
 "  درآورد شنا رقِص مھربھ ِیایدردر را محبت ِیماھ کھ یخداوند بنام "

 

 " مقدمھ "

  !تازم یم

 ...عاشق یگاھ! دل یب یگاھ!  مردانھ یگاھ! زنانھ یگاھ

  .وجودتِ  آرامش از... زمیلبر

 .ات مردانھ بتیھ از.... ُپرم

  .باش منِ  سرنوشتِ  بال بر سوار باش، منِ  مرد

 .تو تنھا... باش تو نم،یبیم افکارم در کھ یدیسپِ  اسب آنِ  ی سواره

  .ندارد یا اندازه من تا ت،یھا نفس ُھرِم ر،یبگ فاصلھ یکم

  .بشود وارد تو بھ دردم خواھمینم ندارد، یراھ تو تا دردم ا،یب ُکند

 کنم؟ ناز تیبرا یاندک تنھا ،یاندک یگذاریم

 !دنیتاز است بس.. . خواھدیم دنیناز یکم دلم

 گرم توِ  ی مردانھِ  یھا دست با میھا دست خواھمیم من... شود شانھ توِ  یانگشتھا با میموھا خواھدیم دلم
 .شود

 .شودیم بھار است فصل چھ ھر یتوھست یوقت ندارد، معنا زمستان ،یھست تو یوقت

 .وار مجنون یا وانھید کند،یم وانھید را عاقل ات مردانھ ِیھا شانھ کند،یم باز را یاخم ھر عطرت

 !...مانم یم

 !..تازمیم قلبت تپِش و نگاهِ  داشتنِ  یبرا

 !...تازمیم

 ...عاشق یگاھ! دل یب یگاھ! مادرانھ یگاھ! زنانھ یگاھ
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*********** 

 

 " اول فصل "

 

 " چھریپر "

 .زدیم وندیپ تنش عطِر رابھ دخترم تِن وعطِر فشردیم خود رابھ بھارک مادرم

 .ماند رهیاوخ بھ لبخند رکردوبایاس شیدستھا درچنِگ را وبوِربھارک زرد ِیموھا

 ! یریباوچشمگیز مادرت مثِل تودرست: مادر

  .کرد باران بوسھ را مادربزرگشِ  ی وگونھ َسرداد گانھ بچھ یا خنده بھارک

 ...در...ما...م یمرس: بھارک

 !نکرد تمام را ناتماَمش وحرِف رابست شیودرآخرلبھا کرد وبستھ راباز دھانش ازلکنَتش، کالفھ

 راحت یلیخ توانستیم کھ یدختر! بود آورده کم بھارکم، باسِن یدختر. زد حلقھ میھا چشم در اشک
  ! کند جذب خود رابھ انیواطراف کند یزبان نیریش

 دخترم وضِع نیازا مستاصل ومن زدیم حرف تکھ داشت،تکھ لکنت!  کردیم فرق باھمھ امابھارکم... ! اما
! 

 .دیکش آغوش بھ را وبھارک دیبلع دھان در را ازدرَدش شده جمع ِیلبھا مادرم

 ِشیپ ایب بازم....نازمِ ی ؛نوه یمنِ  ی وهیم ِی وهیدخترکم،توم تو وخوشگل نازک دِلِ  قربان مادربھ: مادر
 .ھستم راھت بھ چشم شھیھم و دارم دوستت شھیھم ،منیمادر

 .کرد بامادربزرگش یا گانھ بچھ ِیکوچکش،خداحافظ ِیدستھا وبا دیکش کنارم بھ را خودش بھارک

 وبامادرم گرفتم گرمید بادسِت رامحکم کوچکم کدست،وچمداِنیدر را ھارکم عرِضب وکم کوچک ِیدستھا
 !کردم یِرلبیز ِیخداحافظ

 من ِیپدر ِی خانھ فقط! ستین من ِی خانھ،خانھ نیگشتم؛ایبرم خودم ِی خانھ وبھ رفتمیم دیبا!  رفتمیدمیبا
 .نیھم است،فقط

 .بردم پناه خانھ نیا وبھ کردم فکرترکش بدوِن کھ ستییجا ھمان من ِی خانھ
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 .داد قراَرش عقب ودرصندوق گرفت ازدستم را چمدان. برساند را وبھارک بودتامن منتظر پدرم ِی راننده

 .بود من رفتِن گِر ونظاره بود ستادهیا وارمعصومید کناِر نیَسم

  .جداشد بھارک ازدسِت کرد،دستم َحل درمن را خودش یا بھانھ چیھ بازکردم،بدوِن شیبرا را آغوشم

 کنھ،من کبودت ھاش باکتک گھینزارد خدا بھ را تو... باش خودت مراقب یلیخ...! چھریپر: نیَسم
 ...نبـــیا

  .دیلرز ام شانھ ِیرو فشیظر ِی چانھ

 ! ببره نیوازب دوستم...دوستم زارمینبارنمیا من...  من: نیسم

 .گرفتم دندان رابھ لبم

 ! یکرد وحالل یخواھر من،حِق ِی،توبرایستین دوستم توفقط_

 .چسباندم اش یشانیپ بھ را ام یشانیپ

 نرفتھ؟ کھ ادتی...منھ ِی فھیوظ مقاومت... نترس... زنم،مادرم من نکن فراموش درضمن _

 .زد ام خستھ کتِف بھ یدست. راداد سرجوابم ِدییتا وبا زد یجان کم لبخنِد

 !یخبربد بھم کھ ھیکاف.آوارشد سرت ِیرو ھروقت...باھاتم من: نیسم

  .بود"  چشم"  لبخندبود،تنھا زن،تنھا نیا ِیازسو محبت ھمھ نیا جواِب

 ! میکرد حجت اتمام مانیھا بااشک...میکرد یخداحافظ بانگاھمان

. نشستم کنارش. کردیم نگاه اش یعروسک ِیجورابھا وبھ بود نشستھ خانومانھ یلی،خیصندل ِیرو بھارک
 ن،یریش یا َخلسھ وبھ بست آرام را اش یخاکستر ِیچشمھا. رھاکرد مَیپا ِیرارو وخودش کرد نگاھم

 . رفت فرو درخواب

 میھا انگشت نازکردم؛رقِص را شیوآرام،تارتارازموھا فروبردم اش دخترانھ لخِت ِیتوموھا را دستم
 !...بیعج. داشت میبرا یخوش حاِل بیعج زردش ِیموھا ِنیماب

 ...بود من منزل مکان نیا

 یا اندازه بھ متشیق داشت تعلق خانھ نیا بھ کھ یلیوساِ  ی ھمھ.. بودم دهیکش را اش ینینش کاخ کھ یمنزل
 لشیسب تاِر ھر کھ بود یبزرگِ  یریام آقا حاج خانھ نیاِ  مرد... نبود شمارش قابل شیصفرھا کھ بود باال
 گرداندیبرم را مقابلشِ  طرف نظِر برگشت یب رفتیم باال کھ شیابرو از ییتا ھر... بردندیم امانت بھ را

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


 شده خرج ھا متیق آجرش از تکھ ھرِ  یبرا پس بود او آن از خانھ نیا... شدیم صادر او نفع بھ یرا و
 !...بود شده فنا ھا پول سالنشِ  یھا ستونِ  قامت از تکھ ھرِ  یبرا... ست

 وجودم از یا تکھ شدمیدورم منزل نیازا کھ ھرقدم میھا مخالفت نیاِ  تمام با حرفھا، نیاِ  تمام با اما
 یکار چیھ من ازمرِد...! نھ ای باشم سالم میایب خانھ نیا بھ گربخواھمید کباِریاگر دانستمیشد،نمیجدام

 یریشگیشدپ ینم شیکارھا از چکدامیھ ِیوبرا کرد ینیب شیپ شد ینم را شیازرفتارھا چکدامیھ. دنبودیبع
 .گرفت شیپ درمقابلش را تن بھ تن جنِگ دیبا داد،فقط انجام یا

 درھمم ِیھا ن،اخمیماش ِی شھیش ِیرو باد ِیپا ِیصدا. یگریازد پس یکی گذشتند، یم ازنظرم ھا ابانیخ
  ...رابازکرد

  . جاگرفت لبم ِیرو َلخت ِیلبخند

 انویپ باضرِب کھ یکالمیب آھنِگ. کرد رانوازش گوشم بود ُپرکرده را نیماش ِیفضا کھ یآھنگ ِیصدا
 یم ادمی رابھ یا صحنھ کی ھرکدام. کردیم زنده میبرا را یا خاطره شیُنتھا از ھرَچُکش و شدیم نواختھ

 ! آورد

  .آمدم خودم بھ راننده ِیصدا با کھ بودم غرق میایدن در چقدر دانمینم

 .میدیرس خانوم: راننده

 ادهیپ نیازماش وباھم دارکردمیب آرام را بھارک. نداشتم راھم زدن حرفِ رمق یدادم،حت تکان یسر تنھا
 .میشد

  .کردم مقاومت داخل بھ برآوردنش یمبن شیاصرارھا ودربرابِر گرفتم ازراننده را چمدان

 ِگِره میھا دست بھ بھارک ِیھا دست. بودم ستادهیا ام خانھ دِر ِیجلو ھمچنان ومن محوشد دمید از نیماش
  .میگذاشت خانھ داخِل بھ پا وباھم خورد

  .پروازکرد اتاقش سمِت وبھ کرد رھا را میھا دست بھارک

 ! یریم ییتوجا کنھ،نھیفرارم اتاقت نھ.  آرام.بھارک،مامان _

 کھ یروز بود،چند حمامش وقِت....درآوردم را بھارکم ِی وحولھ گذاشتم سالن ِیراحت ِیرو را چمدان
 !.بودم نداده حمام یوحساب درست را دخترم بودم ام یپدر ِی خانھ

 بھارک؟؟؟؟ _

 بلھ؟....بل...َب: بھارک

 !تنم از یگریج زدِن حرف تکھ تکھ تحمِل بود سخت. فرستادم رونیب یدار صدا نفِس
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  .حمام میبر ایجان،ب مامان _

 .دیبوس را وسرم َسرداد کودکانھ یا من،خنده ِیھا َاخم ودرمقابل بود،آمد رفتھ کھ یسرعت باھمان

  .دمیخر جان بھ را جانش کم ِیتقال و کردم بلندش حرکت کی با. آورد جا را حالم شیھا دندان ِفیرد

 بود سیخ حمام کِف.کردیدورم من ِیھا ازدست را شترخودشیب شد،یم ختھیر بدنش ِیرو کھ یآب ھرمشت
 خستھ یوھردوبابدن دادم حمامش ش،یھا یباز وبچھ شوق باتماِم. بزند نیزم مرا بود کیبارنزد نیوچند

 .میآمد رونیب

  .کردم خشک را دارش نم ِیوموھا نشاندمش خورد، ینم سرما کھ ییجا مبل ِیرو

 نرم، یا ودرآخربوسھ کردم تَنش را اش یعروسک داِر نقش ِیھا زکردم،لباسیتم ازآب را شیھا گوش
.  گذاشتم جا بھ شیھا وچشم یشانیپ یرو بھ فرزندم، ِیھا دخترانھ بھ میتقد مادرانھ جنِس از یا بوسھ
 .زد یا بوسھ کوچکم انگشِت ِیورو گرفت دردستش را دستم

 کھ یا ھیھد نیا. ھزاربارتشکرکردم ارزش با ی ھیھد نیا بخاطِر وازخدا دمیکش رادرآغوشم ام ُدردانھ
 نامردانھ اما کردم قبولش مردانھ کھ یمرد ِی واسطھ بھ!  پدرش ِی واسطھ بھ بود، شده ناقص زبانش
 !دورزد را من... زد دورم

  .آمدم رونیب وخودم بودم،خواباندم مادرم ِی ھیھد کھ یرنگ یصورت تخِت یرادراتاقش،رو بھارک

... ! اما! بود شده تنگ اتاق نیا از لھیوس ھر دِنید یبرا نم،دلمیبب را مشترکمان خواِب اتاِق خواستیم دلم
 !نداشتم را آنجا بھ رفتن امادِل

 من دمیترسیم خاطراتم ِی آخ،ازھمھ و یوَاخم،ازوا ھی،ازگریودلدادگ ازعشق،ازدرد،ازترحم...! دمیترسیم
 دیایب چشمم ِیدجلویحم کردنش، بغل با دمیترس یم اما!  رمیبگ دربغل را کناِرتختم ِیعسل خواست یم دلم!

 ! دمیترسیم کند، را شیھوا ودلم

 آن ِیجان یب کھ ییپاھا باھمان. لرزاند را در،بدنم زنِگ ِیصدا. کشاندم آشپزخانھ بھ را جانم کم ِیپاھا
 بودند ستادهیا دست بھ لیوسا کھ یکارگران دِنیوباد دررابازکردم چادر، زد،بعدازسرکردِن یم توذوق

 . دمیکش یراحت نفِس

 .فرستادن پدرتون لویوسا نیا... خانوم سالم _

 .بازگذاشتم طاق درراکامال

 ! خوابھ لطفاآروم،دخترم _
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: گفتند کھ بدھم را پولشان گذاشتند،خواستم سالن وسِط ھمانجا را لیوسا وآرام گفتند ی"  چشم"  ھردوباھم
  ! خانوم شده پرداخت

  ...کردم شان بدرقھ ی" دینباش خستھ"  وبا دادم تکان یسر ھم من

 مبِل نیاول ِیرو را وخودم دمیَسرکش یآب واِنیرساندم،ل آشپزخانھ بھ را وخود گذراندم ازنگاه را لیوسا
  .رھاکردم یاضاف یھا لیوس از یخال

 .رابستم میھا وچشم گذاشتم ام یشانیپ ِیرو را ساعدم

 ! آرامش از سر سرتا خواِب کی. بودند خواب ِی َنم،تشنھیسنگ ِیھا پلک

 

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

  

 .انداختم ینگاھ را وراستم چپ. بازکرد را میھا درپلک دتوقفِلیکل چرخِش ِیصدا

 کرده جاخوش درآن، دیحم ِی دهیخم دربازشدوقامِت کھ ییافتاد،ھمانجا مَیرو روبھ بھ نبود؛نگاھم کس چیھ
  .بود

 رهیخ مرد نیا بھ اریاخت یب ومن بود باالرفتھ قلبم ضرباِن. بزنم پلک توانستمینم اصال بود، شده قفل میلبھا
  .بودم مانده

 از لحظھ کی ِیدم،برایترسیمردم نیازا. آمد کمینزد و بست یتند باضرِب را در افتاد من بھ کھ نگاھش
 فرارکنم؟ توانستمیم یک تا اما شدم مانیپش آمدنم

  .زدم چمبره خودم تو یزخم یمار وماننِد کردم جمع درآغوشم را میپاھا

 دوباره ِیھا کتک ِیبرا را خودم.  دمیچیپ یم خود بھ درد از ومن شدیم کینزد من بھ یینما دندان بالبخنِد
 ام گونھ ِیرو گونھ، نوازش شیھا انگشت کھ بستم یلیس نیاول ِیبرا را میھا چشم. بودم کرده آماده اش

  .آمد فرود

 .شوم ُپر آرامش نیا از تا داشتم نگھ راھمانطوربستھ میھا چشم

 چھر؟؟؟یپر: دیحم

  .بازکردم را ام خستھ مردمِک
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ِ  یبرا وعشِق یادلتنگیمخدربود مواد ازمصرف نیا دانمیُخماربود،امانم نگاھش. دادم نییپا را میگلو آِب
 من؟

 بھ ییھا مردانھ،چشم ِی برجستھ ِیھا باگونھ یاستخوان یقرارگرفت؛صورت ِرنگاھمیمس در صورتش
 .اش چھره با متناسب ِیاستخوان ِینیب با کلفت ییھا بود،لب خمارشده سخت کھ عسل رنِگ

 .بود فقط!  بود اما. بود بایز کھ بلھ بود؟ بایز 

  .شد یلیس صورتم چِپ طرِف وبھ باالرفت دستش

 :دیکش َعربده

 از من؟ از ؟یکنیم فرار ازخونھ یبگ من بھ یزیچ نکھیا ؟بدوِن یبود توکجارفتھ چھریپر: دیحم
 زن؟ یدیرس فکر نیا بھ شوھرت؟

 . دیباالکش را اش ینیب اِتیمحتو

 کنم؟؟؟ یم توترک ینکارایا با و وعروسکم تو من، یفکرکرد توواقعا: دیحم

 :دیبار و شد زبان کلمیھِ  تمام

 توست؟ با انتخاب..! مواد ای وعروسکت من ای _

 . گرفت دردستش را درھواُمعلقم ِیدستھا

 :دیغر گوشم ِریز اش دهیچسب ھم بھ ِیھا دندان ِریز از

 بدم؟ حیترج توبھارک وبھ مواد من یدید یتوِک: دیحم

  . بست نقش لبم ِیرو محسوس یپوزخند

 شناسمت؟ینم نکھیاای شدم آشنا باھات تازه من ی؟توفکرکردیدار ترک قصِد یبگ یخوایم _

 :دمینال وآرام دمیکش درآفتاَبش سوختھ پوسِت ِیرو یدست

 فھیظر فھ،یظر پوستت نیا کردم التماست چقدر یدونیبود؟م وصاف دیچقدرسف پوست نیا یدونیم _
 نگاه بھارک و من بھ گفتم بھت بار چند یدونیم... یدونینم ، نھ بار؟ چند یدونیم نکن، تباھش مردانھ،

 زدم َتَشر ھزاربار از شیب... یدونینم نھ، بار؟ چند یدونیم. کن نگاه دخترت و منِ  دردِ  عمق بھ کن،
 ...چوقتیھ ،یدونینم رو نھایا وقت چیھ تو... پشتتم مردِ  مثل خودم کنم، ترک

 .باالفرستادم بھ را سرم.کردم رارھا میھا اشک
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 نونشونیا افتیاماق سالتھ، وپنج یچندسالتھ؟توس یدونیم. یبدترکرد تازه چ،یھ ینکرد کھ گوش...!نھ _
 دارم نیچ رزنیپ ھیِ  ی اندازه اما سالمھ یس چندسالمھ؟من من یدونیم! یودار پدِرزنتِ  سن کھ دهیم

 ! یرکردیپ چندسال و وخودت خودت،من چون چرا؟. تودلم

 .دوزانوافتادم ِیرو

 ...یرکردیپ _

 .کمرم شد تاه

  .یانداخت روز نیا بھارکموبھ ھم.خودت ،ھمیرکردیپ ھممنو _

 کردمیم حس.  دهیرس مصرفش حاالوقِت دانستمید،میلرزیم اش شانھ. زانوافتاد بھ میرو روبھ
 را صورتم.  بودومردانھ کلفت شیھا بود،الغروچروک،اماھنوزاستخوان الغرشده یلیشناسمش،خینم

 . گرفت شیدستھا درقاِب صورتش  ِیرو روبھ

  .بود کرده َبراق را شیچشمھا اشک

 ؟ کجاست بھارک: دیحم

 .رانداختمیز رابھ سرم

 .تواتاقشھ _

 نکرد؟ وبھانھ من: دیحم

 .زدم پوزخند

  .اتاقش سمت بھ دیدو م؛یدیرس تا ینھ،ول _

 چھر؟یپر: دیحم

 .کردم نگاھش

 .لبخندزد

 بارھــ نیآخر نیا...  نیکنم؟ا مصرف یزاریم: دیحم

 ! قدرت یوب زنم من کھ ست،اماچکارکنمین بارش نیآخر دانستمینداشتم،م یحرف

 حجت اتمام مرد نیبارباا نیآخر ِیدبرایبا. برگردد کردم، صبر.  رفت رونیب ازخانھ دوباره بلندشد،
  . کردمیم روشن را وخودش خودم ِفیدتکلیبا. کردمیم
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 خواستیم دلم.  کردیم تیاذ را مغزم. بود شده میھا گوش زنِگ دیحم ِیصدا. کردم پرت مبل ِیرارو بدنم
 تمام. نداشتم باور را شیھا حرف. بود دارشده خنده میبرا شیحرفھا ِی ھمھ. بکوبانم وارید رابھ سرم
  .بودند سوختھ اش روکرده ِیھا مھره

  .بود خانواده ِیاعضا عکِس ِیازقابھا ُپر ونیزیِزتلویم کرد، دایپ سوق میرو روبھ بھ نگاھم

 ..دی،منوحم بھارک. ام شده فوت برادِر مادرم،پدرم،خواھر،

 دست بھ نرگس گِل کھ یعکس آن. بود کرده اشغال را ونیزیِزتلویازم راست ِی گوشھ عقدم روِز عکِس
 ! جزمن بھ داشتند را او با ازدواِج ِیآروز ھمھ کھ بودم نشستھ یمرد کناِر

  .بردیم باد را قشیدقا کاش یا. دیرس ینم کاش یِا کھ یعقد روِز

 کردندیم دصحبتیحمِ ییبایازز ھمھ کھ یروز!  بود روزکشانده نیا بھ را من کھ یا شده نینفر ھمانروِز
 ِی چھره بھ ھمھ کھ یشوھر بھ. کردندیم چھرنگاهیپر شوھِر بھ دھان بھ وآشناانگشت لیفام ِیودخترھا

 لیتبد تیھو یب یمعتاد روبھ بایز ِدیاماحاالحم...! اما. بایز و تنومند یجوان. شناختَنش یم یتخت پھلوان
 . است شده

 .دارم پدِرکارخانھ خاطره دخترکم،بھ کنم؛بخاطره یزندگ دیبا من لیتفاص نیا باتماِم. فرامعتاد یفرد

 دخترم از دیبا بعد بھ نیازا.اش اضافھ ھم بعد بھ نیام؛ازا کرده یزندگ گرانید خاطره بھ شھیھم من
 .بگذارم درامان یبیازھرآس را واو ستمیبا پشتش وار کوه شھ،یھم مثل. کنم محافظت

 .مزد بره را ام یفکر خلوِت تلفن زنِگ ِیصدا

 .کردم صاف یا سرفھ با را میصدا

 بلھ؟ _

 مادر؟ یچھر؟خوبیپر سالم _

 .زدم یجان کم لبخنِد

 .ستم،خوبمیبدن. جان یمادر سالم _

 ست؟ دخونھیحم _

 .دمیکش آه

 .دمیوشن دیکل ِیوصدا برگشت کھ دمیکش دراز ینبود،کم خونھ برگشتم یوقت. بود خونھ _
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 .شد ادا ازدھانش من؛ از تر سوزانده مادرم، آه

