت با ادیب گفتم

 .»یباش نداشته

 ها حرف نیا حاال چرا پس: «گفتم فرناز به. شود خراب من ندهیآ تا بود داده هم دست به دست زیچ همه چطور من يخدا

 »؟ینگفت بهم یچیه وقت همون چرا ؟یزن یم رو

. کنم ناراحتت ها حرف نیا با من که نبود الزم و کرد یم ازدواج داشت اون. نداشت یلیدل گهید آخه،: «گفت لکنت یکم با

 .»زیچ همه ریز بزنه تو خاطر به که باشه داشته دوستت قدر نیا کردم ینم فکر تازه

 .»کردم ینم فکر هم من: «گفتم کردم ینم باور را فرناز يها حرف هم هنوز که من

 .»یکن صحبت باهاش دیبا تو: «گفت و دیکش مرا دست جانیه با فرناز

 .خواد ینم منو گهید اون گم یم ؟يشد وانهید -

 نهایا همه که بفهمه دیبا اون. یمانیپش يزد که ییها حرف از که بگو بهش و بزن زنگ پاشو. خواد یم که مطمئنم من -

 .بوده سوءتفاهم هی

 که بود نگفته خودش مگر. نه اما ارم؟یدرب دلش از يطور کی توانستم یم یعنی بود؟ ممکن یعنی. افتادم یم فکر به کم کم

 .متنفرم ازت. متنفرم ازت: دیچیپ گوشم در اریخشا يصدا هم باز! کنم فراموش را زیچ همه

 ریام هم ضمن نیهم در. شد بلند در زنگ يصدا که بودم فکرها نیهم در. شوند یم متنفر هم از زود چقدر مردم ا،یخدا

 باز. هیعل حتماً: «گفت رفت یم بچه تخت سمت به که فرناز. کردن نق نق به کرد شروع و شد داریب خواب از کوچولو

 .»نبرده رو دشیکل

 »ه؟یک: «دمیپرس و برداشتم را یگوش چرا دانم ینم یول کنم باز را در که خواستم و رفتم اف اف سمت به

 .»ارمیخشا کن، باز: «گفت طرف آن يصدا
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 فشار را دکمه. باشه يدیام هنوز دیشا پس کردم فکر بود؟ آمده نجایا من دنبال یعنی بود؟ اریخشا خود یعنی. شد ینم باورم

 باز که را در. ندهم دست از را او شده يجور هر بار نیا که گرفتم میتصم و کردم جور و جمع را خودم. شد باز در و دادم

 اون کردم فکر: «گفت خنده با داد یم دستم به را ها گل که یحال در. دیسف رز بغل کی - بود دیسپ فقط چشمم يجلو کردم

 .»دارم دوستت هم یکم ها وقت یگاه یحت: «داد ادامه و.» ستمین متنفر ازت م گفته که هم قدر

 یخاص لحن با و کرد کینزد هم به را شیابروها آورد، نییپا را سرش. کرد یم هیگر میها چشم یول دیخند یم میها لب

 »؟یکن هیگر يبلند فقط تو: «دیپرس

: داد ادامه و.» شد بهتر حاال خوب،: «گفت. دمیخند و کردم بلند را سرم. گرفت ام خنده بود گرفته خودش به که یحالت از

 »؟یبگ يزیچ هی يخوا ینم هیگر از بعد«

 .خوشحالم قلب ته از چرا، -

 .میدیخند دو هر و

 

 و پدر و میبود جلوتر اریخشا و من. میرفت یم ازدواج محضر نیکترینزد سمت به ادهیپ یآفتاب دوشنبه روز کی بعد، ماه کی

 يزید در یخانوادگ شام کی و محضر در ساده عقد کی از بود عبارت ما ازدواج مراسم. تر عقب یعل و فرناز با هم مادرم

 بودند، مخالف ما ازدواج با هم آنها و نداشت ییدا دو از ریغ به را کس چیه اریخشا چون. آهن راه کینزد يآذر يسرا

 مرا همه باشم داشته آرزو که نبودم یخودخواه و لوس ۀدختربچ آن گرید. مینکن برگزار یجشن چیه که میبود گرفته میتصم

 مهم میبرا اصالً که کردم یم تیرضا احساس و بودم خوشحال قدر آن. بخورند حسرت ام یزندگ به ای نندیبب دیسف لباس در