 مادر؟ نزد کھ نکرد،کتکت کھ یکار _

  .نکردم نوش نیا از شتریب کھ ھیباق شکرش ِیخوردم،جا یلیس ھی فقط نھ، _

 .ینکرد قبول ،خودتیش وراحت یریوبگ طالقت تا بمون جا نیوھم ایب گفتم کھ مادر؟من بگم یچ _

 یم من چیھ کھ کرد بدم،اگرقبول گھید فرصت ھی دیحم بھ خوامیم شھ،منینم کھ ینطوریھم من مادِر _
 رمیاتفاقات،م نیازا قبل نامرِد شدھمون دوباره و نخواست اگر اما! خوادیم یچ سرنوشت نمیبب تا مونم
 .دمیم درخواست طالق ِیبرا

 . یبش نطورذوبیا سن نیتوا دیبا کھ برم قربونت _

 ؟یمبپاش زخم بھ نمک بدتر نکھیا ای یوبازکن دلم یزد ھ؟زنگیچ ھا حرف نیا. مادرجان نکنھ خدا _
 باباچطوره؟

 د؟یوفرستاد،رس دیخر برات بابات وکھ یلیوسا یکارخونھ،راست رفتھ.  خوبھ اونم _

 چطــــ دونمی،بخدانمیمادر آره،ممنون _

 .کرد راقطع حرفم

 .نامرد اون یبرا نھ گلمھ، ی ونوه دختر یبرا _

 .کرد مکث یکم

 .کنن نصفش دو فرستمیوم بابات یھا آدم ریبگ تماس یفور زد دست چھرمادر،اگربھتیپر _

 . لبخندزدم غشانیدر یبِ  یھا تیحما ادهی بھ

 :دمینال آرام

 .چشم جان، یمادر چشم _

 پشت؟ نیازا کنھ نوازشش مادر وبده، تلفن کجاست؟ بھارک بال یب چشمت _

 :شد لیتبد قھقھھ بھ لبخندم

 .زنمیم زنگ شد داریب جان،خوابھ یمادر ستین _

 .قراردادم دستگاه یرو را تلفنِ  یگوش
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 .بود شده وشلوغ فیچقدرکث. داشتم سالن برسطِح کامل ِاشراف ُاپن ازپشِت

 ؟یا داشتھ دست را ییکارھا چھ درخانھ من د،درنبوِدیحم

 .کنم شان ومرتب زیتم دیبا.  درھم و بود شلوغ خانھ

 .شدم ھال سالِن کِف یھا کیسرام دِنییسا بھ شروع ازھمھ اول

 .ام داده مامن را ام وبچھ خودم،شوھر ِرسقفشیز و ام گذاشتھ ییزناشو ِیزندگ را اسمش کھ یمکان دِنییسا

 ِی سجاده دِنییبو ِیبرا یحت کھ نمیبیم استقالل بدوِن فرِد کی را د،خودمیآ یم بدم ازخودم ھا وقت یبعض
 .کنم قدعلم میخدا ِیرو روبھ و رمیبگ اجازه ازشوھرم دیبا ھم نماز

 یِیدارو جا سمِت بھ َسالنھ وَسالنھ دادم قرار دردش ِی نقطھ یرو را بود،دستم افتاده جانم بھ یبد سردرده
 .داکردمیپ را مناسبِ  وقرص رفتم یچوب

 بار ییلویک چند سرم کردم یم حس.بازکردم ودوباره بستم یا ھیثانِ یرابرا میھا وچشم باالدادم الجرعھ
 .کندیم راتحمل

  .کشندیم دوش رابھ وگرمیکل دو یباال یحجم میھا لباس تماِم کردمیم حس

 است دیحم نکھیبافکِرا. نشست سرم یرو یدست قراردادم، آشپزخانھ دروِنِ یصندل ِی دستھِ یرو را سرم
 .گرفت فاصلھ ازمن ترسان بھارکم کھ رابلندکردم سرم چنان د،یحم دست،دست نیوا

 ؟..مان...ما: بھارک

 .زدم شیوصدا کردم راجمع خودم

 مامان؟ ابغِلیمامان؟ب مامان؟نفِس دِل جاِن _

 شیھا ولب گذاشت ام نھیس یرو بھ را سرش.  سپرد من جاِن بھ را وخودش آورد دست بھ را آرامشش
 .چسباند لباسم رابھ

 توانستیکرد،نمیم تشیاذ پدرش یرفتارھا. بود داکردهیپ لکنت یگ تازه بھ نازم،بھارکم ام،گِل بچھ
 .ندیبب بامادرش وبحث َجر درحال را پدِرمھربانش

 ...نکن...َنن...ــیِگر: بھارک

 .فشردم ام نھیس شتربھیب را وسرش زدم لبخند

 ....ادیم خوب،دردم آروم مامان: بھارک
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 باران بوسھ را آلودش گوشت ِی گونھ. گرفتم سرمِ  یرو روبھ را سرش حرفزدنش ازصاف خوشحال
 .کردم

 ! خورمشیوم کنمیم لقمش ھی کھ وغنچھ لبات نکن_

 .دانستمیسرنمِ یباالِ یخدا آن ؟بھ ام بده نجات را ام بچھ چطور دانستمیبودم؛نم شده جیگ

 فرشتھ کی دیحم: " گفتندیم کھ یا خوانواده! خانواده. ام خانواده تا گرفتھ ازخدا...داشتم یگ گلھ ازھمھ
  .دارم ادی رابھ خوردیم ضربھ کمرم ِیرو بھ  کھ را پدرم براِق ھنوزکمربند"  ست

 رفتِن: کھ لیدل نیا بھ دند،یکش رونیب ازدانشگاه را حقوق؛منِ ی دانشگاه،رشتھِ اولِ سال بودم، سالھ ستیب
 .معناست یب دارد خوب خواستگاِر کھ یدختر ِیبرا دانشگاه

 ق،یعمِ ینقش. بست نقش ذھنم در ھا صحنھ آنِ ی ھمھ. شد میھا لب ِیچاشن کپوزخندی فقط پوزخند، کی
 .ام یخال ی خانھ سالِنِ یھا یکار یکاش مثل... مرمر نقِش کی مثل

 یازخال وفقط بود شده یخال ومعتاد نادان مرِد کی ِی واسطھ حاالبھ پربودو یمتیق لیوسا از کھ یا خانھ
 .دیدرخش یم بودن

 .درچرخاند سمِت بھ را پرسشگرنگاھش و بلندکرد را سرش بھارک. درآمد ِکیت ِیصدا

 .کردم دراحسیحمِ  نیسنگ نگاِه

 عشق بھ بودو کرده میراقا خودش یدِرورود ارهیش درآن ِفیکث ِیھا لباس با کھ انداختم ینگاھ جانبش بھ
 .کردیم نگاه اش وبچھ ھمسر ِیباز

 ِی سرسفره دختره ھمان دوباره زشیلبر طنتیش از یھا چشم بھ کردِن بانگاه.  بود رفتھ لیتحل اندامش
 وحس دیلرز گرفت، دردست را شیدستھا دیبارحم نیاول یبرا یوقت سفره یپا کھ یعقدشدم،ھمان
 . بود نکرده لمسشان حال بھ تا کھ ییھا حس شدنند، زندهِ   درحال اش یدرونِ  یھا کرد،احساس

 . زنانھ ِیتو در وتو یداخل یازین از،ین شدند،حِسیدارمیداشتندب ھا حس آن حاال... ! وحاال

 کھ داشت،چرا را حس نیا انگاراوھم. ازخواستن ازین کی. بودن وعطِش لمس،گرما ازازجنِسین کی
 .شد گانھ بچھِ  صورت در غرق

 ..کنمیم درکش کامال من کھ نکن. مامان،دخترم گھیم راست: دیحم

  !...لذتبخش کرده؟چھیم گوش منودخترم ِیحرفھا دربھ اوپشت
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 یموجود مثل. کردم نگاه بھارکم بھ. بروزندادم اما کردم، حس پوستم ِریز رابھ گرما وجوشِش لذتبردم
 وسرش انداخت پدرش بھ نگاه کیو من بھ ینگاھ کیده،ینفھم حرف نیوا بحث نیا از چیھ کھ نادان
 .انداخت نییراپا

 کی مثل را ھمھ دارد یسع دانستمیم.  است خودش ی گانھ بچھ ِیفکر ِیھا یریدرگ درحاِل بودم مطمئن
  .ندیبچ درکناِرھم پازل

  .نواختم ِرگردنشیز بھ یا بوسھ گرفتم، میدردستھا را شیدستھا. ربشودیدرگ نیشترازایب ذھنش نگذاشتم

 !مامان ِشیاپیوبشوربعدب مامان،بروسروصورتت بھارِک _

 .کرد اصالح را نابجابوده؛حرفش شدحرفش متوجھ دیحم

 .بابابروجونم آره:دیحم

 نیھم چندروزبھ یبودوحت شده شانیدعوا شیچندروزپ کردکھ نگاه یمادروپدر بھ متعجب بھارک
 . رفت اتاقشِ ییروشو سمت بھ وجودش اندر  ِیوبعدباخوشحال بودند مانده مادربزرگش ِی خاطِرخانھ

 ِی ومتوجھ آمد من سمِت بھ. کرد شیرھا و گرفت اش ازگونھ یا وبوسھ راگرفت بھارک راه در دیحم
 .داد درھواتکان یشد،دست لیوسا

  بمونھ یخال ما منزِل زارهینم اصال...پدرزن جانم:دیحم

. شدم بلند ازکنارش کبارهی بھ کھ ییآمدوآمدتاجا سمتم بھ. پوزخندنزدم کیجز بھ یزیچ درجوابش
 کم اش مردانھِ یروین دربرابِر ام زنانھ ِیقوِ یروین بمانم اگر دانستمیاورم،میب کم دربرابرش خواستمینم
 . کندیم رامم بودنشِ یگرما ی واسطھ بھ را ومن آورد یم

 زھره دو ھر ترک.  ردیبگ َترک بھ میتصم کھ گشتمیاوبرم با ییزناشو ی رابطھ سمِت بھ یدرصورت من
 ! یکردن دود وھم یدنینوش ھم.کندیم مصرف کھ یمار

 دلم جاِن رابھ خمارش یھا وچشم داد وندیپ گرمم یھا دست بھ را گرمش یھا دست درراه... ! را ھردو
 .انداخت

 را دلم ھم ادشی یحت کھ یطور..  ینیریش ونِدیپ چھ... افتادم وندمانیپ نیواول یعروس شِب اِدی بھ
 .شوم یم کرخت اش دوباره داشتِنِ یوبرا لرزاندیم

 :دمیونال آوردم رونیب ازدستش را دستم

 !نھ االن... میریگیم میتصم میزنیم حرف باھم ییتنھا _

 .گرفت فاصلھ یلبخند وبا رھاکرد را میھا دست کھ دید را یآرامش چھ میھا چشم در دانمینم
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 یرو. رابستم میھا چشم لذت واز فرستادم پوستم ِریز بھ را اش عاشقانھ ِیشدم،ھوا خوابمان اتاق وارِد
 !...یوآب ینارنج رنِگ ِبیباترک یاتاق. شدم رهیخ واِراتاقمیدرود وبھ نشستم تخت

 ..نفر ماسھ درلحظاِت یپرازتاللوعاشق! دوبھارکیمن،حم یھا پرازعکس

 .زد میصدا بھارک

 مان؟..ما: بھارک

 !...نیھم تنھا. نشست میلبھاِ  یرو َلخت یلبخند تنھا. زدم لبخند

 خوابم امامان،تواتاقیب _

  .گرفت مشامم ِیجلو را شیھا دست دو وھر آمد کنارم بھ اش زده ییشو دست عیماِ یھا دست با بھارکم

 ده؟یم...یم بوخوب مان...ما: بھارک

 !...یعصب...شدمیم یعصب...! ابد تا...! ھنوز..! باز داشت، لکنت

 در توانستمینم.  نمینب را اش یخاکسترِ یھا چشم و بور یموھا توانستمینم. شد جمع میھا درچشم اشک
 .خوددارباشم مقابلش

 .بود شَیایگو زباِن وضِع نیوا بود یزندگ نیا از منِ راثیم تنھا او

 چشم بھ ورو بودم نشستھ زانو دو یرو. آورد خودم بھ را من دستش ِی دباضربھیحم. بود من کِس اوھمھ
 .ختمیریم اشک دخترکم ومعصوم مظلوم یھا

 یچینگارھ اما بچھ وضع با ن،امایپول،ماش لھ،یوس خانھ،. زداشتمیچ ھمھ... ! کردم نگاه اطرافم و دور بھ
 . خواستم یم خدا از را بھارکم من.  ھستم نیزم ِیرو آدِم نیتر زیچ یب انگارمن. ندارم

 .جادادم درآغوشم را او و زدم کنار دستم باپشِت را میھا واشک کردم جمع را خودم

 .کردند عادت وبھم شدند دما باھم،ھم مانیھا بدن یقید،امابعدازدقایلرز اول

  .میشد بلند وباھم گرفتم واورادرآغوشم نکردم یاماتوجھ بود دارشده وزن خوب ماشااهللا نکھیباا

 کھ را یوکوچک بزرگ ِلیوسا کردم اشاره دیحم بھ میھا باچشم. کردم درست شیپاھا ِریز را دستم یجا
 .بدھد جا اند، آورده

 .داد را جوابم بالبخند

 .بود شده حبس ام نھیس در سرش. بستم را اتاقش دِر میوباپاھا بردم اتاقش بھ را بھارک
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 دروِن را دستم.   ونشستم زدم زانو تختش کناِر ھم وخودم دادم قرار اش یعروسک تخِتِ یرو بھ اورا
 یحت. دادمیم مثبت پاسِخ ھم ترحم بھ روزھا نیا. ازداشتمین دخترم محبِت بھ. لرزاندم اش یا حلقھِ یموھا

 !...ترحم بھ

 بھارکم؟؟؟؟ _

  .ماند رهیخ من پرسشگربھ باچشم

 ؟.یبخون ییالال وبرام بخوابم پاھاتِ یرو یزاریم _

 . چرخاند میھا درچشم را شیھا کرد،چشم صورتم حصاره را کوچکشِ  یھا دست

 ھمھ؟ ھمرنِگ...نھ...چشمھامو یدونستیم..دیم...م..مامان: بھارک

 :دمینال درد از اش یخاکستر ِیھا چشم تو و دمیخند

 .کسم ھمھ دونمیمامان،م آره _

. داد جا اش یشلور جورابِ یرو را وصورتم مھارکرد را میھا چشم اعماِق در گرفتھ جان اشِک
 .داشت لکنت چون بخواند راحت توانستینم

 ...دلبرکم بخواب اب..بخو...الال...ال...ال:  بھارک_

 ینگران  علِت بھ بھارکم االن وضِع گفتندیم آنھا ِی بودم،ھمھ دکتربرده ده از شیب نزِد درماِنِ یاورابرا
 زدن حرف با دیبا من نکھیا و است، دهید را وپدرش من ِیدعوا بار نیاولِ  یبرا کھ ستیا گانھ بچھِ

 میھا چشم فقط. ام شده دیام نا ازدکترھا گرید. کنم یخانگ ِی معالجھ را او زدن حرف بھ قیتشو و وصبر
 شده زاده بامن کھ یواژھا. کند حل را زیچ ھمھ تواندیم صبر...! صبر. وبس است خداوند ِیبزرگ دِر بھ

 .بود ھمراھم ھمزاد کی ومثل بود

 ...بود آرام د،اماینالیم تکھ تکھ نکھیباا شیصدا

 "....پونھ...پو گل ال...ال... الال  "

 .کردیم آرام را مادرش من،

 "...نھ... خون اووومددره دمیحم..حم بابا..با "

 .کردم نگاه را ودِراتاق برگشتم

 .را دخترمِ خواب دراتاِق
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 ستدیبا نھیس بھ دست در،ِ چھارچوب در پدرش کھ کردیم یکار اش دھنده یاریو مظلوم ِیصدا با بھارک
 .است زده یلعنت یزندگ نیوا خودش بھ یگند چھ وبفھمد دیایب خودش بھ.  دیایب خودش بھ یواندک

 .دمید بود داده جا چھارچوب درآن را قامتش کھ یدرِ یدرپھنا را او دم،ید را دیحم من

 نیا ِلیتحل بود سخت میبرا.! را میرو روبھ ِی صحنھ نیا کردمیباورنم. کرد متعجبم دیحم سیخِ  یھا چشم
 !....من ِیرو روبھ اِلیسر

 دیحم ِی ھیگر حال تابھ. نمیبب را شیھا اشک رنِگ نگذاشت یحت رفت، و ختیگر لحظھ نیفوراازا
 میھا شب ھمبستره. بودم کرده را اش یھمسر ھا وشب روزھا درکنارش من. بود اومرِدمن. بودم دهیراند

 شود؟ یم یعنیباشم؟ تفاوت یب او بھ نسبت شود یمگرم اوبوده،

...! نھ داندیم خوب ایدن...! نھ دانند یم خوب ھمھ...! نھ دانم یم خوب خودم...! نھ داند یم خوب خودش
 مان ینفر سھ ِی خانواده ِیخوشحال خاطره بھ فقط میگو یم کھ یزیوھرچ ندارم یا نھیک چیھ دلم در من

 ....وبس است

 چھ دخترکم دانم ینم..  تابرگردم کند یباز شیھا باعروسک وازاوخواستم دمیبوس را بھارک ِیھا دست
 .داد تکان میبرا دییتا از یوسر باورکرد را حرفم کھ دید درنگاھم یزیچ

. بازکردم درراباشتاب. رساندم اتاق رابھ چطورخودم دمیشد،نفھمیدورنم ذھنم از یا ذره دیحم ِی چھره
 .کردیم ونالھ بود گرفتھ چپش دردسِت را راستش دسِت

 دستم...دس.... چھریپر آھـــــــھ: دیحم

 .رالرزاند تنم ادشیفر ِیصدا کھ بزنم اودست بھ رفتم،خواستم کشینزد بھ

 .آرام....یلعنت نــــــــــھ..  نـــــــــھ: دیحم

 یلیس دست باپشِت داشتم دوست. دادیم دیحم ازحماقِت نشان واِراتاقید ِیرو رنِگ ِی خورده ترک ِیجا
 نیحاالا گرفتاربود لکنت درِد بھ بھارکم،کم.  بردارد َترک جا ده از دھانش کھ بزنم دھانش بھ محکوم یا

 .ببرد فرو اش یماریب شتردرمنجالِبیب را او خواھدیم ادشیبافر مرد

 قیدق شیچشمھا بھ آمده رونیب ازحدقھ ِیھا چشم وبا گرفتم را دھانش بادستم بفھمد، بھارکم خواستمینم
 .شدم

 ....نــــیشترازایب یخوایداره،م لکنت م ،بچھیندار زدن ادیفر حق..  دیحم کشمتیم _

 وپشتم برداشتم را دستم. درآمدند رقص بھ ُپرم ازگونھ صورِت ِیرو بر باز میھا واشک افتادم ھق ھق بھ
 .کردم سمتش رابھ
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 .بماند مفقود توخودم دردم تا. نرسد بھارک بھ ام ھیگر ِیتاصدا دمیگز دندان بھ را لبم

 .باھامون نکن...باھام نکن..باھاش نکن... ضیمر... ضھیمر م دبچھیحم _

 را من دستش رِگ بود،باالآمدِن کرده ورم دستش. داد نشانم را ودستش جاکرد درآغوشش را من ازپشت
 .کرد نگران

 ...دیکشینم ادیگرفرید کرد،ینم گرنالھید بودازدرداما قرمزشده. کردم ونگاھش برگشتم

 . کردم درک رید یلیخ را دردشِ  عمق

 کناِربھارک چندساعت ِیوبرا دیایب وازاوخواستم راگرفتم ناز،تنھاخواھرمیپر ِی چطورشماره دمینفھم
 .بماند

....  کردم تنش بھ درد شدِت و باعجز را دیحم یھا لباس و شدم آماده فاصلھ حِد نیدرا چطور دمینفھم
 .شد مھم میبرا دردش ِی دوباره چطورسوزِش دمینفھم

 ِیچشمھا آرامِش عاشِق.... دمید درخواب شیھا عروسک درکناره اورا انداختم، بھارک اتاق بھ ینگاھ
 .بودم رنگشیب یھا ومژه یخاکستر

 .شد وارد نازھراسانیپر..  آمدم رونیب اتاق وازآن نواختم نازشِ یموھا یرو بھ یا بوسھ

 وکمکش شدم نیسوارماش.... میرفت رونیب نیماش ِدیکل ازبرداشتِن بعد دیوباحم دادم او مختصربھ یحیتوض
 روش نیا بھ بود، گرفت مجروحش دسِت در رامشت سالمش دسِت.... ببندد محکم را کمربندش کردم

 .کردیم تحمل را دردش

 اش وبچھ باخودش،من بودکھ یکار چھ نیا.. شدم یعصبان والبتھ سوخت شیبرا دلم لحظھ کیِ  یبرا
 ..میباش بھارک ِیازچشمھا کردنش پنھان ِیبرا گرید یحل راه ددنبالیحاالبا ، بود کم مانیکرد؟دردھا

 !....دانمینم یزیچ ازسِرچھ....دمیدیم را لبخندش.. نکردم نگاھش.... افتادم راه

 .بود یمعن یب دنشیخند زمان از ُبرئھ نیدرا

 .آمد حرف بھ فقط دانم،ینم را بود کرده افراط حد از شیب ای فکرمراخواند

 چھر؟یپر: دیحم

 .کردم عوض را دنده اندازم؛یب ی نگاه سمتش بھ نکھیا بدوِن

 !...بگو _
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 کھ ییھا خنده ازآن.... کور را کندوحسودھایَکرم را عرش کھ ییھا خنده ازآن... بلند یا خنده...  دیخند
 .دھدیدمیچھرامیپر ِیزندگ بھ

 ..بھبودببخشد را بھارک لکنت تواند یم کھ ییھا خنده ازآن

 .راتکرارنکند گراشتباھاتشید ازاوبخواھند و ببخشند را دیحم پدرومادرم شودیم باعث کھ ییھا خنده ازآن

 ..سازنده یھا خنده ازآن

 ؟... یزد حرف باھام بعدازچندوقت یدونیتوم: دیحم

 زدن دید بھ یازین شیکارھا دراصل... دبودید قابل اش افھیق یراحت ازکناربھ اما نبود سمتش بھ میچشمھا
 ...نداشت

  .گرفت آسمان سمت رابھ شیدستھا

 دستم فقط یپرِ زدن حرف یدرِازا کھ چقدرخوشحالم یدونینم.... اشکرتیرتوشکر،خدایاتقدیخدا:دیحم
 !....یخواستیوم

 .کردندیم میلبھا مھماِن شیجا بھ را ولبخند کردندیم آب تکھ لذت،تکھِ یقندھا دردلم

 یرو بھ تنشِ ی مھیبان نندیبب نیدرماش یراحت توانندمارابھ یماھستندوم ِی متوجھ کھ یھرکس بھ توجھ یب
 :دینال ونرم وگرم عاشقانھ گوشم ودِم شد خم منِ

 ..زن یوماھ چقدرتوخوشگل:دیحم

 .خوردم تکان

 !... یلیخ داشت، حرف یلیخ ام نشستھ ُخمر بھِ  یھا د،چشمینکش راعقب نبارخودشیاماا

 .میابونیدتوخیحم _

 .داد درھواتکان را شیدستھا

 ؟یمن کجامال بفرما شما! شھینم کھ م نم،توخونھیوبب زنم شھینم ابونمیتوخ: دیحم

 .دمیخند

 .سوخت وخودش خودمِ حال بھ دلم. بود کرده دارش ازموادخنده اش خمارگونھ لحِن

 بدانم،اما خواھمینم ھم ھرگز و بود چشانده لبانش بھ را یلعنت مواِد بارآن نیاول ِیبرا یکس چھ دانستمینم
 .کرد ام یبازندگ کھ کنمیم را نکاریھم اش یزندگ با دمیفھم ندهیاگردرآ
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 بھ اما نبودم عاشقش اول از من کھ است راست و درست کامال نیا... بودم خوشبخت دیباحم من
 .کشاندمش یزندگ نیا سمِت بھ خودم وبا شدم عاشقش. خواستمش مروربعدازازدواج

 بھ بودو شده نیسنگ تنش تماِم بود، کرده مصرف کھ یشب نیاول دارم ادی بھ خوب اما یازِک دانمینم
 .بود کرده سنگکوب اصطالح

 بود رفتھ ادشی انگاردردش.. کندیم وناراحت نیخشمگ را من اتفاقش ِی اندازه بھ ھم اش یادآوری یحت
  :دیوپرس برگشت سمتم بھ یخاص بود،باولع دوارشدهیام مان یزندگ ِیباز نیا وبھ

 ؟یدیچراخند:دیحم

 دست وفعال برود راه صاف کردم مجبورش مارستانیدِرب ِیجلو... دادم ادامھ راھم وبھ ندادم یجواب
 .بردارد شیھا یباز طنتیازش

 وضع دِنیود کردن صحبت بعداز اما ام زده را او یزیباچ من فکرکرد بود،دکتراولش کرده َوَرم بد دستش
 گرفتن گچ بھ مربوط ِیکارھا ،یشکستگ دادِن صیبعدازتشخ. گرفت فاصلھ دازفکرشیوحم منِ نیماب آراِم

 .کرد برگشت ِینباربرایا اما آمده راِهِ  یراھ را وما داد انجام را دستش وبستِن

 

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

 

 

 

 

 " دوم  فصل "

 

   .دییبو را گردنم و دیکش زبانھ آغوشم در مواج دنمید با بھارک

 .است مادرش بھ متعلق بو نیا بود کرده شک انگار کھ کرد فکر انقدر کرد، فکر و کرد فکر

 .گرفت شیھا دست نیب ما را سرم

 مان؟.  ما: بھارک
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 :کردم زمزمھ بزند حرف خودم مثل داشتم دوست کھ یطور شمرده و آرام

 نفسم؟ شده یچ مامان، جاِن _

 .کرد پشتم بھ یا اشاره

 ...نیایم...  یم ھم...ِب: بھارک

 و بود کرده را اش یپدر مردانھ کھ است یمرد بھ اش اشاره دانستمیم.... کجاست بھ اش اشاره دانستمیم
 ...را  مادرش ِیشوھر نامردانھ

 دییتا را حرفش شیموھا ِیرو بھ میھا دست دِنیکش با و دمیخند بھارک ِیا فرشتھ ِیھا خنده با ھم من
 .کردم

 .رفت زود یلیخ و نماند نازیپر کردم اصرار ھرچقدر... بودم خوشحال دلم در

 تنھا ِی خانھ لیدل نیھم بھ و آمد ینم خوشش او از و نداشت  ارتباط دیحم با یلیخ کردم،ینم تعجب
 . ماند ینم ادیز خواھرش

 یرو روبھ ھمھ آن از بعد و میخورد باھم مدتھا از بعد ، میبود دهیخر راه در کھ را ینھار نازیپر رفتِن با
 .مینشست ونیزیتلوِ 

 کردم دیحم بھ یا اشاره بود، کرده مشغول را بھارکم مغِز کودک ِی برنامھ دم،ید مساعد کامال را اوضاع
 .فراخواندم مشترکمانِ  خواب اتاق سمِت بھ اورا و

 با. بستم سرم پشِت را در نھیطمان با و شدم وارد... رفتیم راه آرام بامن و داشتیبرم قدم آرام کنارم
 .کردمیم درک را تمیموقع داشتم کم کم. نشستم کنارش ھم ومن نشست تخت ِیرو بھ انگشتم ِی اشاره

 .کشاند ینابود بھ را شبم کھ یمصرف نیآخر از بعد درست...  ماه کی از بعد ھم آن د،یحم کناِر در من

 بستھ میھا چشم دادم اجازه. نکنند نابود را دمیسپ روِز اهیسِ  خاطرات نیا از شتریب تا بستم را میھا چشم
 .نیتوھ بدوِن و بھتر بشوند، زبانم ِی روانھ میحرفھا بھتر تا بمانند بستھ بمانند،

  !....دیحم نیبب _

 .کردم حس را خوردنش تکان

 دکتر یبر دیبا ،یبش اصالح دیبا شده کھ ھم اون بخاطره  بشھ، داغون نیا از شتریب بھارکم خوامینم من _
 .یریبگ ترک بھ میتصم و

 .کردم مکث
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 یا لحظھ من گفتِن"  نھ"  بھ دیحم شد باعث کھ یمکث... انداخت یم عقدم ِی سفره اِدی بھ را من کھ یمکث
 ...بفشارد محکم را دستم و کند شک

 !... صحنھ ھمان قایدق

 یزندگ و دیبگو"  نھ"   دیحم دمیترسیم... دمیترسیم دیحمِ  گفتن"  نھ"  از من نباریا...  من یبرا نباریا اما
 ییایدن و من ،یگ زنانھ ییایدن و بمانم من و برود نیب از...! برود نیب از بشود، نابود یسادگ بھ ام

 ...یمادرانگ

 .خواند منجمدش نگاِه از شدینم را یزیچ چیھ.... کردم نگاھش کرد، نگاھم.... کردم باز را میھا چشم

 .آمد حرف بھ

 گرید گفت، مانیپش او.....  کندیم ترک داد، قول من بھ مردانھ او...رود یم دکتر بھ گفت او...! داد قول
 . شود نمونھ یشوھر و پدر خواھد،یم کرد اقرار او... دھدینم یلعنت یبوھا آن از

 ِیواد در و کرد سجده شمعش دور بھ وار پروانھ گرید یبار چھر،یپر کھ یزمان تا وگفت گفت و گفت
 .شد عروس اش حجلھ

 یازھاین با بودم، زن کی... او وھم داشتم ازین من ھم... شدم بستر ھم دیحم با ماه کی از بعد درست
 .حصرم بدوِن و یقو ی زنانھ

 آغوِش در شوھرم چشم در چشم را صبحش کھ یشب رفتم، خواب بھ تر آرام من و آرام بھارک کھ یشب
 .کردم باز چشم عشقش از  ماالمال

 .میزد لبخند ھردو... کردم نگاھش.... کرد نگاھم

 دیباحم و  بردم مادربزرگش ِی خانھ  بھ را بھارک.... بشود  آماده خواستم او از و کردم حمام شدم، بلند
 .میرفت نیَسم ِیشنھادیپ مطِب سمِت بھ

 

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

 

 باھم کھ دمید را باردار زِن دو.  بودند آورده پناه آنجا بھ سالم ای ضیمر کھ بود ییھا آدم از مغلول مطب
 .زدندیم حرف

  ست؟یباردار از بعد ای قبل ِیافسردگ ھمان باردار ِیھا زن مشکِل یعنی
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 شده؟ یچ: دیحم

 . شدم قیدق د،یحم قیدق ِیچشمھا بھ

 .افتادم خودم ادهی دمید و حاملھ یھا زن تا دو یچیھ _

 دارم، ادی بھ را بھارک آمدِن ِیروزھا آن ھنوز من ، یعنی نیا... چسباند خودش بھ را من و زد یلبخند
 .میایب کنار دخترم و تو با و باشم کنارت قبل مثل توانمیم ھنوز

 دودکردِن بھ ھنوز ھرچند ست،ین یخبر گاریس ِیبو از و دھدیم خوب یبوھا دوباره دیحم کردمیم حس
 .بود تحمل قابِل اما دادیم ادامھ گارشیس

 .میشد وارد ھردو و کرد مانیصدا یمنش قھ،یدق ستیب تا ربع کی از بعد

 البتھ و آرام اش چھره.... بود فرستاده رونیزبیم ِریازز را ھا آن ش،یپاھا بودِن بلند از کھ یقامت بلند دکتِر
 .بود بشاش

 بھ و کند تحمل یکوچک نیا بھ  ییجا را ضیمر ای آدم نفر ستیدو توانستیم چطور بود بیعج میبرا
 ؟.بپردازد شان تیزیو

 چوقتیھ من باشد؛ توانستینم من یبرا یواضحِ  جواب بازھم اما شد،یم ختمش پول بھ کھ  ھم ھرچقدر
 .را ام یروح ِیسالمت ھم آن کنم،ینم عوض پول با را ام یسالمت

 .کرد مشخص ھم را دیحم ماندِن مدِت و داد را عباس بندر در خودش یاختصاص نِگیکمپ آدرس دکتر

 .ماه شش

 .بود سخت... یمقدمات ای ھیاول درماِن

 گانھ بچھ روِح بھ را یزیچ چھ  م؟یبگو بھارکم بھ چطور کھ کردمیم فکر موضوع نیا بھ راه طوِل تماِم
 ؟.کنم پر شیبرا یاسم چھ با  را پدرش و میبگو ش

 .دادمیم قلیص شیبرا را روح نیا دیبا یا واژه چھ با داشت، روح و بود کامل یانسان مھین بھارک

 !...دانمینم

  .نبود ریپذ امکان میبرا موضوع نیا طور چیھ

 .مینرفت بھارک دنبال بھ.  میدیرس خانھ بخ

 بھ را اش گانھ بچھ اندوِه کردینم قبول دلم اصال کنم، نگاه نازش ِیرنگ یچشمھا ِی لھیت آن در توانستمینم
 .کند حمل ینیسنگ نیا
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 .دارد نگھ روز کی ِیبرا را بھارک خواستم او از و دادم خبر مادرم بھ

 .نکرد یمخالفت خوشبختانھ

 .دمیدیم سقف در را آن من کھ خانھ نیاِ  آسمانِ  ریز  دیحم و من

 .کردمیم فکر رفتنش بھ داشتم االن نیھم از

  ...ماه شش

 .دمیپرستیم زنانھ را او ھمچنان من اما بود برده غمای بھ را یمردانگ اواخر نیا شوھرم ھرچند

 ....ساختمیم اش یمردِ  ینامرد با دیبا من و بود من مرده او

 .میایدن و من ِنیماب یمرز بود، مرز کی  او

 .بست  دررا. رفت خواب اتاق سمت بھ. گرفت را دستم

...! گرفت آغوشم در. ریپذ لذت و آرام یا بوسھ...! زد بوسھ. یداشتن دوست و آرام یلبخند...! زد لبخند
 .ریناپذ فنا و آرام یآغوش

 بطِن....گرفت شکل روحم در تازه یبطن نو، یبطن آرام یلیخ...! آرام.  شدم شیایدن ِریز بھ یا برده
 ! آرامش

 :دمینال

 د؟یحم_

 دلم؟ِ  جان: دیحم

 .بخندم خوامیم _

 .دیکش یقیعمِ  نفس

 .چھریپر کنمیم توروخوشبخت من...باش داشتھ صبر فقط خندونمت،یم: دیحم

 .لبخند تنھا....زدم لبخند فقط

 

************** 
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 .کردم باز را میھا چشم شوھرم ِیپ در یپ ِیھا خنده ِیصدا با

 گرفتھ بر در را ام برامده ذره کی شکِم ِی رهیدا فیخف یدرد. اورمیب ادی بھ را تمیموقع توانستمینم اصال
 .بود

 .شدم بلند آه کی با

 .شد یراھ در ی رهیدستگ بھ دستم دوم آِه با

 .کردم باز را در سوم آِه با

 .برسانم یبھداشت سیسرو بھ را خودم توانستم

 .داشت ازین یاساس ییجارو بھ و بود شده فیکث خانھ،

 .داشتم اجیاحت بھارکم بھ اما داشتم، درد

 .کردم یم آماده پدرش رفتِن ِیبرا اورا دیبا زدم،یم حرف او با دیبا

 .کردمیم آماده اورا دیبا سخت، ھرچند

 فرار تواندینم را نباریا و بماند کنارم در امروز دیبا کردم اضافھ و اوردیب را بھارک نازیپر تا زدم زنگ
 .برود ام خانھ از گذارمینم را نباریا کند،

 .نازیپر و بھارک شوھرم، ، من... دمید تدارک نفره چھار یزیم

 !خوردیم غذا ناز چقدر. بود ناز دخترم چقدر

 .بود رفتھ ادمی از یگرسنگ خوردنش غذا لذت با و دنشید با بودم، شده رهیخ او بھ لذت با

 حالِت و رنگ مثل درست. کنم ثبت میھا چشم در را شیھا چشم رنِگ و نمیبنش شب تا خواستیم دلم
 . خودم نگاِه خمار

 زھر ھم من دھاِن بھ را غذا و شد بلند دانم،ینم یگرید زهیچ ای نداشت را دخترش ِیاشکھا طاقت دیحم
 .کرد

 ...بود باز مھین اتاق در رفتم، دنبالش بھ

 تخت ِیرو  مخدرِ  ی ماده با کھ افتادم یروز آن ادهی بستم، را میھا چشم...کردم بازش اطیاحت با و آرام
 .دمشید
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 برچسب اش یشانیپ یرو بھ عمود ساعدش تخت، ِیرو ھم نباریا اما ماده بدون کردم، باز را میھا چشم
  .بود شده

 .گرفتم فاصلھ او از و اوردم باال گردنش یرو تا را پتو

 .آرام ی مردانھ ُتِن ھمان با کرد، میصدا کھ یعروس اول روز مثل زد، میصدا

 چھر؟یپر:دیحم

 .دادم را جوابش آرامم ی زنانھ ُتِن ھمان با برگشتم، پشت بھ

 جانم؟ _

 .یلیخ...خوامتونیم یلیخ: دیحم

 .دمیخند

 .دل تِھ از یا خنده

 .گذاشت شینما بھ میھا دندان بلوره تماِم کھ یا خنده

 .داشتیم وا کردن نگاه بھ را ھمھ کھ یا خنده

 با اش  ھیبق پس یخوایم ادیز مارو اگھ مسافرت، یبر یخوایم تو باشھ حواست... ارمیب و بھارک رمیم _
 . خودت

 .شدم وارد بود دخترم بھ متعلق کھ ییرو روبھ اتاِق بھ و بستم را در

 .بود عروسکش با یباز مشغوِل

 .دیخندیم

 .خودم ِیتمنا پر و آرامِ  ی خنده مثل

 .گرفتمش آغوش در

 .دیبوس را سرم و کرد جمع بغلش در را بغلم تماِم

  !...رهیخ...شد رهیخ من بھ بود ام گذشتھِ  اشتباھات آور ادی کھ یلکنت با

 خوبھ؟ بابا...مامان...م: بھارک

 .دمیخند
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 !.اما خوبھ زمیعز آره _

 .انداخت میھا چشم بھ گر جستجو را شیھا چشم

 اش برھنھِ  یزانوھاِ  یرو بھ را دامنش ش، ا گانھ بچھ ِیزانوھاِ  یرو روبھ بھ رو زدم زانو نشستم،
 .دمیکش

 .مسافرت رهیم داره بابا _

 .نگفت یزیچ چیھ منِ  ی جملھِ  ی ھیبق منتظِر

 .کنھ مراقبت خودش از یبخوا ازش و یکن بوسش دیبا تو _

 اره؟یب یچ..چ یچ بره؟برام خوادیم...خیم کجا: بھارک

 با تا یبخند تو دیبا اره،یب بنفش و یصورت یھا تاپ نیا از اره،یب ینیچ نیچ یھا دامن نیا از برات _
 .نره ھیگر و غم

 سمِت بھ باھم و گرفتم را دستش شد، بلند و کرد اطاعت را مادرش ی مادرگانھ حرِف گانھ، بچھ یلیخ
 .دادیم نازیپر ِیداریب از نشان ونیزیتلو ِیصدا م،یرفت خواب اتاق

 .گذاشتم تنھا پدرش با را او و بردم اتاق بھ را دخترم یلبخند با

 .نشستم خواھرم کناِر در و آمدم

. منِ  یخاکسترِ  یچشمھا از تر پررنگ  یکم درشت، ییھا چشم. داشت ییبایز و دخترانھِ  صورت
 .من یابروھا از تر رنگ ُپِرِ  یابروھا

 .بود کرده شتریب را شیھوادارھا بودنش یجد نیھم. یجد و آرام بود، آرام شھیھم

  :دیپرس اندازد،یب ینگاھ من بھ نکھیا بدوِن و کرد جابجا را نکشیع

 آره؟ ترک، یبرا َکمپ بره خوادیم: نازیپر

 . خداروشکر آره_

 .نداره دهیفا: نازیپر

 ـــیول_

 ریپ و خودت یدار تو....شھینم عوض اون ،یکن فکر یمنطق بھتره...چھریپر نداره یول: نازیپر
 !خواھِرمن نوبفھمیا...یکنیم
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 .ماندم مات

 :گفت و برداشت را فشیک. شد بلند

 بدرود باشھ داشتھ ادامھ لبھات و چشمھا دِنیخند دوارمیام...  دارم کالس نموندم ادیز دیببخش: نازیپر
 !جان یخواھر

 .بست را در و رفت یجد و خشک

 .نداشتم را مرافھ و دعوا ی حوصلھ اصال شھیھم مثل دادم؛ لبخند با را جوابش آمدم، خودم بھ

 .کردم جدال خودم با و نشستم ونیزیتلو یجلو من نباریا او یبجا

 .انیپا یب یجدال

 

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

 

 .میبرد لذت و میگشت ، میگذراند گذار و گشت بھ دخترم تک و دیحم با را روز آن عصِر تمام

 .بود او و بودم من. بودنمان ھم با از مان،یزندگ از

 .دمیخندیم زد،یم لبخند

 نگاه او بھ معتاد کی چشم بھ کھ یطیمح از دیترسینم اصال دادم،یم کمرش بھ ھیتک گرفت،یم را دستم
  کردند،یم

 .را اش تیماھ بھارک و من از و خواستیم را خودش خودش، از فقط او

 یراھ او با را روحم منتظر، ییھا چشم با من و کرد بدرقھ را پدرش کنان ھیگر بھارک رفتنش صبِح
 .کردم

 !..روز دو شد یط

  .کرد جھنم را ام خانھ"  من پدِر"  یحاج کھ یروز دو ؟یروز دو چھ اما

ِ  یآبرو فرستادنش نیا ،یا فرستاده ترکِ  یبرا کمپ بھ را دیحم چرا کھ گرفتیم ُخرده مادرم بھ مدام
  برد؟یم را من
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 .کردیم سکوت شھیھمِ  آداب و رسم بھ او و گفتیم زور مادرم بھ شیآبرو ترس از مدام

 .کردیم محبت دخترش بھ شیحرفھاِ  جبران بھ و کردیم سکوت

 .رفتندیم داخل بھ روبھ رونمیب ِی زده یھا گونھ برد،یم رونیب را بھارک و زدیم سر ما بھ مرتب نیَسم

 عکس کی گفتیم کند،یم تحمل اما دارد درد گفتیم شدم،یم حالش یایجو و گرفتمیم تماس دیحم دکتر با
 .شیدردھا مرحم شده اش خوانواده از

 ... کردیم منعکس میبرا را دیحم یصدا و گفتیم کردم،ینم باور من و گفتیم

 جوھره آن تِھ داشتم سراغ من کھ یمرد آن از ذره کی ھنوز کھ دمیرسیم باور نیا بھ داشتم من و گفتیم
 . است مانده اش

 ...بود بھارک با او بھ ام یشگیھم سالِم

 او و بردیم رونیب اورا نیسم چون  خواست،یم را پدرش مدام دخترکم بھارک، ی گانھ بچھ قوِل برعکس
 خواستیم دلم زد،یم دامن من قراره یب دِل بھ خانھ آمد یم و کردیم ھیگر د،یدیم شانیھا بچھ با را پدرھا

  .کردینم جمع را میُقوا و کردینم آرامم حرفا نیا کھ بودم زیچ یب و ناراحت آنقدر شدینم اما کنم کمکش

 .کرد راحت بھارکِ  الیخ از یحدود تا را من و سپرد کودک مھِد بھ را بھارک ن،یسم نیھم خاطره بھ

 .بود بودنم مادر و بودنم زن تا دختربودنم دوراِن ِیھا دوست از یکی نیَسم

 .کردیم کمکم یعال و بود یعال

 .دادیم َسر قھقھھ میھا خنده با و کردیم ھیگر م،یھا ھیگر با کنم عقد بود قرار کھ زمان آن

 .کردیم یخواھر میبرا و سوختیم حالم بھ دلش گفتمیم دیحم ریاخ یھا کتک از شیبرا ھروقت

 یم را دیحم بھارک شدن پدر یب خاطر بھ من ھربار اما کرد اقدام لشیوک بھ من طالِق ِیبرا بار چند
 .کردمیم یدور طالق از و دمیبخش

 .گذشتم من و روزھا گذشت

 ھا یدلتنگ نیھم رفع یبرا اوقات یبعض کردم،یم ھیگر و نشستم یم یا گوشھ یدلتنگ ھااز وقت یبعض
 .شدم یم آرام و گرفتمیم بغلم در را بھارک