 يدیجد یزندگ کردم یم فکر که يزیچ تنها به. کنند ینم نگاه من به عروس چشم به همه چرا ای ندارم عقد ةسفر چرا نبود

 را ام یخوشبخت یدست دو که بودم آماده بودم، دهیکش که یسخت همه نیا از بعد. کنم شروع اریخشا با خواستم یم که بود

 کردم فکر. بود خوشحال و آرام کردم، نگاه اریخشا صورت به. ندهم دست از را آن یلیدل چیه به و وقت چیه گرید و بچسبم

 .گذاشته سر پشت که ییروزها به حتماً: گفت قلبم در ییصدا آمد نظرم به کند؟ یم فکر چه به دارد االن یعنی

 ده آن پدرم، انیجر ر،یام یخودکش عقدم، روز ر،یام با مینامزد دانشگاه، دوران: شد زنده ذهنم در گذشته تمام انگار ناگهان

 -برگرداندم طرفش به را میرو دوباره. همسرم اریخشا هم حاال و ام مدرسه يها بچه بوته، گل شاه، یعل خاتون، قشنگ،

 .دیخند یم من به هم شیها چشم یحت

 فصل زییپا که بود نیا نظرم شهیهم. بودم خوشحال هستم، کنارش در که نیا از چقدر و داشتم دوست را مرد نیا چقدر

 و دهد یم هم دست به دست همه و همه ش،یبایز يها باران وارنگش، و رنگ يها برگ آن سکوتش، آن: است یعاشق
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 قشنگ آن در من که یفصل -بود یعشق فصل بهار نظرم به. بود شده عوض نظرم امروز یول. سازد یم را ییایرو فصل کی

 فصل چهار هم ها یبعض تازه. شود یم عاشق خودش فصل در یکس هر هم دیشا اصالً. داشتم اریخشا با را ها لحظه نیتر

 .شاه یعل مثل یکسان -عاشقند سال

 یچ به ا،یپر: «آمدم خودم به اریخشا يصدا با. دید یم چشم به را ما یخوشبخت و بود زنده هم او که خواست یم دلم چقدر

 »؟ينشد که مونیپش: «گفت و برد باال شهیهم مثل را شیابرو کی بعد »؟یکن یم فکر

 مون؟یپش ؟یچ -

 »بکنم؟ یسؤال هی ازت تونم یم ار،یخشا: «گفتم و گرفت ام خنده سؤالش نیا از

 !»باشه یچ سؤالت تا: «گفت و گرفت خود به يمتفکر ۀافیق

 ؟يشد من عاشق یک از تو ار،یخشا -

 عاشقتم؟ من که یکن یم فکر تو واقعاً عاشق؟ -

 .دیخند و

 »؟يدار دوست منو که يدیفهم یک از خوب،. گهید نشو لوس ا،: «گفتم

 گه،ید ساله هجده هفده که کردم احساس کردم، باز چشم ایدن نیا يتو که یوقت از بگم خوبه ؟يبشنو يخوا یم یچ -

 دارم؟ دوستش یلیخ من که ادیب ایدن نیا به تو مشخصات با ایپر اسم به يدختر هی قراره

 .کنم یم صحبت يجد دارم من ار،یخشا -

 از. خوب خوب،: «گفت و بزند يجد يها حرف خواست یم که درآورد را ییها وقت يادا د،یخند یم هم هنوز که یحال در

 ضعفت نیا از اصالً وقت اون. گم یم دروغ دارم ا،یخدا نه. درآمد ات هیگر که کردم ات یعصب قدر اون اول روز که یوقت

 .»امدین خوشم

 !اریدرن يباز مسخره -

 از ،يبخوا رو راستش: «گفت لحظه چند از بعد و داشت نگه ثابت من يها چشم در را شیها چشم. شد يجد واقعاً بار نیا

 .»کنم عوض رو پدرم قبر سنگ که يد ینم اجازه بهم که یگفت و يزد داد سرم پدرت شرکت جلو که يروز اون
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 روز نیتر مزخرف و نیبدتر نظرم به شهیهم کرد، یم صحبت آن از او که يروز آن. نبود یکردن باور میبرا اریخشا حرف نیا

 .شده یم عوض داشته من سرنوشت ییکذا روز آن در که کردم ینم فکر وقت چیه من، يخدا. بود میزندگ