 خواستیم ازمن و گذاشتیم میبرا را دیحم ی نالھ و آه یصدا زدم،یم زنگ دکتر بھ ھا وقت یبعض
 .شھیھم مثل کردم، باورش من و خواست ازمن باشم، داشتھ باورش
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 .کردمیم باور اورا صادقانھ اما دانم یارنمیاخت ای اجبار از

 با ھم من دانستینم دیحم کھ من بر یوا یِا بھارک، و منِ  عکس از یقاب  شده دیحم ھمدِم گفتیم دکتر
 .خوابمیم ھا عکس قاب آن

 !...گذشتیم

 لحظھ دیحم آمدِن ِیبرا آنھا ِیپ در من و گذشتندیم روزھا، ھا، وقت  قطار؛ کی مانند....! گذشتیم
 .کردمیم یشمار

 .دیایب بر ھا یسخت نیا پِس از تواندیم داشتم باور

 .بود من سِر باال ِیآقا مرد، آن

 بھ را شیھا شب شوھرش از پناه یب یزن است سخت بودند، شده یعاد ریغ میرفتارھا و کم میغذاھا
 یگاھیجا ؟یگاھیجا چھ ھم آن....  بوده شان نفره دو عشِق گاهیجا کھ یتخت ِیرو کجا؟ آنھم برساند، صبح

 . زنانھ یھا اشک و مردانھ یھا لیتحم از پر درد، و یسخت از پر

 با را بھارک و  من و اوردین را من ییاشتھا یب طاقت مادرم کھ بود گذشتھ دیحم رفتِن از ماه کی تنھا
 .برد ام یپدر ِی خانھ بھ خودش

 .ماند بستھ یثانو اطالع تا و شد بستھ زمان ھمان از خودم ِی خانھ دِر

 مورده ِلیوسا و رفتندیم ھم اتفاق بھ خودشان نکھیا ای فرستادندیم نازیپر با را راننده ای  داشتم، الزم یزیچ
 .آوردند یم میبرا را ازمین

 ھم بھارک ِیپدر یب خاطره بھ البتھ و دانستمیم خوب ھم خودم نبود، دیحم نبوِد خاطرِه  بھ ام ییاشتھا یب
 .کردیم دایپ را خودش ِیعاد ِروال داشت کم کم ام یزندگ کھ چرا نبود،

 برد خانھ کینزد مارستاِنیب بھ را من مادرم و شد بد حالم یسپر حاِل در ِیھا جمعھ از یکی ظھره از بعد
 .زد حرف ام ییاشتھا یب ِی مسئلھ مورِد در دکتر با و

 نھیمعا بھ شیآزما ِی جھینت دِنیرس تا و داد را یاحتمال یھا وِچکاب شیآزما کی دستور بالفاصلھ دکتر
 دکتر با.  نبود ییاشتھا کم و استرس جز یعالئم عالئم، یعنی نشد رشیدستگ یزیچ. پرداخت معمول یھا

 .دیرس ھا جھینت و درآمد صدا بھ اتاق در کھ بودم ام روزه چند نیا تیوضع ِیبررس مشغول

 ...شد سیخ میچشمھا و گفت دکتر شد، خون از پر دلم و گفت دکتر رفت، یاھیس میچشمھا و گفت دکتر

 بھ دیام نیا از را من و گفت گفت،.... کمرم بھ دهیچسب شکِم در گرفتھ شکل تازه بطن کی از گفت، او 
 .کشاند یدیناام
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 و آرام گرفت، را دستم و شد بلند کھ کردمیم نگاه دکتر بھ داشتم چطور و قھیدق ای وقت چند دانمینم
 :دمینال و کردم جا میھا مشت در را قلبم متناوب

 ...بچھ ھی.... ن...م...من....باشھ داشتھ قتیحق تونھینم نیا نھ....  دکتر نھ _

 داشتھ قتیحق تواندینم نیا"  کردم تکرار خودم یبرا دوباره و گرفتم مشتم تو را شکمم قلبم ِیجا بھ نباریا
 " باشد

 ؟...کردم یاطیاحت یب انقدر چطور آخر

 ؟...کردم یفکر یب انقدر چطور

 ؟...دیایب ام بچھ یپدر و یمادر یب سِر بر بود قرار چھ

  ..باشم اش یپدر یب یبرا یخوب مادره توانستمینم من

 ؟...افتاد اتفاق نیا کجا اصال چطور،

 .یگذاشت جا بھ منتظر یب ادگاِری کی خودت از کھ یکرد یرحم یب چقدر دیحم آه

 سپر کی مثل شیھا دست یول دانم،ینم ضعف ای بود ام یناراحت شدت از کرد،یم نگاھم رهیخ ھنوز دکتر
 .شدیم کردنم سقوط از مانع و بود گرفتھ را پشتم

 .خستھ...بودم خستھ

  خوامیم _

 :دادم اش ادامھ مطمئن اما داشتم شک ام گفتھ بھ

 ....بندازمش_

 .بود تر تلخ خند زھر صد از کھ یا خنده د،یخند

 .نبود شمیپ او گرید نبود، پشتم گرید شد بلند

 چرا واقعا بود؟ یحرکت چھ نیا... شناسمیم و خودم ِیجنسا ھم کھ دارم شک اوقات یبعض واقعا: دکتر
 دینبا مظلوم و قشنگ یچشما نیا ؟ شکمتھ تو گناه یب ی بچھ اون بردن نیب از حلش راه یکنیم فکر

  .ببره نیب از و ش بچھ ظالمانھ

 .زدیم ادیفر رفتارش بود، یعصب.داد ھواتکان در را دستش

 .کنمینم یکمک من حداقل: دکتر
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 :کردم زمزمھ آرام

 .دونمیم _

 .آمدم رونیب و کردم تشکر دکتر از

 آن کردم، مجبور رفتن بھ را او کھ بود دھانم از یا جملھ آمدِن رونیب منتظره و بود ستادهیا نگران مادرم
 .مارستانیب سالن ِزیل ِیھا یکاش یرو ھم آن رفتنم، راه تند با!  چطور ھم

 .زدیم نفس نفس جانیھ شدِت از کشاند، یا گوشھ بھ را من شد، تمام طاقتش میدیرس کھ نگیپارک بھ

 ؟.یشد ینطوریا ،یخورد داد بھت یچ دختر، ریبگ آروم: مادر

 .شدم سوار و زدم یلبخند

 .ستادیا نیماش در ِیپھنا تو و نشد سوار

 .زارمینم نیماش نیا تو و پاھام ،یند و منِ  جواب و ینگ تا: مادر

 .کردم قیدق شیھا چشم بھ خمار را میھا چشم آمدم، رونیب

 ....ام حاملھ _

  .نکرد باور را میھا گفتھ ستاد،یا مات

 ِیرو گرفت، را دستم نتوانست،... بخواند میچشمھا از را حرفم ِیدرست خواستیم بود، مانده رهیخ من بھ
 :دینال مشکوک گوشمِ  در و کرد وارد فشار نبضم

 ؟ نھ. یگیم دروغ: مادر

 .ماند رهیخ میھا چشم بھ و کرد رھا را دستم

  ؟ دمیپرس سوال: مادر

  بودم؟ کرده ِچکار من ایخدا

 ؟ کنم پدرم و مادر با توانستمیم چکار کار نیا از تر بد من

 .شدینم جرات بھ اما باشم آرام کردم یسع

 .خواستمینم  یگرید بھارکھ عنوان چیھ بھ اما بودم خوشحال یلیخ بھارک داشتِن از من

 .خواستمینم را او تعارف  بدوِن من اما بود من وجوِد از او
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 .میافتاد راه بھ آرام و شد سوار نباریا شدم، سوار

 .نداشتم اطرافم و دور ِیفکرھا بھ و مسئلھ نیا بھ نسبت یخوب حِس اما! چرا دانمینم

 !...کنندیم لیتحم من بھ را"  نھ"  ھمھ کردمیم احساس مخالفند، ھمھ کردمیم احساس

 را من و دیایب دنبالم بھ خواستم او از و زدم زنگ نیَسم بھ نشد، ریدرگ من با یلیخ مادرم راه، طول در
 .بود مشھود یخوب بھ نیا و کنم یرانندگ توانستمینم. ببرد ام خانھ بھ

  .کردیم تمیاذ و خوردیم تاب وجودم در و بود آمده بھارک ِیگ حاملھ ِیھوا و حال دوباره

 .دانستمینم زیچ چیھ ھنوز ھم خودم من بفھمد، یزیچ ،یکس فعال خواستمینم دم،یشیاند یم یا چاره دیبا

 .شود آرام یحدود تا خودم اوضاِع تا دینگو یزیچ فعال یکس بھ خواستم مادرم از

 

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

 چھر؟یپر: نیَسم

 بلھ _

  شده؟ یزیچ: نیَسم

 .برگشتم سمتش بھ سردرگم

 .... یچی؟ھیچ _

 .کرد مزه مزه را حرفش ستاد،یا قرمز چراغ پشت

 !..کنھ خدا: نیسم

 .شدم ساکت بھارک سمت بھ یا اشاره وبا نگفتم یزیچ جوابش در ھم من

 .میکرد سکوت خانھ بھ دِنیرس تا ھم آن از بعد

 .شد یکی گرفتنم دوش با دنمیرس

 متاسفانھ کرد،یم خراب یا اندازه بھ را حالم شیَیغذاِ  مواد ِیبو نروم، خچالی سراغ اصال کردم یسع
 دل دوران نیا در داشتم، تھوع حالت اول یروزھا از بودم، برده ارث بھ مادرم از را ام یگ حاملھ عادِت

 .شدیم یکی ھیثان از یکسر بھ ام روده و
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 .گرفت سمتم بھ را آب یبطر نیَسم

 ادیم جا سر حالت بخور: نیسم

 . دیکش رونیب اتاقش از را بھارک کھ یا خنده.   دمیخند

 .گرفتم ُلکنت من بھارک، ِیجا بھ و شدم الل کھ دیرس عیسر نقدریا

 دخترم؟ شده یی یچچ _

 .شد رهیخ من بھ صورتش ِیپھنا بھ حیمل یلبخند با و کرد خم را گردنش

 .یخندیم ھا...ھھھ موقع اون فقط آخھ یزدیم حرف ییبابا....بب با کردم فکر: بھارک

 .کردم ھضمش فقط ندادم؛ قورتش نھ ، دادم قورتش  د،ینماس... !  نھ. دیماس ام خنده

 . منتظره ریغ یھضم

 .دیبخش قلیص را حاکم جِو نیَسم یصدا

  خندهیم شھیھم مامانت جون خالھ نھ: نیَسم

 :داد ادامھ من بھ رو یچشمک با

 یبدون دیبا توام کھ فتھیم ییھا اتفاق ھی داره تازه: نیَسم

 .بود گرفتھ ادی پدرش از را کار نیا طانکیش چسباند، او بھ و برد نیسم دھاِن سمِت بھ را گوشش

 .زد لبخند بھارک روبھ داد؛ فاصلھ  بھارکِ  دھان از را گوشش نیَسم

 .ارهیم ین ین برات داره مامانت... ستین یخصوص زمیعز نھ: نیسم

 .کرد شروع...  شد تمام... کرد ھیگر... دیخند بھارک

 :آمد حرف بھ مھربان ام نھیس یرو بھ یا بوسھ با و آمد فرود شکمم یرو ممکن ِیبند جملھ نیباتریز با

 گھ؟یم راست م خوشگلھ ماماِن: بھارک

 .میشد رهیخ او بھ نیسم با یقیعم ُبھِت تو...  ماندم

 ؟؟؟....نکرد تکرار دوبار را ی" واو" کی یحت و زد حرف نقص بدوِن و کامل کھ بود من بھارک نیا
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 برادر ای خواھر داشتِن خبره با کھ روز آن چھ و دمیکش زجر و داشت لکنت بھار کھ ییروزھا تماِم چھ
 .رفت نیب از لکنتش

 دینبا اما دارد شدن درست احتمال ھم ُشک با است، گرفتھ لکنت ُشک با چون کھ بود گفتھ معالجش دکتِر
 .باشد داشتھ ادامھ و بشود یعاد شیبرا حالت ِرییتغ نیا دیبگذار

 از کار و شدیم متوجھ را بودنش یمصنوع ھربار اما میکرد وارد ُشک او بھ دیحم با بار چند داندیم خدا
 .شدیم خراب تھ

 .دنیخند یبرا میشد لیتبد ھرسھ بھ ھردو و دمیخند ھردو اما میکرد بحث بار چند

  .دادیم پوشش را اش دخترانھ ِی خنده ِینیریش لکنتش، ِیتلخ اما بود نیریش دنشیخند

 بھ خودم شد،یم سالم یزود بھ بھارک شد،یم سالم یزود بھ دیحم باشم، ناراحت نداشت یلیدل گرید حاال
 تالش ھیبق ِیسالمت یبرا و مانم یم سالم پس آوردم، یم ایدن بھ را یسالم ِی بچھ  و شدمیم سالم یزود

 .کنمیم

 . " مانم یم عاشقت دخترم تک"  کردم زمزمھ آرام و بردم اش ییطال یموھا خرمن نیماب را سرم

 

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

 

 

 " سوم فصل "

 

 .شدینم قطع یا لحظھ تلفن زنگ ِیصدا

 الو؟ _

_..... 

 .شدم یعصب

 د؟ییبفرما الو _

 .کردم قطع اما"  آشناست خط پشِت طرِف آن"  دیکش ادیفر درونم آشنا یحس
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 .زنگ"  دانِگ نگید"   دوباره

 .دادم صیتشخ را خط پشِت شخِص دِنیدو از خستھ یھا نفس نباریا

 کنم؟یم خواھش دییبفرما _

 .نفھمم دادم حیترج دنیفھم یجا بھ نباریا

 را دوباره عذاِب جز ییمعنا میبرا دیحم دِنیازدو خستھ ِیصدا و تھرانِ  یعموم تلفن ِی شماره کھ چرا
 .نداشت

 را بھارک کنم، صحبت آرام و باشم آرام کردم یسع نداشت، امکان....ھفتھ کی و ماه کی از بعد ھم آن
 .داد دستم بھ را میھمرا تلفِن و آمد سمتم بھ دم،ید  ماالن چشم

 ...تیگوش مامان: بھارک

 .گرفتم دستش از را تلفن

 .دادم جواب یمبھوت ھر از تر مات

 .داد دیحم فراِر از خبر بود، دیحم دکتِر

 و نداشتم گفتن یبرا یحرف من اما خواست،یم جواب خانھ ثابِت تلفِن پشِت  من از د،یکشیم ادیفر دیحم
 .نداشتم اش یمعن یب و پوچ ِیحرفھا دنیشن یبرا ھم یَینا

 .زدم داد باره کی بھ ھردو سر بر

 ...فھم قابل ھردو یبرا

 افتھ؟یب ھا اتفاق نیا دیبا بچھ نیا وجوده با چرا چرااااااااااااااااا؟ ااااااااااااااایخدا _

 ھم من از تو وضع من، ِی چارهیب دخترِک.... کرد یم نگاه من بھ ناراحت و متعجب ھمچنان بھارک
 را یدل تواندینم اوصاف و شکل نیا با یپدر داشتن... انگار است تر داغ ھم من از. انگار است بدتر
 .ببخشد یتسل

 . خاموش را یگرید و درآوردم را یکی کردم، قطع را تلفن ھردو

  .کرد یجا مادرش بغل در را خودش و دیدو... کردم باز بھارکم ِیبرا را آغوشم میھا دست با

 ِیچشمھا کھ تفاوت نیا با مادرش ِنیع درست... بود افتاده شمارش بھ شیھا نفس اما کرد ینم ھیگر
 .شوھرش جواب بدوِن یھا اشک از سیخ... بود اشک از سیخ مادرش
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 ؟یدیم مامان بھ قول ھی.... مامان بھارکھ _

 .کرد نگاه پرسشگر صورتم بھ و برداشت ام نھیس یرو از  را سرش

 .دادم قرار ایدن یجا نیتر امن تو اولش، ِیجا در را سرش

 دیبا مامان برگرده، و بکنھ و یداداش ای یآبج یھا دیخر بره مامان تا جون مادر ِی خونھ برو چندروز _
 پسِر نیحس ریام با تا یریم... کنھ یباز باھات ستین یکس سفر اون تو روزه چند سفره ھی.... سفر بره

 ؟یکن یباز جون مادر ِی ھیھمسا

  .نشدم متوجھ را بودنش نھ ای بلھ اما داد، تکان را سرش

 :دمیپرس دوباره

 کسم؟ ھمھ یریم عسلم، یریم جان؟ مامان یریم _

 .نداد جواب بازھم

 .کرد ُپر را دامنم  تماِم اشک رطوبِت کھ نمیبب را ماھش صورِت شدم خم

 . دمیکش اش شده قرمز یھا گونھ ِیرو بھ یا بوسھ و گرفتم را صورتش طرف دو

 ...ن...عمرم نھ.. نفسم نکن..  رو کارھا نیا مامان با نکن... عسلم نھ...مامانم نھ _

 .کنم تمام را ام جملھ نداد اجازه ھقم ھق

 بھ را صورتش کھ میرذل و پست چقد...رمیگیم تیاذ باده بھ را دخترمان تک کھ میاحمق دیحم و من چقدر
 .میکنیم آغشتھ ھیگر

 رساندن آزار و دادن آزار فقط کھ یچوب آدمک  دو نھ خواھدیم پدر خواھد،یم مادر او
 ....فقط....فقط....بلدند

 با یآبِ  فرم ِیھا لباس با دیحم و شد باز شدت بھ در کھ کردیم دایپ ادامھ داشت دخترم و من ِی معارفھ
 .شد وارد دیسف یھا خط

 .ناک پشم و بلند.... بود شده بلند شیھا شیر و الغر اندامش.... بود افتاده گود شیچشمھا ریز

 .درآمد لرزش بھ شیدستھا و کرد سقوط در ِیپھنا تو

 ...دیلرز آن با و دید بھارک کھ یلرزش
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 تنم بھ دهید آب یگنجشک مثل را خودش دخترکم دانم،ینم شد، یتداع ذھنش در یزیچ چھ دنشیباد بھار
 :زد ادیفر لکنت با دوباره و چسباند

 ...رونیب...یب...بببره: بھارک

 ! دخترم نباریا.... دخترم اول... کردم ریگ شوھرم و دخترم نیماب شدم بلند

 . دمیدو رونیب بھ ھیگر با اش گونھ یرو بھ یا بوسھ با و دادم یجا اتاقش در را او اول

 .گرفتم را اورژانسِ  ی شماره و افتادم دیحم کنار

 .کرد کرخت را بدنم شیدستھا ِخی...دمیلرز بھارک مثل ھم من گرفت را دستم

 .کنمیم درک را بھارک حال االن

 .کرد بستھ و باز را شیھا چشم

 ...خمارم یپر...چھریپر: دیحم

 آمدِن با من و بردنش...  دیحم حال بھ.... دخترم حال بھ... میایدن حال بھ.... خودم حاِل بھ کردم ھیگر
 .شدم ھمراه دیباحم بھارک شیپ بھ نیسم

 .گرفت را شیجلو وجدانم اما خورد لغزش سیپلِ  ی شماره  یرو دستم ُمردد راه طوِل تو

 چھریپر خمارم، چھریپر خمارم، یپر"  بود، میھا چشم ِیجلو اش جملھ گفتِن مدام شدم، تکھ تکھ
 ..."خمارم

 چشم کھ یوقت شدم خم چقدر کھ...  آخ دم،ید را اش شده گود یچشمھا یوقت شدم تیاذ چقدر کھ... آخ
 .دمید یگ دهیدر از ُپر را شیھا

 ؟ ست شده ثابت من بھ ات ییخدا کھ ییخدا چرا

 .نکن.... شوھر رِتیغ رگ بدوِن مِن با نکن مادر، مِن با نکن

 ینامرد ِی واسطھ بھ دنمیکش نفس ِینا تماِم شد تمام کردنش، فرار ی واسطھ بھ بدنم ِیاعضا تماِم شد تکھ
 .شدم تمام... اش

 .شدم تمام شدن، خم ِیواقع ِیمعنا بھ و خوردم شکست شکست، ِیواقع ِیمعنا بھ

 .دادم َسر نالھ و کردم ھیگر
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 نیمامور بھ کھ داد قسمم عالم مقدسات تمام بھ او و کرده فرار چرا کھ دادم قسمش ایدن مقدساِت تماِم بھ
 .ندھم لشیتحو

 .کنم ُپر فکر نیا از را او یسادگ نیا بھ شدینم کھ بود پر پول از اش یزندگ و ام یزندگ انقدر

 آِب ِیمقو و قند ِیھا ِسُرم و درمان ِی نھیھز شدِن متقبل از بعد ییاھویھ ھر از تر یخال خاطر نیھم بھ
 .آمدم رونیب مارستانیب از بدنش

 .ام یپدر ی خانھ بھ اول... آمدم

 بھ و بود کرده علم قد اش خانھ ِضیعر و بزرگِ  سالن وسِط دار، مانھیپ و ُپر ِیھا شاه ھمچون پدرم
 حرکت با بعد و فرستاد یصلوات اول فمینح ی چھره دِنید با نبود، مادرم از یخبر داد،یم دستور نیطرف
 . فراخواند خودش طرف بھ را من شیھا دست

 .کردم ھیگر و دمیخز کنارش آرام

 !داد گوش فقط ناتمام، و تمام آرام، و کیستریھ کوتاه، و بلند

 !کرد گرم پشتم بھ یحام کی مانند را دستش فقط

 !گفتمیم امروز بھ تا دیبا کھ ھرآنچھ گفتم

 و گفتم..... دیحم یھا یشرم یب از..... دیحم یھا ییرو و چشم یب از.... دیحم یھا ینامرد از گفتم
 .کردم ینارحت و گفتم..... ختمیر اشک

ِ  ی ازھمھ من بود یوقت رفت، و شد پرپر اما نبود وقتش شد، پرپر کھ بود سالھ پونزده داداشم ِپندار _
 و دور یھاِ  نکن و بکن از شما،ِ  یھا یامرونھ از شما،ِ یھا کتک از بودم، امان در دردھا

 انتخاب حق کھ یکس...آدم ن؟یفھمیم بودم آدم نبودم، عروسک نبودم، رباط بگم خالصھ...اطراف
 عروسک ھی....رباط بودم، رباط نبودم آدم گھید چرا؟چون نیدونیم رفتم، اون با منم رفت یوقت...داشت

 یکس تر کم زمان اون کھ یدانشگاھ از یجوونِ  اوج تو منو بابا... تارج بھ رفت، تاراج بھ شییبایز کھ
 بچھ نزدم، َدم نیکرد بختِ  ی خونھ یراھ منو زور بھ نزدم، َدم نیداد شوھرم و دیدیکش رونیب شدیم قبول
 یزندگ یمرد ھی با تونمینم گھید من... تونمینم...نزنم َدم تونمینم گھید و یآخر نیا اما... نزدم َدم شدم دار
 ...اون...اون... نبرده یگ مردونھ از ییبو چیھ کھ کنم

 . نداد من بھ را زدن حرف شتریب ی اجازه ھقم ھق

 :دمینال فقط

  .دنیتاز نھ خوادیم دنیناز کمی دلم ھ،یکاف گھید... بسمھ گھید _
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 البھ در را من  میقد مثل و نشد ور حملھ من بھ کھ یگرید زهیچ ای بود شدنم بزرگ و سالھ یس از دانمینم
 .نکرد خالصھ شیھا کتک ِیال

 .بود دادن پس جواب زماِن حاال کھ بودم خورده آنقدر

 ھمانجا و برد خوابم ھا مھمان سالنِ  درون ِی کرده خوش جا مبل ھمان یرو اما یِک و چطور دانمینم
 ...کردم حس خودم یرو را ییپتو ِیگرم

 مادرانھ یھا حس تمام انگار بکند، جدا مبل نیا آرامش از را من توانستینم دیحم نھ و بھارک ِینگران نھ
 از زار یب وتنھ خواستمیم را خودم فقط حاال و بود رفتھ نیب از مجھول ِی بچھ نیا و بھارک بھ نسبت ام

 .را گوشتم

 

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

 

 را مادرم و کردم باز چشم مرطوب، و نرم الکل، بھ آغشتھ یا پنبھ ھمچو یدستھا نوازش یگرم با
 .دمید میرو یجلو نگران

 .دادم یزندگ رنِگ تمیموقع بھ و گرفتم فاصلھ خواب ِیایدن از کم کم

 .چرخواندم چشم آرام

 .بود من ِیزندگ تمام کھ یمردمک دو.... شدم ثابت مردمک دو نیماب

  .بود ام یزندگ اتفاق نیباتریز بھ متعلق مردمک دو آن..! بودنم یبرا ام بھانھ تماِم و عمرم بھارکم،

 .دیخند احساس با و مھربان اما گر اطاعت عروسِک کی مثل میرو بھ دم،یخند

 .داد ھیتک نیسم یھا نھیس بھ را سرش

 ضعف عادتش نیا یبرا ھمھ و کانشینزد و آشناھا ِی نھیس بھ سرش دادن ھیتک بھ بود کرده عادت
 .کردندیم

 بھ ھردو بھارکم و  من گرفتم، او از را بھارکم آرام و کردم سالم کرد، سالم کنان نجوا و آرام نیسم
 .میگرفت سنگر انجا و میدیخز مادرم آغوش

 .ندارم آغوشت بھ یازین دیحم پس باشد، نداشتھ یگرمکن چیھ بھ ازین کھ بود گرم انقدر
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 ُبرنده ِی واسطھ بھ کھ این ا،ین دیحم پس باشد، نداشتھ یا کننده زیت چیھ بھ یازین کھ بود زیت و تند انقدر
 یب و برو بھارکم ِیزندگ از اش، یزندگ از برو ام، یزندگ از برو. کندیم ات تکھ تکھ و ُبردتیم بودنش
 ....برو...برو بزار پدرش

 . کرد زمزمھ آرام نیسم

 ....خواستیم تورو مدام دهینخواب اصال بھارک یپر:نیسم

 .دمیکش باال گردنش ریز تا  را پتو و خوابواندم میپاھا ِیرو بھ را بھارک و کردم دییتا

 ....خواندم....شیبرا خواندم شھیھم مثل

 "....الالالال....الالالال " _ 

 . آروم بخواب

  .بانو بھارک

 . نجایا آرومھ تو یب کھ

 .جونم بخواب.... آروم بخواب

 .مادر بخواب نجا،یا بخواب

 .رونیب ھمھ ساکت، ھمھ

 .بخوابھ یا گھید ِیجا امشب از رفتھ باباش خوابھ، آسمون تو باال، اون بھارکم

 الال الال الال الال

 .اللھ و میمر یھا گل ناز، ِیھا گل

 .خونھ ادین گھید بابا کھ شھ،یم باورش نویا یک

  " سختھ بابا یب یروزھا کھ دونمیم خوب دونم،یم مادر، بخواب الالالال

 .گرفت باال ھقم ھق دخترم ِیبچگ حاال و خودم ِیبچگ یھا یپدر یب و پدر حرف  آمدن با

 اشک اجبار بھ ِیھمبستر نیاول ای مسخره، ی سفره آن یپا نشستنم زور بھ و عقدم روزه ادآوردِنی بھ با
 .ختمیر

 .دخترم ی بستھ یھا پلک با ختمیر اشک
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 ماِه ھمچون چھره با را اش چھره کھ چرا شدم، ناراحت یمعتاد نقاب آن در دیحم ی چھره ادآوردِنی بھ با
 .کردم سھیمقا دخترش

 . ختمیر و ختمیر اشک

 شیرھا خواب حالت بھ را بھارک و آمدم خودم بھ گرمش، مادِر ھمچو بغل و نیسم دست ِیھا تکان
 .بردم ھجوم نیسم با میھا یگ بچھ اتاِق سمت بھ و کردم

 ..نبود دادن پس حساب بھ یازین ن،یسم مادِر ھمچو بغِل در گمشده اتاق، آن تو

 .نبود دادن حیتوض بھ یازین

 .نبود زدن حرف بھ یازین

  . بود کردن یخال فقط

 .دادم سر ینارحت و کردم ھیگر

 .خواھرم و خدا بودم، خودم

 برخورد مرد کی از تر پست یشوھر با من ھمانند ھم آن کھ گرانبھا الماِس کی گوھر، کی خواھر، کی
 .نکرد حماقت من مانند و بود عاقل او اما کرد،

 .شد آزاد و گرفت طالق

 .بودند کرده ریاس فطرت پست آن ِینامرد بنِد در را او کھ چھ ھرآن از شد رھا

 .کرد نگاه میچشمھا بھ ملتماسھ و نشاند خودش ِیرو روبھ را من آب، یا ذره خوردِن از بعد

 بھت و یچ ھمھ ھا بچھ مثل بخوام من کھ یستین یآدم ھم تو و ستین حرفھا نیا وقِت االن دونمیم: نیسم
 وقتشھ یعنی...یایب خودت بھ دیشا تا گمیم مونیخواھر حرمت و یمیقد دوسِت ھی عنوان بھ اما کنم، کتھید

 شو، پدرش مادرو تو ستین و نبود پدر اون اگھ شو، مادر ا،یب خودت بھ چھریپر ،یایب خودت بھ کھ
 ھردو از و کنھیم اطاعت مامانش و بابا از عروسک ھی مثل نشیبب ؟یکنیم فکر بھارک بھ تو اصال
 ھمھ باشھ، نداده رخ یزیچ ،یاشتباھ وقت ھی تا کنھیم لمس اونو مدام مامانش شیپ ادیم یوقت ھ؟یفرار

 باھاتم، شھیھم پشتتم، شھیھم من کن، فکر نیبش من، خواھره نکن چھر،یپر نکن ، نباشھ خواب زیچ
 مھم راه ِیتو ِی گھید اتفاقھ ھر از کھ شکمتھ تو بچھ ھی باھاتھ، خدام ی خونھ سره اون تا ھام یدلگرم

 خودت و بھارک ِیزندگ با گھید نده، راه تیزندگ بھ اونو گھید نبخش، رو یلعنت دیحم اون گھید تره،
 ....نکن نکارویا... نکن یباز

 :داد ادامھ من ِی ماندهیباق آِب از جرعھ چند خوردِن از بعد و ستادیا پنجره بھ رو من بھ پشت
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 نھ؛ شد؟ درست شھ؟یم درست و ادیم ادشی شیمرد نداره یبیع یگفت بار چند ش؟یدیبخش بار چند: نیسم
 ....اومد ادشی شینامرد ش،یمرد از شتریب چیھ نشد کھ درست...  نشد

 کھ یقدرت تمام با آورد، باال سمِت بھ و گرفت شیدستھا در را نمییپا بھ شده خم سِر طرفم، بھ برگشت
 :گفت و زد زل میچشمھا بھ داشت

 گرم ی خونھ زن ھی...بچھ اوردِن و خواب تخت نھ خوادیم آرامش زن ھی ؟یفھمیم ،یزن ھی تو: نیسم
 ...بفھم نارویا ،یونیاع یھا لباس نھ خواد،یم

 .ستادیا میرو بھ پشت دوباره و کرد رھا را ام چانھ

 یکار گند خاطره بھ ماه ھی کھ یمرد نکن، خوار نامرد اون شیپ و خودت گھید بود، گفتن من از: نیسم
 حروزاده ھی ست،ین مرد اش بچھ و زن خاطره بھ ؟یک خاطره بھ اونم ارهین دوام اصالحش و خودش یھا
 .س

 .داد تکان راست و چپ بھ یگ کالفھ از  را سرش

 .بارش بتیمص ِیحرفھا دوباره و شیصدا دوباره...  است نیسم درِد من درد دانستمیم خوب

 یمعن مارست؟؟اصالیب شیبریم  تو اونوقت خمارم، گھیم و زنھیم زل چشمات تو تکھیمرد: نیسم
  فھمم؟ینم نکاراتویا

 .برگشت

 .گرفت را میدستھا و  نشست کنارم در من بھ دهیچسب

 ِیزندگ قتیحق نیتر تلخ یعنی منطق و بود یمنطق اما خورد،یم صورتم بھ یلیس کی مثِل درست شیصدا
 . زن کی

 زیچ ھمھ سن نیا تو ت بچھ کن، ولش افتم یم پاھات بھ کنم،یم خواھش کنم،یم التماست فقط: نیسم
  .... نکن خودت، و بھارک با و نکاریا نکن شھ،یحال

 "....زدم لبخند"  فقط مادرانش و خواھرانھ ِحینصا تماِم درجواِب

  .بفشارد خودش بھ را من شد باعث کھ یلبخند

 ....دونستمیم: نیسم

 ...کردم نجوا آرام و گرفتم را دستش برود، کھ شد بلند

 فقط_
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  .برگشت طرفم بھ

 بده وقت بھم _

 .شدم مطمئن درکنارم اش یشگیھم بودِن از من و زد لبخند او نباریا

 

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

 

 ...روز نیاول

 ....بطنم دروِن موجوده ،یزندگ یبرا دمیام نیآخر و بھارکم تنھا و اتاق و خانھ

 ...روز نیدوم

 بودِن یبرا گرمم اتاِق و بھارک یبرا من گرِم آغوِش و من ِیبرا مادرم گرِم آغوِش گوش، چھار یمربع
 ....ما ِی ھرسھ

 ...روز نیسوم

 ...پدرم یھا ادم توسط کردنش رونیب و دیحم آمدِن

 ...روز نیچھارم

 ...پدرم ِیھا نیتوھ ھاو کتک برابر در دیحم قامت شدن مچالھ اثر بر دلم شدِن مچالھ

 .... روز نیپنجم

 ....سرم پشت یھا یحام از دلم شدِن گرم

 ...من ِی شبانھ ِیھا کابوس شروِع و روز نیپنجم شِب

 شیھمبستر بھ زور بھ را من و شدیم خارج اش یعیطب حاِل از یدنینوش خوردِن از دیحم کھ ییھا کابوس
 نالھ درد از او و فشردمشیم دلم بھ یعروسک خرِس کی مثل را بھارک کھ ییکابوسھا.  کردیم وادار

 .کردیم

 من از بھارک شب آن از بعد... دینلرز مادرش آغوش در بھارک کھ بود یشب نیآخر شب، ھمان
 .دیترسیم
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 و کردمیم درک را بھارکم علت نیھم بھ و دمیترسیم خودم از ھم خودم یحت کھ بودم دهیرس یحالت بھ من
 .خواستمشیم کمتر

 کنار ِزیم  ِیرو تلفنم لرزِش ِی متوجھ آھَنم ِیھا قرص خوردِن از بعد ،یلعنت یھا شب آن از شب کی
 .شدم تختم

 تلفن عجلھ با کنار، بھ واکنشش... کردم اعالم ممیتصم یبرا را ام یآمادگ... دادم را جوابش... بود نیسم
 .دیایب دنمید بھ زودتر تا کرد قطع را

 .شدم بلند ام یدخترانگ دوراِن تخِت ِیرو از

 ..بود چسبانده لبانش بھ را پشیپ پدرم و خواندیم روزنامھ مادرم

 تا کردند اشاره نازیپر بھ من، بھ رو یلبخند با و انداختند ینگاھ من بھ خوشحال اما متعجب، دنمیباد
 ..ببرد اتاقش بھ خودش با را بھارک

 یرو کھ یگ بچھ دوراِن ترس بھ لعنت اما مم،یتصم از میبگو پدرم بھ خواستم دادم، حیترج را ستادنیا
 ھاِت حیتوض دادن و نیسم دِنیرس تا بیترت نیبد بود، گرفتھ ازمن  را پدرم ِیھا چشم در زدن حرف
 :دمینال شمرده شمرده و شدم رهیخ مادرم بھ آنھا، بھ الزم

 نیبزار و نیکن رھا میپروانگ حال بھ و من یواقع ِیمعنا بھ نباریا خوامیم ازتون یریام چھِریپر من، _
 .... رمیبگ میتصم خودم یبرا خودم

 .بنالم جملھ سھ دو نیا از شتریب نداد اجازه میگلو تو کرده خانھ بغض

 ترس با داشتنش دوست پدر، بھ من حِس بود بیعج شدم، دلگرم شیصدا با فقط و دمیند پدرم از یحرکت
 .بود ھمراه

 تنھات و میباھات یکن کھ یھرکار مادرت منو پس رهیگینم اشتباه میتصم شناختم، خوب و دخترم من: پدر
 .میزارینم

 .کردم نگاه مادرم بھ

 در زنگ.. دمیکش یآھ.... شھیھم مثِل درست د،یکش دوش بھ را پدرم حرف ِی ھیدییتا لبخندش زد، لبخند
 .شد باز در ی"  کیت"  با در یا دکمھِ  فشردن با شد، نواختھ

 .گرفتم بغل بھ را نیسم و کردم باز را در
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 بھ درجواِب زد، حرف بوده گرفتھ برعھده را طالقش یکارھا کھ یکس از و کرد سالم مادرم و پدر با
 یغیدر یمال نیھمچن و یونسب یخانوادگ یھا کمک از کھ  داد او بھ را نانیاطم نیا پدرم شیحرفھا

 .کرد نخواھد

 ..رفتم اتاقم بھ نیسم رفتن از بعد

 نیا پِس از یسخت بھ دیبا حاال و اوردم کم دیحم با بودِن سال ده از بعد زود چھ کھ کردم فکر نیا بھ
 ؟.آمد ایدن بھ کھ بھارک ای د،یحم ای من بود؟ یکس چھ مقصر اصال م،یایب بر یزندگ

 .مینگو کفر نیا از شتریب تا گرفتم گاز را لبم

 .دیلرزیم من با بودِن از او اما دادم،یم ھم را جونمم بخاطرش و خواستمشیم داشتم، دوست را بھارکم من

 .بلرزد مادرش با بودِن از تنت ِی تکھ ات، بچھ کھ بد چھ و

 .زد برھم را فکرم آرامِش خوردیم اتاقم ِیپشت ِی پنجره بھ کھ یزیر یھا سنگ یصدا

 نیا اما زدم خواب بھ را خودم اعتنا یب قھیدق پنج تا و کردم شیرھا لیدل نیھم بھ ست، گربھ کردم فکر
 .نداشت رفتن اِلیخ گربھ

 " تق و تق"  دوباره

 .زدم کنار را رنگم یریش ی پرده و شدم بلند

 .کندیم یینما خود پشت نیا نجا،یا دیحم کھ شدینم باورم

 .گذاشتینم کاش یا کھ گذاشتیم شینما بھ را صورتش بھتر خوردیم صورتش بھ کھ ینور

 و بد با را او دوباره و شد آمدنش ِی متوجھ بستھ مدار ِنیدورب آن در دیحم رهیتصو دِنید از پدرم کھ چرا
 کی ھست، غم کی دیحم ِیچشمھا دروِن رفتن دِم کردم احساس انداخت، رونیب بھ یدنیشن ییھا راهیب

 .بزنم وندیپ او بھ را خودم خواستمینم گرید کھ یغم

 ...دید پنجره پشت را من و کرد باز را اتاقم در خواب لباِس با مھیسراس پدرم

 .بود ناراحت

 .خورد تاسف

 دانستینم رفت، و نماند اما گرفتیم فحش باِد بھ را من دیحم مثل و ماند یم کاش رفت، و بست را در
 .کندیم شرمنده شتریب را من کارش نیا کھ
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 .دمیچسب تختم بھ وار گلولھ و زدم چمبره میھا یگ بچھ مثل تخت یرو پدرم رفتِن از بعد

 بھ بود ام گرفتھ شکل بطن یرو بھ دستم کھ یحال در یینا یب از ،یخستگ از تا کردم فکر و کردم فکر
 .رفتم خواب

... باش من با تو ترسد،یم اش اآورندهیدن بھ از مادرش، از او کھ حاال.. خواھدینم را من بھارک کھ حاال
 من مادِر... باش من پسِر... باش منِ  مرد... بده دیام من بھ... باش من با منِ  ی گرفتھ شکل تازهِ  بطن
 کنم احساس کھ بزن ضربھ انقدر بتکان، بدنمِ  ی پوستھ بھ آرامش با را تیپاھا... باش منِ  دختر... باش
 کھ ھست یمرد بازھم... یھست تو ھم باز ام ییتنھاِ  تمام با کنم احساس شود،ینم تو یب کنم احسا ،یھست

 بھ بخشش نانیاطمِ  عطر با و کند ناز را میموھا... کند حلقھ کمرم دوره بھ را اش مردانھِ  یھا دست
  "  ھستم ، ھستم ھستم،"  دیبگو مادرش

********** 

 

 

 .برد آھنگ حاِل در را من و کرد یخودنواز گوشم در نوا کی ِیصدا

 بود؛ مَیسالگ ھفت بھ مربوط خاطره نیاول.... کردیم یباز ذھنم در او از یمکرر خاطراِت کھ یآھنگ
 یبرا و کردیم ینواز ین آھنگ نیا و میرفتیم مدرسھِ  سمت بھ پدرم، و مادر با من م،یبود نیماش دروِن

 گرفتِن با را خودش و من نیب ی فاصلھ و شد یاحساسات آھنگ نیا دِنیشن با مادرم خواند،یم نیماش اھل
 .برد باالتر را آھنگ حرمت و برد نیب از میدستھا

 

     بساز من دل با ناز ی الھھ یا باز "

 زبرم برود جانگداز غم نیک

 بود تو گناه از اسودین من دل گر

 " گذرم گنھت سر ز تا ایب

 

 با بازھم شده، نینفر ِنیماش دروِن بازھم ام، یعروس شب بھ گرددیبرم ام خاطره نیتر تلخ و نیدوم
 تمام دیحم ِیدستھا با فاصلھ نیا خواستمینم من.... خواستمینم من اما رفت، نیب از فاصلھ میدستھا گرفتِن
 ....خواستمینم.....خواستمینم خالصانھ را او من ؛ بشود
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 دراز تیسو بھ یاری دست کنم یم باز " 

 ازین و راز با را خود غم تا ایب

 ببرم خاطر ز

 ھدف را دلم خشمت ریت نکند گر

 شعف شور پر مرغ ھمچو خدا بھ

 " بپرم تیسو بھ

 

 را میدستھا ،ییدستھا نباریا اما ن؛یماش دروِن ھم نباریا رفت، نیب از میدستھا گرفتِن با فاصلھ نبارھمیا
 ھم بعد بھ نیا از دانستمیم و بودند کرده یخواھر میبرا کھ یپاک ِیدستھا دادم،یم جان شیبرا کھ کرد لمس

 . کرد خواھد

 

 او کھ آن "

 بندد دل غمت بھ

 ست؟یک من چون

  تو ناز

 نیا از شیب

 ست؟یک بھر

 نیبنش  بزمم در یناز ی الھھ تو

 نیا جز کھ ایب دارم وفا را تو من

 ھنرم نباشد

 ثمر ندارد ییوفا یب ھمھ نیا

 خبر یرینگ ازمن اگر خدا بھ
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 " اثرم یابین

 

 

 ..شدم شدن ادهیپ بھ مجبور ھم من و بست را در

 .کرد میرو روبھ ی خانھ بھ یا اشاره

 یاومد من طرف از بگو کن، یمعرف و خودت و تو برو گفتم، کھ بود یفرخ خانوِم ِی خونھ نجایا: نیسم
 یخوب بھ زیچ ھمھ و کنن و کنھ موافقت شااهللایا برسم؛ بھارک مھده ِیکارھا بھ برم منم... حلھ اش ھیبق

 ... شھ حل

 ..برگشتم طرفش بھ و زدم یلبخند

 ن؟یسم _

 .برگشت سمتم بھ و کرد توقف اسمش دنیباشن

 .ممنون زیچ ھمھ بابت _

  .زد مھربان یلبخند

 ..گرام دوسِت کنمیم خواھش _

 .دیخند و دمیخند

 .میتنھا یتنھا حاال و شد یخال پشتم کردم احساس ن،یسم رفتِن و نیماش یھا کیالست یصدا دِنیشن با

 کیتار جا ھمھ کردم احساس است، افتادن دوران بھ حاِل در سرم و شدند زنده میکابوسھا کردم احساس
 بھ نیماش کی دادم، قرار شکمم ِیرو را دستم و شد روشن جا ھمھ بھارک ادآوردِنی بابھ اما است،

 :دیکش بلندِ  یادیفر و شد رد کنارم از سرعت

  .فھیضع یــــــــــــیکور مگھ _

 در ِی شده کار یھا کییموزا سمِت بھ طرف آن از و رو ادهیپ بھ ابانیخ از و تکاندم را میمانتو دامِن
 .افتادم راه لیوک ی خانھ