 »ادته؟ی. بودم هم من ،يبود یعصبان واقعاً تو روز اون: «گفت اریخشا

. بودم شرمنده واقعاً روزم آن رفتار از چون رفت، یم ادشی زیچ همه هم اریخشا کاش يا. دیایب ادمی خواست ینم دلم اصالً

 فراموش که ندارد هم الیخ و سپرده خاطر به کمال و تمام را زیچ همه که بود معلوم کرد، یم فیتعر او که طور نیا یول

 !»يکرد رمیتحق و يزد داد سرم چقدر ادتهی: «داد ادامه. کند

 .گهید بسه خوب، لهیخ -

. معصوم و مهربون بود، يجور هی هات چشم ،یداشت که یعصبان افهیق اون با. جالبه اما: «گفت باز. کرد ینم بس او اما

 نکهیا از بعد روز همون. یستین تحمل رقابلیغ و بداخالق ده یم نشون که هم قدرها اون تو کنم فکر که شد باعث نیهم

 .»ستین يا ساده کار شدن خالص ها چشم اون ریگ از گهید که دمیفهم شدم، نیماش سوار

 شکر بار هزار بود داده من به را ها چشم نیا خدا که نیا يبرا و نشست میها لب يرو يلبخند ناخودآگاه او حرف نیا با

 .کردم

 میقا رو خودت یدبستان يها دختربچه مثل. بود يجور هی رفتارت آخه. کنم فراموشت که کردم یسع البته: «گفت اریخشا

 عوض رو ات هیرو بعداً خوب، اما! يندار آمد و رفت وقت و شلوغه یلیخ سرت که يکرد یم تظاهر که نیا با يکرد یم

 .دیخند بلند بلند و انداخت من به یبدجنس نگاه بعد.» یکن جلب را توجهم يکرد یسع و يکرد

. کند رو را دستم توانست ینم نیا از بهتر هم واقعاً. دارد خبر زیچ همه از او ؟يکرد یم يباز نقش یک يبرا: گفتم خودم به

 که کردم مجبورت زور به من اصالً که یبرس نجایا به واشی واشی ترسم یم. دمیپرس سؤال هی که کردم غلط بابا: «گفتم

 .»یکن ازدواج باهام و کنار يبگذار رو دیمهش

 شد، تمام که هامان خنده. آزاد و خوشحال بودم، خوشحال واقعاً. دمیخند هم من. دیخند دل ته از و برد عقب را سرش

 »؟يافتاد من انداختن دام به فکر به یک از. کن اعتراف باش زود. توست نوبت حاال خوب،: «گفت و کرد من به رو اریخشا

 !يبود يسوز دهن آش یلیخ هم تو که نه اوه، اوه، -

 !اند داشته دوستشون یک از که بگن ها خانم به ونیآقا شه ینم که اش همه ،یشوخ بدون نه، -

 .هینطوریا رسم چه، من به -
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 .الزمه سکیر کم هی ها وقت یبعض که، گفتم. بشکن رو اشتباه رسم نیا تو خوب، -

 .»باشه نشده رید یلیخ هنوز اگه البته،: «گفت و دادم لشیتحو را خودش يها حرف من و

 زودتر ام برنگشته جا نیهم از تا. ها شه یم رید داره گهید: «گفت و کرد اشاره محضر ساختمان به و ستادیا شیجا سر

 .»بگو

 خوب، لهیخ: «گفتم خنده با م،یافتاد یم راه دو هر دوباره که یحال در و. ام دهیترس یلیخ دشیتهد نیا از که کردم وانمود

 .رفتم فرو فکر به و...» من خوب،. نمیبب بگذار

 یوقت روز آن. افتادم گفتم یم که ییها انیهذ و ام یسرماخوردگ ادی کردم؟ یم فکر اریخشا به من که بود وقت چند واقعاً

 ناگهان و... ای دارم دوستش که دمیفهم وقت همان از یعنی. بودم دهید که بود یکس نیاول او بودم، کرده باز را میها چشم

 -گفت نخواهم او به وقت چیه که را موضوع نیا يوا نه،. کردم یم قطع و اش خانه زدم یم زنگ که افتادم ییها شب ادی

 .دیخند باز و »؟یکن فیتعر رو قصه يخوا یم مگه ؟یکن یم فکر چقدر: «آمدم خودم به اریخشا يصدا با. مرگم دم تا یحت