 و شدم خم بردم، پناه خانھ ِیجلو فاضالِب بھ ام معده ِدیاس از برآمده میگلو تِھ یدیشد سوزِش احساس با
 .دادم ھیتک آب از پر ِیجو آن بھ و رونیب دادم زیناچ ھرچند را ام معد اِتیمحتو
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 .است شده دهییگرا وارید گِچ بھ یدیسف از صورتم کردم حس

 شدن بلند ِینا اصال کھ بود شده متورم درد از میچشمھا و نیسنگ سرم انقدر اما شوم بلند کردم یسع
 ..نداشتم

 بروم اگھ دارد؟ یعواقب چھ نروم اگھ کردم فکر نیا بھ ج،یگ و شدم دودل باره کی انگاربھ ستادم؛یا در دِم
 بھ نباریا اما اوردند؛ ھجوم ذھنم بھ سخت و سرد ِیفکرھا آن دوباره ؟....دھمیم دست از را ییزھایچ چھ

 .بستم خودم ِیرو بھ را برگشت ِیدرھا ی ھمھ زنگ، فشردِن با و دادم انیپا نھیطمئن بدوِن م،یفکرھا

 

 

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

 " چھارم فصل "

 

 .فشردم را در زنِگ

 .شد باز کوچک یکیت  با در زنگ، ازپشِت صدا نازک یخانم بھ خودم کردِن یمعرف از بعد

 .گرفت تعلق باغچھ کی بھ نگاھم نیاول....شدم وارد

 مرتب و بود ھا گل عاشِق دختر آن کند، برطرف را من بھارک تعلقاِت از یلیخ توانستیم کھ یا باغچھ
 از یسھم کھ ھرآنچھ بھ فروختیم َفخر یکل بود ھا گل بھاره نکھیا از و زدیم حرف ھا آن با خلوتش در

 .بود برده ارث بھ ییبایز و یسبز

 .آمد استقبالم بھ دیسف و یآب فرِمیونی با یزن

 .خانھ بھ یفرار ِدیحم برگشت ِی صحنھ شدِن زنده و فریونی رنِگ از نباریا. شد بد باره کی بھ حالم

 .نکند خوش یجا دخترک آن لباِس ِیرو ام معده درون اِتیتامحتو گرفتم دھانم ِیجلو را دستم

 .گرفت مھربانش و گرم ِیھا دست در را آزادم دسِت و شد کینزد صورتم بھ

 جان؟ خانوم شده یزیچ _

 .شد نشیگزیجا یدوست حس شیجا وبھ رفت نیب از ام تھوع حالت

 .شدم قیدق سبزش ِیچشمھا درآن
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 .ستین یزیچ نھ _

 .کرد دعوت خانھ داخِل بھ را من شیھا انگشت با و داد نشان من بھ را راه، ادب رسِم بھ شیھا دست با

 .داد یم من بھ ییآشنا حِس خانھ نیا

 .دادیم جلوه یعال و خوب را زیچ ھمھ کھ یحس نداشت، تداخل آن در یبد احساس کھ یحس

 دو یتالش تیپا دو ھر ِیزانوھا وندیپ ِیبرا و دیبخشیم یانرژ را کرختت و جان یب ِیپاھا کھ یحس
 .کردیم چندان

 "...بود ینیدلنش ِی خانھ"  شدیم خالصھ نصورتیا بھ جملھ کی حد در

 .یرونیب یمعمار تا گرفتھ یداخل یفضا نظره از

 .اوردین ابرو بھ خم و دیدو یگ بچھ رسم بھ را اطیح دوره تا دور تا کردیم راغب را دل

 کھ بودم خانھ نیا عضو نیاول و خانھ مورِد در ام یدرون ِیھا حس با رفتن کلنجار حاِل در ھمچنان
 .دیآ یم کمینزد بھ زنان لبخند سالن تھ یاتاق از چشم ِیرو ینکیع با بلند قد یزن شدم متوجھ

 :گفت جھیخد روبھ و کرد نگاه خدمتکار بھ میبگو یزیچ بخواھم نکھیا از قبل

 .یبر یتونیم تو جھیخد: شھربانو

  .شد خارج ما ِی نفره دو جمع از کوتاه یمیتعظ از بعد شناختمشیم جھیخد نام بھ حاال کھ یدختر

 .دمید شده دراز خودم یجلو را یدست کھ بودم شده رهیخ جھیخد رفتِن بھ یفرخ خانوم بھ توجھ یب

 .کردم آشنا اش شده دراز ِیھا دست با را میھا دست شدم، کینزد او بھ یلبخند با و آمدم خودم بھ

 ...یکن صدام شھربانو یتونیم ھستم، یدیتمج شھربانو من _

 :دمیپرس متعجب

 !نمیبیم رو یفرخ خانوم بود گفتھ نیسم یول _

 :داد جواب آرامش با لبش ِی گوشھ لبخند ھمان با و کرد یمکث

 یفرخ بھ آشنا و لیفام یشترھایب ھم من و ھیفرخ امرزمیب خدا شوھره لیفام گفتھ، درست نیسم: شھربانو
 .کننیم صدام
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 اگھ کھ کردم فکر نیا بھ رفتھ؛ و کرده ترکش خداِ  خواست ِی واسطھ بھ شوھرش کھ نکردم فکر نیا بھ
 ؟ انھی ایآ بودیم بودنش زنده از بھتر مرد یم دیحم

 :کردم زمزمھ و آمدم خودم بھ ذھنم تلنگر با

 .امرزتشونیب خدا _

 .کرد کج یاتاقِ  سمت بھ را راھش و داد تکان اتاقش سمِت بھ یدست

 .میکنیم صحبت تر راحت منھ، کاره اتاق اونجا زم،یعز ایب دنبالم: شھربانو

 .شدم ھمقدم بااو و زدم یلبخند

 .شد اتاق وارد آرام

 پرونده شامل اشخاص، یقیحق و یحقوق لیوسا از ُپر کارھا اتاِق ِی ھمھ مثل درست بود، یعیوس اتاِق
 . گرفتیم دربر را اتاقش ِی کتابخانھ ِی محدوده کھ یفیظر و قطور یھا

 کی مثل درست نشستم، مودب و کردم خوش جا یمشتر ِیھا یصندل از یکی ِیرو کارش زهیم پشت
 دیحم بند از من یِیرھا یبستن آن است، مھربانش مادِر از یحرکت منتظِر اش یبستن خوردِن ِیبرا کھ طفل

 .بود شیھا یکار کثافت و

 .بود باالتر ھا عشق ی ھمھ از ام یزندگ جسِم و روح یسالمت اما داشتم، دوستش

 جان؟ چھریپر: شھربانو

 .آمدم خودم بھ

 ...گفتم یا"  بلھ"  لب ریز و شدم رهیخ شھربانو بھ

 .زدن حرف بھ کرد شروع و کرد برداشت را"  بلھ"   میھا لب حرکِت با اما دینشن مطمئنا

 ؟یکرد خوب و فکرھات: شھربانو

 :دمینال اراده بدوِن

 .نھ _

 احساس را َفَکم و زبان خوردِن تلوتلو کردم، کنترل را خودم شدم، دستپاچھ...شد رهیخ من بھ متعجب
 .کردم

 ! نھ ای مطمئنم دونمینم یعنی _
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 :داد ادامھ و کرد جمع را شیھا چشم کرد، نگاھم تر آرام نباریا

 ؟یکن اقدام طالق یبرا یاومد چرا خوب: شھربانو

 ...دونمینم _

 .کرد طلب آب من ِیبرا او از و کرد صدا را جھیخد اتاق دروِن از

 .رفت رونیب اتاق در از ی"  چشم" گفتِن با جھیخد

 بھ دوم باِر یبرا کردمیم بدرقھ میھا چشم با را رفتنش راه و کردمیم نگاه جھیخد ِیھا قدم بھ کھ ھمانطور
 ...نبودم مطمئن واقعا من! کردم فکر یفرخ خانوِم ِیحرفھا

 کلمھ کی در کھ یا فاجعھ عمِق کی بھ دم،یرس جھینت کی بھ زن نیا ِیحرفھا با ھیثان کی عرِض در من
 " طالق: "  شدیم خالصھ

 وکالت، بھ تا خوردیم طبابت بھ شتریب یفرخ خانوم کردم احساس د،یرس دستم بھ عیسر یلیخ آب وانیل
 بدون م َینا از کھ خوردمیم ولع با انقدر.  رساند زبانم بھ را آب و کرد درک را حالم خوب یلیخ زن نیا

 .کردم احساس دلم تِھ را سرد آِب سوزِش و دیرس ام معده بھ فاصلھ

 ِیپشت بھ یحرکت چیھ بدون و دمیپاش صورتم بھ را آب قطره چند تعارف، ای یگ شرمنده احساِس بدوِن
 .داد َلم وار خانوم ،یصندل

 ساختند، میبرا مادرم و پدر کھ یگرم و سرد ِیروزھا بھ شد، یسپر کھ ییروزھا بھ کردم، فکر گذشتھ بھ
 نداشتم، گرفتنش بھ یلیتما چیھ کھ یگل دسِت بھ عقدم، رنِگ ینبات لباِس بھ شده، نینفر عقِد ِی سفره آن بھ
 تلخ بھ بسا چھ و نبود اما باشد، شوھرم و من نیماب ِی بوسھ نیتر نیریش توانستیم کھ ام بوسھ نیاول بھ
 .نداشت ینقش آن در اریاخت و بود بحث نیا مخلوِط اجبار کھ چرا شد، لیتبد ِنشیتر

 .برداشتم قدم در سمِت بھ یفرخ خانوم بھ پشت و شدم بلند

 . فشردم دستم در محکم را فمیک ی دستھ

 م؟یایب کنار ام یزندگ نامرده مرِد د،یحم با توانمیم چطور کھ نیا بھ حالَم، ِتیوضع بھ... کردم فکر حالم بھ

  کنم؟ رونیب اورا دیبا ایآ

 کنم؟ بزرگشان پدر یب و بزنم میھا بچھ بھ پا پشت و بروم دیبا

 . اتاقم ِی پنجره پشت شبش آن ِی افھیق بھ د،یحم بھ و بھارک بھ مم؛یتص بھ نده،یآ بھ آخر در و

 نکردم؟ کھ کردمیم قیتزر یزندگ نیا بھ دیبا چھ نکھیا از درد، از نباریا گرفتم، ُگر دوباره
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 نرساندم؟ کھ رساندمیم مشامش بھ دیبا چھ نکھیا بھ

 ؟.نرسم روز نیا بھ تا آوردم، یم وجود بھ را ام یزندگ نخدوز یھا پارچھ چطور دیبا...! ھا مرحم بھ
 چطور؟ واقعا

 .دمیغر ام یصدف ِیھا دندان نیماب نباریا یبلند یصدا با یفرخ خانوم بھ رو و برگشتم را رفتھ راه

 .خوامیم طالق ازشما مطئنم، آره _

 :کردم تکرار درنگ با

 .طالق _

 .میبنشن کرد اشاره ام یقبل یجا بھ و زد یلبخند

 .نشستم

 نیشتریب شھیھم دارم، دوست خودم ِنیشاھ و ستھیشا ِنیع و ُمَوِکالم ِی ھمھ من دخترم، نیبب: شھربانو
 کنار تیزندگ و خودت با خوامیم ازت. بودم موفق شھیھم خدا لطِف بھ و کردم دادگاه ِیرا یبرا و تالشم

  .یریبگ درست میتصم ھی و یکن فکر ،یایب

 .گرفت سمتم بھ را یصوت ضبِط

 رو ما کاره نیا کھ شکمتھ تو م بچھ ھی و یدار دختر ھی زدیم حرف ازت نیسم کھ نطوریا: شھربانو
 نکھیا مثل ،یبد اطالعات یسر ھی من بھ دیبا خودت یِیتنھا تو صوت ضبط نیا با تو اما کنھ،یترم سخت
 التیدل یھرچ ضمن در بشھ، گفتھ زیچ ھمھ کھ نکن فراموش ھم نویا و ،یریبگ طالق یخوایم چرا

 .شھیم انجام زودتر طالقت باشھ تر محکم

 .داد قرارشان زیم ِیرو و کرد قفل ھم در را دستش دو ھرِ  یانگشتھا

 .یدان خود یچ ھر گھید حاال...شد تموم من یحرفھا: شھربانو

 در پشت طرِف بھ را ی" دییبفرما"  و  درآورد کار ِتیجد از را یفرخ خانوم ِی چھره در ِی تقھ یصدا
 .کرد اعالم

 .شد وارد یفرخ خانوم ِی چھره ِھیشب یا چھره و بلند یقد با یجوان پسِر و شد باز در

 :گفت من بھ توجھ یب

 یعمل کالس ھی باھام بود قرار. حسام عمو شیپ کار، محِل رمیم سر ھی شد، تموم درسھام من مامان _
 . بزاره
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 .کرد من ِی متوجھ اورا پسر، آن سمِت بھ اشاره با و کرد  من روبھ یفرخ خانوم

 . خونھیم درس ینیبال ِیروانشناس ِی رشتھ سوم ساِل ن،یشاھ پسرم جان، چھریپر _

 :گفت و کرد بود شده من ِی متوجھ حاال کھ پسرش بھ رو ھم آن از بعد

 . مامانھ ِیھا موکل از یکی جان چھریپر پسرم،: شھربانو

 .زد لبخند و داد تکان یسر نیشاھ

 کارتونِ  مزاحم وگرنھ ن،یدار فیتشر نجایا دونستمینم خواھم،یم ُعذر جدا خانوم، چھریپر سالم: نیشاھ
 .شدمینم

 .بود نیمت کالم، کی در

 .بود تر قیعم منِ  لبخند

 .نیدار اریاخت. کنمیم خواھش.. نھ ن،یشاھ آق سالم _

  .داد لمیتحو حیمل یا خنده

  .نیباش موفق برم، من اجازه با پس: نیشاھ

  .دادم نییپا را ھانم آب

 .نطوریھم ھم شما ممنونم، _

 .بست سرش پشِت را در من بھ یدیببخش وبا کرد یخداحافظ مادرش با

 .برگشتم یفرخ خانوم سمِت بھ دوباره

 برگردونمش؟ و صوت ضبِط نیا تونمیم و دارم وقت یِک تا _

 .زد مھربانانھ یلبخند

 .ستین کار در یا عجلھ....زمیعز یبخوا ھروقت تا: شھربانو

 .کردم ترک را آنجا جھ،یخد و او از تشکر از بعد و دادم یلبخند با را لطفش جواِب

 گرم ھوا یطرف از داشتم؛ ییتنھا بھ ازین اما رم،یبگ تماس بااو میکارھا شدِن تمام محِض بھ بود گفتھ نیسم
 .کردمیم احساس بطنم تو را رونیب یھوا از تر گرم ییھوا ھرچند بشوم، تیاذ کھ نبود

 .کندیم ییخودنما مادرش بھ برآمده گرید چندوقِت تا کھ یشکم تو
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 :دمینال و دمیکش ام بچھ  خوِنِ  جنس از کِلیھ بھ یدست

 ؟.یکرد سخت و یمامان کاره و یاومد ؟چرا...یمامان چرا _

 سِر ِیفروش روزنامھِ   ی مغازه از و کردم میگلو تِھ سوزش احساس یتشِنگ از کھ رفتم راه چقدر دانمینم
 .رفتم خانھ سمِت بھ جانم یب ِیپاھا با و دمیخر یمعدن آب ِیبطر کی کوچھ

  .دمیشن پشتم از را ییصدا کھ بودم ابانیخ سِر

 تا. شد قفل خانھِ  در بھ نگاھم زد،ینم قدم آن در کس چیھ و بود یخال گوچھ دم،یترس. نبود یکس برگشتم،
  .برساند خانھ بھ را من خواستینم انگار نداشتند، جان میپاھا اما داشتم فاصلھ قدم ده تنھا خانھ

  .دمیکش یقیعمِ  نفس

 .شدم اطیح وارد سرمِ  پشت بھِ  کردن نگاهِ  بدون نباریا

 .بود بھارکم زمستاِن یبرا یکالھ و شال بافتِن مشغول نیسم و داد یم آب را ھا گل مادر

 .دادم نیسم میحج ِیھا لب بھ مادرم ِیھا گل از را سرم نیسم ِیباصدا

 دنبالت؟ امیب کن خبرم نگفتم مگھ آخھ. یتر بچھ بھارکم تواز زن،: نیسم

 .کردم سالم مادرم بھ شیھا ھیگال و نیسم بھ توجھ یب

 .کرد بغلم آمد، سمتم بھ و انداخت باغچھ تو را آب ِشلنگ مادر

 !ماھت ِیرو بھ سالم: مادر

 .کردم نگاه نیسم بھ  مادرم از شدِن جدا از بعد

 شد؟ یچ بھارک _

 .بود مند گلھ نگاھش گرفت؛ شیھا دست تو حرکت یب را یبافتن و دیکش کمر بھ یدست

 .یدید رو ما بالخره عجب چھ: نیسم

 .رفتم سمتش بھ

 .دادم قورت را بغضم و دادم شیجا بغلم تو آرام

 .رونیب زیبر یدار یھرچ نکن، جمع َفِکَتم نده، قورت و بغضت: نیسم
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 حل یاخم با و َکند ھا گل از دل... شد شدنمان تنھا بھ یراض کھ داد لیتحو مادرم بھ ینگاھ چھ دانمینم
 . رفت داخل صورتش در شده

 .شد رهیخ میچشمھا بھ و آورد باال سمت بھ را بود افتاده نییپا کھ را ام چانھ

 ؟یخوایم یھرچ بگو....یدار یھرچ بگو...زمیعز بگو ؟یخواھر شد یچ گلم یآبج: نیسم

 .اوردمین طاقت گرید

 دستم یکی کند، کمک چھریپر مِن بھ یکی داشتم اجیاحت. کنم تحمل تنھ کی را فشار ھمھ آن نتوانستم گرید
  . "باتوام ھم من: " دیبگو و ردیبگ را

 :دمینال و گرفتم را نیسم یدستھا

 نیسم... افتادن پرواز ِیتکاپو از بالھاش کھ دارم و یا پرنده احساس.... خستھ...  ام خستھ... نیسم _
 بشم؟ یکار بھ مجبور دیبا من شھیھم چرا نیسم....مجبورم اما ارمیب و طالق اسم خوادینم دلم...  داغونم

 ؟...رمیبگ میتصم خودم ِیبرا نتونستم چوقتیھ چرا

 .آوردم یم باال میگلو در شده خفھ ھِق ھق و صدا لرِز از داشتم گرید

 .رفتم ییدستشو طرف بھ و کردم َدھانم سِد را دستم

 ...خورد ِبَھم حالم و زدم َعق

 ...شد زنده لکنت بدون و خندان میھا چشم یجلو بھارک و زدم َعق

 ...شد رهیت میایدن و زدم َعق

 ...مجبور بازم آه...کرد مجبورم رفتن بھ میبازو یرو یدست و زدم َعق

 ...نیسم نام بھ یخواھر دم،ید را ام یناج ِی چھره...دمیخواب مبل ِیرو

 ....دمیخواب یپ در یپ ِیھا نالھ با آرام و دادم بدنم بھ یتکان

 

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

 

 .کردم باز را میھا چشم نیسم ِیھا نالھ و بھارک ِیھا غیج ِیصدا با
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 . بودم دهیخواب مبل ِیرو َدَمر

 ....امیب حال سره تا بخون خالھ یبرا گھید شعره ھی خوب: نیسم

 .زد یلیس نیسم صورِت بھ کوچکشِ  یھا دست با و شد طانیش من آراِم بھارِک

 ؟.پدرسوختھ یزنیم و من: نیسم

 .دیدو دنبالش بھ و

 روشن میجلو کرده قاچ ِیھا یطالب با مادرم و شد تار چشمم یجلو ام یزندگ ِزیعز موجوِد دو ِی چھره
 .شد

 .آورد لبش بھ یلبخند من باِز ِیچشمھا دِنید با و گذاشت زیم ِیرو را، ھا یطالب

 . شھ آروم دلت بخور یتالب پاشو مامان، پاشو دخترم، ُدردونھ از نمیا: مادر

 نھیس بھ را خودش... برداشت نیسم با  یباز از دست و برگشت سمتم بھ ترس با اسمم دِنیشن با بھارک
 .دمینفھم کھ دینال یزیچ گوشش دِر آرام و چسباند نیسم ِی

 دور من از را بھارک"   اتاق تو یباز ِی ادامھ میبر"  گفتِن با او و شد ثابت من بھ نیسم ِیخواھر بازھم
 .بھارک از یکینزد بھ دادمیم حیترج را بھارک از یدور ناخواستھ، ھم من اما چرا؟ دانمینم کرد،

 .شد بلند و زد من از بھارک شدِن دور بھ یمحزون لبخند مادرم

 ؟یمادر_

 .برنگشت اما...ستادیا

 ؟یمادرِ  جان: مادر

 .داشت بغض شیصدا

 ؟یگردونیبرم من از و نازتِ  یرو چرا _

 باِب یچکاریھ گھید اونوقت کنھ عادت نبودت بھ دخترت نزار ن،یسم نھ توئھ دختر اون چھر؟یپر: مادر
 .ستین لتیم

 :کردم زمزمھ

 .دارم اعتماد نیسم بھ َمن _
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 .رفت بدھد را جوابم نکھیاِ  بدون

 .بودند کرده یخال را اطرافم و دور ھمھ داشتم اری و غمخوار بھ ازین من کھ حاال بود، گرفتھ دلم ایدن از

 . رفتم اتاقم بھ یجان کم با

 کوده ِی سھیک بھ چشمم ختم،یر درونش را باغچھ خاِک از مشت کی بردم، اطیح بھ را ُگَلم از یخال گلداِن
 .افتاد بود داده یجا اطیح ِی گوشھ و بود آورده روزید پدرم کھ یا یوانیح

 و کردم یقاط خورده سیخ خاِک آن با و  برداشتم ھم را آن از مشت کی رفتم، سمتش بھ و شدم بلند
 .کاشتم درونش یبذر

 از روز چند بدانم خواستمیم بفھمم، را ام یناراحت طوِل ِی دوره و زانیم بذر آن کاشتِن با خواستمیم
 رود؟یم ھدر میروزھا