 »ادته؟ی. یداشت کار پدرم با و يبود زده زنگ که کردم فکر بهت وقت اون از من ،یدون یم: «گفتم

 .کردم یم صحبت پدرت با اونجا زدم یم زنگ یوقت شهیهم من خوب، -

 که یگفت هم تو و کنه یم یدگیرس ها حساب به داره شرکت تو بابا که گفتم بهت من و يزد زنگ که یشب اون نه، نه، -

 .یبکن ینتونست هم يکار چیه نکهیا گو. یکن یم درست رو زیچ همه خودت تو. تو به بسپارم رو زیچ همه

: گفت يجد یلیخ بلکه د،ینخند تنها نه بار نیا اریخشا اما. بخندم و کنم نگاهش یبدجنس با که بود من نوبت بار نیا و

 به رو زیچ همه یورشکستگ هیقض اما کنم؟ صحبت تو به راجع پدرت با تا بودم زده زنگ شب اون من که یدون یم چیه«

 بکنم تونم یم چکار دونستم ینم. یکن یم نگاه من به يا گهید چشم به تو بعد به اون از گهید کردم فکر من و ختیر هم

 رو دانشگاهت انیجر تونم یم چطور نمیبب که شد قرار و کردم صحبت فرناز با هم نیهم يبرا. بشه مساعد نهیزم که

 رو زیچ همه بکل که کردم یسع هم لیدل نیهم به. نداشت يا دهیفا اما. بشه بهتر تو رفتار یکم بلکه تا کنم درست

 .»کنم فراموش

 اش خانه به وقت یب و وقت که افتادم ییها تلفن ادی باز و بودم نکرده فراموش را او وقت چیه گرید شب آن از پس من اما

 بعد. دمیخند صدا یب و شد آب قند دلم در بوده من کار که دیفهم نخواهد وقت چیه اش یزرنگ ۀهم با که نیا از و زدم یم

 »؟يا دهیشن رو ایپر معروف شعر اون تو ار،یخشا: «گفتم کنم عوض را حرفمان موضوع که نیا يبرا

 »مگه؟ چطور آره،: «گفت و دیخند
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 عوض دوباره و ام خورده خط بار چند حال به تا یخط خط يایپر اون مثل هم من که کنم یم احساس چرا دونم ینم -

 .ام شده

 داد به خدا. یغرق خودت ياهایرو تو هم هنوز تو کوچولو، دختر: «گفت دیخند یم دل ته از من يها حرف به که یحال در

 !»بدم عادت یواقع یزندگ به رو تو تونم یم چطور. برسه من

 باال شدن، دود بودن جادو زدن، غیو زدن غیج: «کردم یم زمزمه لب ریز او يها حتینص و ها حرف به توجه یب من یول

 .»شدن تار رفتن

 شدن جوون شدن، هیگر شدن ریپ شدن، پود اومدن نییپا: «کردن زمزمه به کرد شروع من با هم اریخشا دمیرس که نجایا به

 شدن، أسی شدن دیام شدن، سربسته انار شدن، هسته شدن وهیم شدن، سرکنده خروس شدن، بنده شدن خان شدن، خنده

 .»شدن نحس ستاره

 نیدار شماها ند،یگو یم هم به یچ شونیعروس روز دامادها عروس ۀهم. دیا وونهید شماها: «گفت سرمان پشت از ییصدا

 »ن؟یخون یم رو مهدکودك يشعرها

 که محضر ساختمان به. میکرد تند را مانیها قدم و خنده ریز میزد دو هر. برد یم را ما يآبرو طور نیا که بود یعل نیا

 از داشت که نیماش کی م،یدیخند یم و میگفت یم که طور نیهم. برسند هم هیبق تا میشد منتظر ها پله نییپا م،یدیرس

 باشه، مبارك: «گفت و داد تکان یدست بود نشسته راننده دست کنار که یزن و زد مانیبرا بوق تا چند شد یم رد کنارمان

 .»نیبش خوشبخت که انشاءاهللا

 »دن؟یفهم کجا از: «گفتم و کردم نگاه اریخشا صورت به. بود برده ماتم

. دلشون از: «گفت من به رو داد، یم تکان دست تشکر عنوان به بود شده دور گرید که نیماش يبرا که یحال در و دیخند او

  !»رفته؟ ادتی رو دل نقش

  

  انیپا

 اندازد جان به عشق رخ عکس دل نقش
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