 کرد؟یم دایپ ادامھ شدَنم آب روز چند واقعا

 . شوم بلند شدم مجبور و کرد پر را مشام خورده سیخ خاِک یبو

 .دمیترسیم دوباره آوردِن باال از

  . برگشتم اتاقم بھ دوباره با و کردم فرار ام دوبارهِ  یآلرژ از

 عقدم عکِس قاِب بھ وار یتات را نگاھم دادم، ماساژ را میپا دو ھرِ  یھا چھیماھ و دمیکش دراز تختم ِیرو
 .کردم زمزمھ یمحزون لبخنِد با و انداختم ینبات لباِس آن در

 .خدا ھمون دیام بھ... کرد قسمت اون با و سرنوشتم و دراورد دیحم عقد بھ منو کھ ییخدا ھمون ِدیام بھ _

 

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

 

 .شد وارد نیسم آن از متعاقب بھ و درآمد صدا بھ اتاقم دِر

 .نشست کنارم تخت ِیرو

 ؟یخوب: نیَسم

 .زدم لبخند
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 .یستین خوب کھ معلومھ دم،یپرس یالک سواِل چھ: نیسم

 کردن ھیگر از زبانم از یگاز گرفتِن با و فشردم دھانم تو از دندان با را ام چانھ کردم، بغض نباریا
 .کردم یریجلوگ

 .رونیب بده گفتم بار ھزار و، کار نیا فکت با نکن: نیسم

 دختر آن و بود کنترلش تحِت دخترش کھ بود یمادر مثل او نداشتم، را نیسم بھ کردِن نگاه جرات
 .کند خطا پا از دست توانستینم

 گذشت؟ چطور شھربانو با اونروزت یکن فیتعر یخواینم ھنوزھم: نیسم

 !؟...شھربانو

 .ام برنگردانده او بھ را صوتش ضبِط ھنوز ھفتھ کی گذشتھ وجوده با کھ یفرخ خانوم آمد، ادمی

 ن؟یسم_

 .گرفت را دستم

 ن؟یسم جاِن: نیسم

 ؟یشناسیم حد چھ تا و یفرخ ِی خانواده _

 تا بدانم. بدانم اش شده فوت شوھِر از خواستمیم کھ بود خاطر نیا بھ یفرخ ِی خانواده ِیرو بھ دمیتاک
 .باشد بار خسارت تواندیم و سوزاندیم را مادر ِیکجا تا بچھ شدِن بزرگ پدر، بدوِن انفجار زاِنیم

 ...بلند ِی خنده و قھقھھ با ھمراه نباریا ق؛یعم لبخنِد بازھم... تر قیعم نباریا لبخند، دوباره... زد لبخند

 شما؟ ،یدار ش خونواده بھ چکار _

 ....ندادم یجواب

 مربوط کھ ییزھایچ ی ھمھ من بعدش ،یبگ اونروز از دیبا شما امااول...گمیم... چشم نکن، اخم: نیسم
  .گمیم بھت رو شھیشھربانوم و خودم بھ

 ؟یپرسینم خودش از چرا _

 . مونھیم راز مثل براش... گھینم یزیچ ھاش موکل از اون چون: نیسم

 .کردم دییتا باسر
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 .رساند کوچکم انگشت بھ قول ِی نشانھ بھ را کوچکش انگشت شھیھم مثل

 !...بگم منم یبگ تو اگھ دمیم قول: نیسم

 . شدم رهیخ میھا غم شمارشگِر گلداِن بھ.... زدم لبخند

 نجا؟یا اوردمش یچِ  یبرا یدونیم. کن نگاهِ  گلدون اون بھ ن؟یسم _

 .زد مشکوک یلبخند

  .دونمیم یبگ کھ تو اما دونمینم نھ،: نیسم

 غم من مثِل کھ یکس بھ دمیم و گلدون نیا شد، تموم ھام غم وقت ھر ھامھ، غم شمارشگر گلدون نیا _
  .اونِ  ھمدم بشھ تا ست دهید

 .دیکش گلِ  بدونِ  گلدانِ  یرو بھ یدست نیسم

 .قھرم باھات من اما. کنھیم کمک ت ھیروح بھ یلیخ. موافقم: نیسم

 :برگشتم متعجب

 چرا؟ قھر؟ _

  :دیمال ام ینیب بھ را اش اشارهِ  انگشت

 !..یریم طفره من بھِ  دادن جواب از چون:نیسم

 !..زن کیِ  روحِ  بکارتِ  جنس از قیعم ق،یعم دمیکش ینفس

 حقم در ییھا ینامرد چھ دیحم اومد ادمی یوقت اما. برگردم خواستم ،یرفت و یکرد ادهیپ منو کھ یزمان _
 ؟یشناسیم رو جھیخد با بار نیاول و رفتم. شدم مصمم دوباره کرده

 .کردنش دییتا سر با ِیپا بھ گذاشتم را نیھم و کردم حس را سرش حرکِت فقط دم،یند واضح را نیسم

 خواست جھیخد از کھ بود بد حالم انقدر. اتاق تو برد و من و اومد یفرخ خانوم. شدم آشنا اون با اول _
 .ارهیب آب برام

 .فرستادم رونیب را اشکم ِی قطره نیاول و فشردم بود، میھا دست در کھ را نیسم ِیھا دست

 کھ اومد بدم دیحم از و خودم از. شدم خوار نیسم. شد کیکوچ یریام یحاج دختر. شدم کیکوچ نیسم _
  .بود کشونده نکاریا یبرا نجایا بھ منو
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 . دمیکش یقیعم نفس

  .کشاند آغوشش بھ را من

 شییبایز کھ ھمون. یمنِ  خواھر تو کنھ، کیکوچ تونھینم تورو یچکیھ. باش آروم ــــــــس،یھ: نیسم
 تو... آروم... زمیعز آروم ندارھویم مردھاِ  جون بھ انیعص چشمھاش کھ ھمون. کردیم کور رو ھمھ
 .آروم.مادرھاِ  ی اسطوره بزارن رو اسمت دیبا کھ یزن ھی تو ،یپاک

  !...نییپا.. دادم نییپا را میگلوِ  آب

 تا دوباره اما برگردنم شدم بلند یحت ،یحت...نھ دادم جواب َمنگ منم ؟یمطمئن دیپرس ازم...خوردم و آب _
 .خوامیم طالق گفتم و برگشتم رو رفتھ راه کرده تمیاذ چقدر اومد ادمی

 :دادم نیسم ِیھا چشم بھ و گرفتم گلدان از را نگاھم

 خوب؟: نیسم

 .شدم رهیخ گلدان بھ دوباره

 .ھینیبال یروانشناس ش رشتھ گفتیم....رفت بعدشم و تو اومد پسرش ،یچیھ _

 .برگردم سمتش بھ شد باعث کھ داد تکان یسر

 ..ست خورده پاک ریش واقعا اما شده بزرگ پدر یب ماھھ، یلیخ آره: نیسم

 ..گرفتم سمتش بھ را صوت ضبط دم،یکش یقیعم نفس دوباره

 و حس من دیفھم خدا بنده کنم فکر. بگم و طالق لیدال و برسونم بھش یشفاھ و ھام حرف تا داد نویا _
 .ندارم نوشتنِ  حال

 .دیپاش سمتم بھ ھانھیسف اندر ینگاھ

 ؟ینداد ھم" شوما"  و: نیسم

 .کرد دیتاک اش کلمھ ِیرو و گفت میرفتیم رستانیدب بھ کھ مانِیدخترانگ دوراِن ھماننِد را"  شوما"  دم،یخند

 ن؟یسم _

 .گرفت بود بودن، زن جنِس از کھ ِیا مردانھ و یقو یھا دست در را میھا دست

 ن؟یسم جاِن: نیسم
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 دلم کنمیم احساس.  دارم کم روین کنمیم احساس.  فمیضع. مارمیب. خستھ.  ام خستھ. اوردم کم نیسم _
. شده دوال کمرم. شده خم پاھام نیسم. اوردم کم یسالگ یس سن تو من نیمیس. قھیعم دردش. درده

 و ادشیفر دلم اما ام  یفرار م بچھ از...! شده ینقاش دفتر ھی مثل یدونیم دارن تناقض ھم با ھام احساس
 اما کنارمھ مامان. زنمیم ادیفر و ترسش خورهیم سرم یرو ھاش دست تا اما خوامیم و بابام محبت. زنھیم

 .نبوده سالم چوقتیھ کھ دارم و یروان ھی احساِس نیسم. خوامیم و شیدور

 .ختیر شلوارم یرو بھ اش خواھرانھِ  یاشکھا از یا قطره

 .م خستھ _

 .داد ماساژ کوه کی مثل را کمرم پشت شیھا دست با

 .ماست با خدا: نیسم

 .دمیخند

  !ماست با خدا کھ بودم دهیرس حس نیا بھ تازه نکھیا مثل

 کھ یروز اون از درست.... ھفتھ دو  نخوندم؟ نماز وقتھ چند یدونیم نیسم ماست؟؟؟؟ با خدا واقعا_
 و خوندمیم...  بود پشتم ریش کی مثل دخترم و ستادمیا یم نماز شیپ کی مثل من نبوده، کنارم بھارکم

 ِشیرو بھ د،یکشیم مسح کوچکش یپاھا با کرد،یم اقامھ کوچکش یھا دست با کرد،یم تکرار اون
 رسوندیم صورتش بھ رو قنوتش ھا وقت یبعض. گفتیم اکبر اهللا و رسوندیم آب قشنگش و زرد یموھا

 ! آخ...کرده و م بچھ ِیھوا دلم چقدر کھ آخ! ارویدن نیا ِیھا یفیکث نھ ند،یبب رو خدا فقط ھاش چشم تا

 .دیکش میپھلو بھ یدست نیسم

 ارمش؟یب یخوایم: نیسم

 .کردم دییتا سر با

 .گرفت میپھلو آرام یِنشگون است شده آب ذره کی فقط ذره، کی وجودم ِخی دید یوقت

 و بھارک دمیم قول من بعد کن، دل دردو ضبط نیا و خودت با اول خوب دختره ھی مثل خوب: نیسم
 .ارمیب

 .نیسم و من کوچِک انگشِت دو ونِدیپ دوباره و یمیقد یھا قول دوباره

 .دمینفھم را رفتنش کھ بودم شده فکر  غرق آخرش ِی جملھ گفتِن از انقدر من اما رفت نیسم

 .دمید میھا دست در را صوت ضبط آمدم کھ خودم بھ
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  .ھستم جان یبِ   ء یش آن با دل و درد درحاِل درد، از لبالب فرِد کی من؛ و

 کم، یچیھ مکنت و مال از کھ اومدم ایدن بھ یا خانواده تو سالمھ، یس. یریام پرچھره چھرم،یپر _
 دارم خواھر ھی... ھیخالِ  یخال وجودم از یمین و دارم کمبود بخواد دلتون تا محبت از اما...ندارم و نداشتم

 ادشی تازه کھ دارم پدر ھی. شھیذاتِ  غرور و درس تو غرق ھمش نداره، یفرق داشتنش با نداشتنش کھ
 چوقتیھ... ست تازه ده،یجد محبتھاش پدرمِ مثل اونم کھ دارم مادر ھی...کنھ محبت دخترش بھ دیبا افتاده

 با اما بود منِ  راثیمِ  تموم اون...رفتھ خداِ  رحمت بھ کھ داشتم داداش ھی... نکردم لمسشون یگ بچھ از
 چوقتیھ کھ زن ھی.... زنھ ھی فقط نالھیم ضبط نیا ِیپا داره کھ ینیا حاال و... شدم راثیم یب منم مردنش

 کرد، یگ بچھ چطور اومد، ایدن بھ چطور گرفتن، ازش رو بکارتش یچطور شد، زن یچطور دینفھم
 بود، یچ ھمھ امیدن تو... شد مادر چطور آخر در و رفت عقد ِی سفره اون ِیپا چطور شد، بزرگ چطور

 ذھن ھمون با نکھیا تا داشتم داشتم، ُعقده نھ، کم... داشتم کم و عشق اما...بچھ و شوھر ھ،یسرما و پول
... شد یقیتزر...و شد نامرد َمردم، میعاشق اوِج تو اما....َمردم ی دلباختھ و عاشق...شدم عاشق میگ بچھ

 لکنت م بچھ... سپرد خدا امان بھ شو بچھ و منو و گذشت....نداشتم و داشتم یھرچ فروخت
 عاشقم دیحم....گرفت لکنت و دید و دیحم دست بھ من یھا کتک د،ید رو باباش منوِ  یدعوا....گرفت
 ترک کمپ از ماھھ ھی اون اما کنھ، ترک کھ نیا خواستمیم یمرد خواستم،ینم یعاشق من اما ھست بود،
 بردمش خوام،یم مواد گفت... خماره گفت و زد زل چشمھام تو  خونھ، اومد و کرد فرار ادشیاعت

 .نیھم... ادین گھید و بره خوامیم فقط نمش،یبب خوامینم دمش،یند گھید رون،یب اومدم و مارستانیب

 " ِتق "

 .فشردم را صوت ضبط توقفِ  ی دکمھ

 

*********** 

 

 بدم؟ گوش ھم من شھیم: نیسم

 برات، زارمیم رو  صوت ضبطِ  یحرفھا ی ھمھ حالم اوردِن دست بھ از بعد موقعش بھ بزار نیسم نھ _
 .کن گوش

 .شدم رهیخ شیھا چشم بھ عجز با و گرفتم را دستش

 ادتی یول ،یفرخ خانوم بدم و ببرم و صوت ضبط منم تا َمھد ببرش... باش بھارکم مراقِب خدا تورو _
 .ینگفت بھم شون خانواده از یچیھ باشھ

 .زد زنانھ یچشمک

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


 ؟.باغچھ تو ظھر از بعد: نیسم_

 .کردم باز و بستھ با را میھا چشم ، کردم دییتا را حرفش یلبخند با مان یزنانگ تا یگ بچھ رسم بھ

 .باغچھ تو ظھر از بعد _

 .کردم دراز یتاکس نیاول ِیبرا را دستم نداشتم، را یگ رانندهِ  ی حوصلھ و حاِل

 !...پارس تھران دربست، _

 

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

 

 " پنجم فصل "

 

 فقط شناختمینم را خانم نیا من بود، شده ثبت میبرا نانیاطم مثِل یحس د،یلرز ینم دستم گرید چرا دانمینم
 ! تیامن نھ، اعتماد داشتم، اعتماد او بھ کھ بود نیسم شناختِن رسم بھ

 ..شدم خانھ وارِد جھیخد معموِل تعارفاِت و زنگ فشردِن از بعد

 .شدم وارد مطمئن ییھا قدم با و فشردم دستم در بود صوت ضبِط ِیحاو کھ را فمیک

 . گذاشت تنھا را من و کرد کج آشپزخانھ سمِت بھ را راھش یدیببخش گفتِن با جھیخد

 دمید ِیورزش شلوار و گرمکن با را یفرخ خانوم پسِر کھ بودم سالن تو نشستِن ای رفتن کاِو و کند مشغوِل
. 

 .آمد طرفم بھ و شد متوجھ کردم کھ یا سرفھ تک با نشد، من حضور ِی متوجھ انگار

 داشت،  یا مردانھ و قشنگ صورِت بود، دید قابل یدرست بھ نباریا اما دم،یند درست را اش افھیق روز آن
 باد ِی طرهیس بھ را اش یشانیپ کھ یمواجِ یموھا..خوردیم پنج و ستیب تا ستیب بھ اش یسنِ  ی رده

 .بود گرفتھ

 جلب خودش بھ را توجھم میھا چشم ِیجلو شیھا دستِ  رقص با کھ کردمیم نگاه او بھ چقدر دانمینم 
 .کرد

 :دمیشن را شیصداِ  نیدلنشِ  صوت
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 .یرانیا ِیبانو دیسپ بر سالم _

 ...کردم نگاه اش شده دراز یدستھا بھ متعجب

 ...دیببخش...ب _

 :داد ادامھ شیھا چشم در مغروق یطانیش یاندک و خنده با و برد شلوارش بیج تو را دستش

 کنن؟یم فرار مردھا با دادِن دست از نطوریا یرانیا ِیبایز ِیدخترھا تموِم نکنھ _

 !...پسر ،یزنیم پرسھ کار ِیکجا دختر؟ دم،یخند او بھ دلم دروِن

 رفتار یخودمان و شد پسرخالھ زود انقدر چرا پس ست؟ین نیشاھ مگر نیا شد، روشن ذھنم در یا جرقھ
 کرد؟

 ...آمدم خودم بھ شیباصدا

 ...یدیتمج ھمون ای یفرخ خانوِم خواھره پسِر وانمیک من _

 .درآمد آب از پسرخالھ واقعا نکھیا بھ... دمیخند

 ن؟یخندیم یچ بھ اجالتا _

 .داد شیصدا بھ محسوس یناز گرفت، دھانش ِیجلو را دستش گرفت، شدت ام خنده

 .دمیم پس َنم دارم بازم تمام ِیاریھوش با من اما ھا، ِدَلن دزِد نجایا یدخترا گنیم خدا، ای _

 :دادم جواب کندیم دایپ راه میگلو بھ دنیخند موقِع شھیھم کھ یا سرفھ با و کردم جمع را ام خنده

 ...شاھـــ آقا شما کردم فکر گرفتم، اشتباه من _

 ...کرد قطع را حرفم

 نھ و منھ ھیشب اون بگم دیبا نیشاھ امادرمورد ،ینگرفت اشتباه و خودمم نظر مورد مشترِک...زمیعز نھ _
 کجا یومامان اخالق خوش منھ درضمن... نکرده رشد ھنوز اون اما سالمھ پنج و ستیب من اون، ھیشب من
 کجا؟ سیخس ماِر زھره برِج اوِن

 .درآمد  پشتمان از نیشاھ ِی طلبکارانھ و یعصب ِیصدا اش جملھ شدِن تمام با

 وانـــــــــــــــن؟یک: نیشاھ

 ...خوشگلھ خانوم تو با نیشاھ رفتم من دیرس صاحبش یوا یا: وانیک
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 .دارم کارت سایوا: نیشاھ

 !جناب خوردم شکر من: وانیک

 .زد نیشاھ از دزدکانھ یچشمک ستاد،یا منِ  یرو روبھ وانیک

 برج من و اخالقن خوش شونیا..سالمھ سھ و ستیب  من و سالشھ پنج و ستیب ماِ  نیشاھ نیا: وانیک
 ...زھرمارِ

 .دیچرخ نیشاھ سمِت بھ

 برم؟ یزاریم حاال: وانیک

 .کرد یراھ را او" یبر یتونیم" ِ  گفتن با و نشست لبش بر َلخت یَلبخند نیشاھ

 .گذاشت تنھا را نیشاھ و من و رفت وانیک کھ دمید ام شده گشاد ِیچشمھا و تعجب تیدرنھا من و 

 ....کرد قطع را فکرم آمدنش حرف بھ با....! من کند فکر نکند م؟یبگو دیبا یزیچ چھ حاال

 ...نینش ناراحت گفت یزیچ اگر نداره، ییآشنا ما فرھنگ با یلیخ وانیک دیببخش سالم،: نیشاھ

 ...شدم رهیخ وانشیک بھ ھیشب یلیخ ِی افھیق بھ و زدم یلبخند

 ندارن؟ فیتشر مادرتون... کنمیم خواھش _

 ...داشتن دادگاه نوبِت رون،یب رفتن نھ،: نیشاھ

 بھ و درآوردم را صوت ضبط و بردم فمیک تو را دستم خانم، شھربانوِ  نبود بھ اعتنا یب...شدم کالفھ
 .گرفتم سمتش

 .زنگشونم منتظره دیبگ و مادرتون بھ نیبد نویا شھیم اگھ _

 را ھمراھش تلفِن زنِگ یا"  باشھ"  گفتِن با انداخت، صوت ضبِط بھ ابیارز ینگاھ و گرفت دستم از
 .رفت باال ی طبقھ سمت بھ و کرد یخداحافظ ازمن سر باحرکِت و داد جواب

 بذلھ و شوخ واِنیک از یخداحافظ بدون و خواستم معذرت او از اما شد سالن وارد ییچا ینیس با جھیخد
 . کردم ترک را آنجا گو

 

************* 
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 .بود کرده) مادرم مادِر(  را جانم مادر ِیھوا دلم بودم، تنھا و بود گرفتھ دلم

 .کردم دردودل پندار و او با و رفتم زھرا بھشت بھ

 .دمیکش دست را دردم محل دوباره و رفتم راه ھیتک ھیتک شدم، بلند....  دیکش ریت دلم ریز کردم احساس

 دِر ِیجلو را خودم یول چطور دمینفھم... گرفت ینگران رنِگ صورتم..... دیکش ریت تر، قیعم نباریا
 . میبود رفتھ آنجا بھ قبل ھفتھ چند یمادر با کھ دمید یدکتر مطب

 .زد لبخند دنمید با  ذوق خوشِ  دکتر

 مادر مِن بھ دادنش، ماساژ و شکَممِ  ی رهیدا بھ یا ژلھ مواِد دِنیکش از بعد و کرد آماده را یسونوگراف
 .ستین ینگران چیھ ِیجا و است سالم بچھ کھ داد را نانیاطم نیا

 .درآورد رقص بھ گاھم بطن ِیرو درست شکَمم، یرو را دستش کارش شدِن تمام از بعد

 رو یداشت یم فرزندت ِیبرا دیبا کھ یروزیدِ  ینگران امروزت،ِ  یچشمھا تو کھ خوشحالم یلیخ _
 ! یلیخ...دمید

 .دادم را جوابش یلبخند با

 .ریخ سبب شود َعدو ھا یمیقدِ  قول بھ... خدابودِ  مصلحت دیشا دونم،ینم _

 .داد اش رفتھ باالِ  یابروھا بھ یا گره یجد یواخم دیکش رونیب دستش از را دستکش دکتر

 .کننیم ساقط رو ھا فرشتھ اونِ  یزندگ کھ ھستن ییھا ُکش ،عدوبچھِ یآسمونِ  ی فرشتھ بچھ نیا _

 .کردم یخداحافظ او از یلبخند با و گرفتم دهینشن را کالمشِ  ی طعنھ

 بھ خواستم او از و گرفتم تماس نیسم با مارھا،یبِ  ی محوطھ از رونیب.  آمدم رونیب اتاق از نکھیا از بعد
 .دیایب دنبالم

 بھ و است نشستھ کمر بھ کمربند سرم پشِت کھ دمید را بھارک د،یرس نیماشِ  یصندل بھ گاھم نینشم یوقت
 .است دوختھ چشم مادرش

 .نکنم دل لھیت دو آن از امتیق اِمیق تا و کنم قفل میھا چشم بھ را شیھا چشم خواستیم دلم

 .یمامان سالم: بھارک

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


" مامان"  و خواستیم را من دوباره بھارک کھ بود او یھا تالش.... انداختم نیسم بھ قدرشناسانھ ینگاھ
 .کردیم میصدا

 .نفسم سالم مامان، بره قربونت _

 .شدم خکوبیم شیصدا دروِن ِی دوباره لکنِت با کھ بَپرم کجا بھ یخوشحال از دانستمینم

 ؟یمامان...مامان یخوب...خو..خ: بھارک

 .کرد نگاھم یناراحت با کھ کردم نگاه نیسم بھ نگران و متعجب

 .میبزن حرف درموردش ھمانجا و میبرس خانھ بھ تا ماندمیم منتظر دیبا من و نبود شیجا نجا،یا حال ھر بھ

 و دنشیبوس از بعد و شدم ادهیپ چطور دمینفھم کھ بودم بھارک بھ زبان لکنت برگشتِن نگراِن انقدر
 .زدم وارید بھ را کلشیھ و گرفتم یتند بھ را نیسم ِی قھی طرِف دو و بستم را اتاق در مادرم بھ سپردنش

 :زدم ادیفر بایتقر

 گرفتھ؟ لکنت دوباره چرا م بچھ _

 داده دست من بھ جنونِ  حالت لحظھ آن بزند، حرف توانستینم گذاشت، متورمش ِیگلو یرو را دستش
 ام آمده درد دِل ِیتسال ِیبرا فقط چطور، دمینفھم. بودم یعصبان خودم ازدسِت آمدم، خودم بھ یوقت بود،
 تخم ش،یھا چشم ترس از کھ عیسر انقدر برگشتم، طرفش بھ و گرفتم چنگ رابھ میموھا نیسم ِیبرا

 .کرد پنھان من از را اش یمشک

 .افتاد لکنت بھ ترس از

 ... بود خودت از نبود من از بخدا زمیعز نیبب...بب: نیسم

 .شدم وانھید نیماش تو بھارِک آوردن ادی بھ با دوباره... برگشت جنونم دوباره

 .کوباندم وارید بھ را سرم و تخت بھ دادم ھیتک

 . گرفت شیھا دست در را سردمِ  یدستھا.  آمد سمتم بھ ینگران با

 .کردم حس ام یشانیپ ِیرو را، یخون ِیگرم

 . شد بلند ھوا بھ غمیج کھ گذاشت زخَممِ  یا برکھ ِی نقطھ ِیرو را دستش

 ادهی بھ دانمینم د،ید کھ را خون رنِگ بھارک بود، ستادهیا سرش پشِت مادرم.  شد اتاق وارِد ھراسان بھار
 :زد ادیفر غیج با کھ افتاد یزیچ چھ
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 گمشو...بدرنگ...بدرنِ  خون...خون..خ...نرو مامان.....بابا مثل...م رینم مان..ما...نھ...ن: بھارک

 ازمردنم، نترسد بھارکم تا بمانم زنده آنکھ ای نمینب را روزھا نیا و رمیبم باشم، ُشکھ ای کنم ھیگر دانستمینم
 ! ضعَفم بھ کنم ھیگر آنکھ ای روزم و حال بھ بخندم

 .داشتم ھم با باره کی بھ را یگ زنانھ اوِج در ھم آن انسان کی متناقِض ِیھا حس تماِم

 ِی نھیس ِیرو َعق حالِت با و دید کینزد از را خون شدم، کینزد او بھ تا اما کنم آرامَش کردم یسع
 .افتاد نیسم

 کی ِیرو برد سالن بھ را بھارک رفتم، دنبالش  بھ تمام سرعت با ھم من رفت، رونیب ھراسان نیمیس
 یمصنوع تنفِس با نواخت، اش یعروسک ی گانھ بچھ صورِت بھ یلیس دست چند خواباند، نفره تک مبِل

 شیبرا ویسنار آن دوباره خواستمینم شدم؛ خارج صحنھ از کرد کھ یا سرفھ تک با مساعدکرد، را حالش
 .شود تکرار

 دَمشیکش ام یشانیپ بھ انقدر نبود، مھم اما شد یخون دستم دِم ی پارچھ تنھا کردم، زیتم خون از را تختم
 .فعال را اشکم ِی چشمھ و کرد روَنمیب ُشک از درد شدت از کھ

 .بود دردم ِی دھنده آرامش تنھا نالھ

 با آرامش با باش، بامن مادرانھ، زنانھ، من، ِیھا نالھ یا"  کردم زمزمھ خودم با متیمال با شھ،یھم مثل
 "...توجھ....کن توجھ ازتینِ  ی الھھ نیا بھ بار کی باش، من

 

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

 

 .رساندندیم گوشم بھ را شانیصدا در کرده النھ بغِض باغچھ، در رھا ِیھا پرنده یصدا

 .دمیدیم خودم مثِل درست  کرده، بغض را ھمھ چرا دانمینم

 ی"  َتق" ِ  یصدا با و دمیند را نیسم کھ بودم ام یگ بچھ یروزھا بھ برگشتن و دنیدو ِیاھویھ در انقدر
 .کردم برخورد او بھ

 .کرد دعوت نشستن بھ را من ھا شاھزاده مثل دست با و داد مالش را سرش ِیرو برخوردمان یجا

 داشتِن ِیجا تنھا بود، ام یپدر ِی خانھ از ام عالقھ مورِد ِیجا تنھا کھ ییجا بھ کردم، نگاه باغچھ بھ
 .بود ام یپدر ِی خانھ از خاطره
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 ھفت تنھا دارم، ادی بھ واضح. کردم یزندگ نیسم با کردم، بزرگش دادم، آب را ام یگ بچھ نھاِل آنجا من
 .افتادم مان خاطره نیاول ادهی بھ خاطراتمان، رازداِر شد بھشت نیا و میساخت را بھشت نیا کھ میبود سالھ

 .دمیدیم را گریھمد ادیز لیدل نیھم بھ ، بود پدرم یشرکا از یکی دختره نیسم

 دوان با م،یدید باغچھ  وسِط ،یخال ییجا کھ میکردیم یباز بالکن تو ھم مشابِھ یھا لباس با نیسم و من
 .میکرد پنھان ھا درخت پشِت را خودمان اما د،یرس َسر پدرم مانیپاھا رفتِن دوان

 .میداد گریھمد خورِد بھ را ترسمان از یحاک ِیھا نفس و مینشست آنجا

 تا کردم ھیگر درد از بچھ ِکی مثل نیسم ِی نھیس  ِیرو آن ِیجا بھ امد،یدرن میصدا اما شد زخم میپاھا
 .نکند دایپ را مانندمان بھشت ِیجا و بشود خارج خانھ از پدرم

 ...ترسمیم سرنوشت از آن ِیجا بھ ترسم،ینم پدرم از گرید کنمیم نگاه صحنھ نیا بھ دارم کھ حاال اما

 ِیرو نجایا االن، و شدم مادر ییتنھا بھ من م،یشد زن م،یشد بزرگ ھردو کردم، نگاه نیسم و خودم بھ
 سالھ ھفت نیسم گرید کھ تفاوت نیا با م،یکنیم تکرار را مانیویسنار میدار یزندگ اِلیسر از صحنھ نیا
 .ستین گوشیباز چھریپر ای یپر و ستین

 .کردم نگاه نیسم بھ یلبخند با

 را خونھ تماِم ژشیق ژیق یصدا کھ یآھن ِیصندل دو ِیرو ھم کناِر نیسم با یگ بچھ ِیروزھا آنِ  ادی بھ
 .مینشست داشتیبرم

 .دیخند

 .زد گرید یلبخند کردم، نگاھش یچشم ریز رفتارش، بھ کردم َشک

 حاال؟ تا یدیند بخنده خوشگل کھ یکس ؟ ھیچ: نیسم

 .انداختم او بھ غضبناک ینگاھ

 برن؟ کجا دیبا خوشگال یتوخوشگل اگر _

 :داد جواب و کرد یبلند ِی خنده

 ...یخوشگل گفتھ نفربھم ھی آخھ کنن، قبول و قتیحق دیبا برن، ییجا ستین قرار...  جا چیھ: نیسم

 .ماند باز دھانم شدند، گشاد میچشمھا

 .دیخند حرکتم از
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 !باش راحت منو، بخور ایب خواھر؟ یخوب: نیسم

"  دیبگو او بھ یکی ؟..نیسم. بودم ُشک در ھنوز چون نشد، جادیا یرییتغ چیھ صورتمِ  حالت در
 ؟؟؟؟" یا شده خوشگل

 .بود دیبع زن نیا از کامال رفتارھا و حرفھا نیا

 .داد را سوالم جواب کھ دینکش یطول

 ...ھا بمونم دختر بخواد دلم ستین ینیتضم بخدا ،ینطوریا و چشمھات و لبھات نکن چھریپر..یوا _

 .نرفت نیب از میصداِ  بھت کردم، یسع ھرچھ ، زدم یا ضربھ کتفش بھ

 ؟یداد آب بھ یگل دستھ چھ نمیبب بزن حرف _

 .کرد پنھان یسنگ پشِت را اش شده جمع ِیپا و کرد جمع را خودش

 .یگرفت َغمبرک حاال تا صبح از کنم عوض و َجو خواستم  فقط...نبود یچیھ زم،یعز الیخیب: نیسم

 .ماند رهیخ فمینح ِیھا چشم بھ و کرد زیر را شیھا چشم

 .یزیر چشم و ،یزیھ ،یزیت میدیفھم بابا باشھ: نیسم

 :داد ادامھ یلبخند با

 ! یخوشگل گفت بھم وانیک: نیسم

 من بھ ُبھت با او نباریا کھ دمیخند بلند من، بھ حرفش نیھم گفتِن قایدق و گو بذلھ واِنیک آوردِن ادی بھ با
 ...بود شده رهیخ

 : کردم زیتم را لباسم پشِت خاِک گردو  زدم، ضربھ سرش بھ شصَتم با

 .گفت منم بھ خوب فھ،یضع تتیظرف یب سِر تو کربال خاک _

 .کرد ُپر را باغچھ اش خنده ِکیشل یصدا

 :دینال آرام گوشم دم و دستش در گرفت را دستم

 ..بھیعج نگھ، یھست یپر حوره کھ تو بھ اونوقت گفت بیبدترک منھ بھ اون..گھیم دونستمیم: نیسم

 ِی خانواده درمورِد میتعل و فیتعر بھ شروع مانی ھردو ِی خنده با و آورد در را دستش یچشمک با
  .کرد یفرخ
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 ....است تر نیریش دوست سخن میبگذر چھ ھر از خوب: نیسم

 بھ شروع و کرد َتر را شیلبھا من، االِن تا یگ بچھ ِیپاھا رِد از پر ِنیزم ِیرو شیدستھا حرکِت با
 :کرد فیتعر

 خانوادشون سرپرسِت...نفر سھ شدن االن چون بودن یعنی...شنینفرم چھار شامل یفرخ ِی خانواده _
 ران،یا ملت بھ داد و عمرش کھ بود یسالگ پنجاه ای چھل دونمینم درست  ِی سنھ تو کھ بود یفرخ یآقا
 خوب اما کرد روش رویز یلیخ شھربانو...برگشت خورده ییایمیشِ  ی نھیس با و جبھھ رفت شد، دیشھ

 با شون رابطھ بھشت، بھ میمستق رفت و کرد یخداحافظ ش خونواده با زود یلیخ و نبود ایدن بھ عمرش
 از یدیدیم ھم با رو دو نیا اگھ یعنی بود خالصانھ و عاشقانھ خودمون ِیشھربانو ھمون ای یدیتمج خانوم
 ستھیشا نام بھ بود یدختر فرزندشون نیاول...یشدیم ذیمستف شمام و کردیم ترشح تابش عشقشون نوِر دور
 رهیم و کنھیم ازدواج داره یرانیا مادره و یآلمان پدره کھ یمرد ھی با پلمشید مدرک گرفتِن از بعد کھ

 مدرکش دیبا کنمیم فکر االنم بودن، یدانشگاھ ھم شھربانوِ  یخانوادگِ  دوست ، حسام با  شوھرش آلمان،
 .باشھ گرفتھ رو

 .کرد تشکر شربت آوردِن خاِطِر بھ مادرم از یچشمک با و برداشت فیتعر از دست مادرم ِیصدا با

 !...نھیبینم شمارو یریام یآقا چطور موندم یھست یناب گرهیتوج: نیسم

 :داد ادامھ من بھ رو یا خنده با

  چھر؟یپر گمیم دروغ: نیسم

 میتصم کردم احساس. کردیم دواریام خودش بھ را مادرم شھیھم کھ ییحرفھا کردم، دییتا و زدم یلبخند
"   ِیھا نگاه نیھمچن و نیسم ِیحرفھا ندِنیش یبرا من منتظره ِی افھیق دِنید با با اما دارد، نشستن بھ

 .بگذارد تنھا مارا و برود داد حیترج نیسم"  فرارکِن یریامِ  خانوم

 .زد قھقھھ نگاھم با کنم، خواھش داستانشِ  ی ادامھِ  یبرا او از تا ماند منتظر نیسم رفتنش با

 .زتمیھ زویر ِیچشمھا نیا عاشِق: نیسم

 گھید بگو _

 .گذاشت اش نھیس ِیرو را دستش

 .قربان براتون گمیم چشم چشم: نیسم

 .کرد یا سرفھ با را شیگلو

 م؟یبود کجا... خوب: نیسم
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 .برگرداندم شَیرو از قھر حالِت بھ را سرم است، گرفتھ مسخره بھ مرا کردم فکر

 .گرفت را دستم

 .بودم کجا ستین ادمی بخدا: نیسم

 !دامادش کاره... باشھ _

 .کرد کمک شدنش یجد بھ تلنگر نیھم

 آقا، برعکسش.. داره یتند اخالِق اما ھیخوشگل دختره دم،یند کھ شھیم یسال ھی حدودا و دخترش ، آره _
 مامانش یلیخ... آقاست یلیخ نداشتمھ، داداِش انگار دارم دوسش یلیخ پسرش، ایح و حجب از پر ن،یمت
  ....مونده رانیا مادرش عشق بھ اون اما ببرتش خواستھ ستھیشا بار ده از شیب خوادیم و

 ؟...باشد داشتھ تواندیم یا رابطھ چھ نیسم با خانواده نیا د،یبلع مرا فکر 

 ..دمیپرس را سوالم

 ؟یخورد ِگِره خانواده نیا با چطور یعنی ؟ِیطور چھ خانواده نیا با توِ  ی رابطھ ن؟یسم _

 .دیخند یخاصِ  یتلخ با اما آرام

 شدیم ستھیشا ی خالھ پسر فطرت پس نامرده اون شوھرم ،یبپرس یسوال نیھمچ یخوایم دونستمیم: نیسم
 رابطھ ھاشون یلیخ با یحت و خوبن یلیخ اونھا و داره فرق یلیخ ش خانواده با اما وان،یک داداِش یعنی

 .داد انجام و طالقم ِیکارھا تمام خودش تازه شھربانو نیھم ش نمونھ دارم،

 :انداختم باال ییابرو

 داد؟ انجام و کارھاتِ  تمام شھربانو _

 .داد تکان یسر

 .توئھ از بعد منِ  دوست نیبھتر اون آره،: نیسم

 و ستندین شوھرش ِی خانواده گفت من بھ شب آن در او کردم، پرواز نیسم ِیعروس شِب بھ خودآگاه نا
 !...کنندیم یزندگ کشور از خارج

 .دوختم چشم او بھ متعجب

 ...چـــــِ تیعروس شِب تو پس _

 .برسد انیپا بھ حرفم نگذاشت
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 ...انگار جاشھ سره مغزت باز مشکل ھمھ نیا وجود با تو: نیسم

 :داد ادامھ کوتاه یلبخند از بعد

 نھ ای یشد متوجھ دونمینم رانیا برگشتھ تازه یدید کھ وانمیک شون؛ ھمھ بودن، کشور از خارج آره: نیسم
 نیھم خاطره بھ داشتن اختالف باھم یفرخ و شوھرم ی خانواده زمان اون داره یسیانگل ی لھجھ اما

 .نکرد دعوت رو اونا کامران

 .دادم تکان میتفھ بر یمبن یسر اما بودم شده جیگ آنکھ با

 .تره دهیچیپ سلطانم شاه از من یزندگ ،یبکن من ِیزندگ ریدرگ و خودت خوادینم: نیسم

 .چسباند گوشم بھ را لبانش و گرفت را دستم

 ؟ یگینم نھ بگم یزیچ ھی چھریپر حاال: نیسم

 !...منتظر...کردم نگاھش

 تا یکن مطرحش دوباره امروز تو خوامیم...خواست ازم امروز بھارک ؟یباز شھره میبر یایم: نیسم
 .بخوادت دوباره دخترت

 ...شد خواھم دانستمیم و شدم بودم، خوشحال

 ِی ھمھ کھ دادم او بھ را نانیاطم نیا و فشردم را دستش درنگ بدوِن دارم، خوب یلیخ یدوست آنکھ از
 با ھمزمان  نیسم با و دمیکش ام گرفتھ شکل تازه ِشکِم ِیرو یدست....کنمیم بھارکم خاطره بھ را تالشم

 .میآمد رونیب باغچھ از ھوا شدِن کیتار

  

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

 

 .برداشتم را او کالفھ. خوردیم زنگ وقفھِ  بدون تلفنم

 .فشردم را اتصال ِی دکمھ

 بلھ؟ _

  .جان چھریپر سالم _

 .بس و شھربانوستِ  مخصوص زنانھِ  ُتن نیا
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 .نشناختمون دیببخش سالم، _

 دستم بھ ظبط بگم خواستمیم راستش. یمنِ  دخترِ  یجا تو نزن، رو حرفھا نیا زم،یعز کنمیم خواھش _
 .نباش نگران اصال و دیرس

 .دمیپاش صورتم بھ عربض یلبخند

 .ممنون یلیخ ن،یخبرداد کھ ممنون _

 .خانوم یشاد و ریبخ وقتت زم،یعز کنمیم خواھش _

 .دیبرسون سالم. شما نیھمچن _

 .خدانگھدارت. برسون سالم ھم تو حتما، _

 .خداحافظ _

 بود؟ یک: نیسم

 .کردم قطع را تلفن

 .برداشتم را فمیک. بود خانوم شھربانو _

 ست؟ آماده بھارک م؟یبر _

 .دیخند

 از کھ نییپا ایب گفتم و زدمش منم.امیب و بشم ت شونھ سواِر ایب گھیم من بھ طونیش ِی  دختره آره،: نیسم
  .یکردن یسوارِ  دنبال مادرتِ  مثل االن

  .کردم وارد ام چھره بھ یساختگ یاخم  زدم، یلبخند

 .بانو فتھیوظ _

 .انداخت باال یا شانھ

 ست؟ین نطوریا. امیم نظر بھ بیغر نجایا من چقدر: نیسم

  .دمیخند

  .زد وندیپ شیدستھا بھ را دستم

 !...کامل... شدیم کامل بھارک با ماِ  جمع
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************** 

 

 عرق ترس از من ِیپاھا و دست ِریز بردم، رو ادهیپ سمِت بھ اورا و دمیکش را بھارک دسِت شدت بھ
  . ختیریم

 ....خواستمینم من دیببخش...ببخ مان...ما: بھارک

 :زدم ادیفر قبل از تر تند نباریا

 ؟یدیفھم بابات، طرِف یبر یندار حق گھید.. بھارک ببند و دھانت _

 .کرد جدا دخترم از را من نیسم یدستھا

 با و دادیم مالش شیدستھا با را میھا انگشت یجا بھارک... شدم روانم ِیعاد ریغ حالت ِی متوجھ تازه
 ازمن نیسم با و انداخت سمتم بھ سرد یپرسشگرنگاھ و مظلوم یلیخ کرد،یم نگاه مادرش بھ سرزنش

 نابود را سرم پشت یھا ُپل بازھم...شدم تمام...شدم مات....شدم رهیخ رفتنش ِریمس بھ....شد دور
 .نابود...کردم

 چرا کھ بودم متنفر دیحم از.... آمدند یم سراغم بھ ھم با روزھا نیا کھ ییھا درد ِی ھمھ مثل شدم، کالفھ
 .کشاند دنبالم بھ را گرید فرزنِد کی و گرفتار، را من شبانھ ِیھوا کی ِی واسطھ بھ

 .کند محتاج خودش بھ را من تواندیم نطوریا دانستیم دیشا دانم،ینم

 پاسخ شیرفتارھا بھ یطفل ھماننِد کرد، نیماش بر سوار را من و شد حلقھ میدستھا دوره نیسم یدستھا
 ...آرام و عیُمط دادم،یم

 من بلغزم یاندک ،یا لحظھ بخواھم اگھ دانستمیم خوب اندازد، یم َتشر بھ را او ازمن یرفتار ھر دانستمیم
 .کردم اعتماد او بھ و کردم سکوت خاطر نیھم بھ کند؛یم یکی احساساتم با را

 :دیغر سمتم بھ کھ اوردین یدوام اما

 ،یندار و لعل نیا اقتیل تو بکنن، احمقت سره بر خاک... یشیروانپر چھر،یپر یضیمر تو: نیسم
 تاِر یفدا یالھ ،یبگرد دورش یالھ ندازه،یم کردن غلط بھ رو تو و کنھیم سکوت برابرت در کھ یدختر
 ....اقتیل یب یا....یبش موھاش تاره

 با منِ  ی ھیگرِ  گرفتن شدت... شد نابود ھیگر ِریز اشک، ِریز میچشمھا فقط... درنگ بدوِن اراده، بدوِن
 .شد یکی نیسم ترمِز
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 ...یناگھان

 کھ ییخدا خدا، از بلکھ ن،یسم از نھ ازخودم، نھ بودم نیشرمگ نخوردم، تکان خورد، داشبورد بھ سرم
 .کردم بدبخت را دخترم َمردم ِی بواسطھ اراده بدوِن نطوریا من و کرد مادر عاشقانھ را من

 .شو ادهیپ: نیسم

 صورت بھ یا رهیخ ِیھا نگاه تعلل، یکم از بعد ند،یبیتارم میچشمھا کردمیم احساس... کردم بلند را سرم
 .شدم رهیخ مَیرو روبھ ِیتابلو بھ و آوردم دست بھ را ام یعاد حالِت انداختم، نیسم

  " ختھیفرھ حسام دکتر "

  ...بود ینیبال ِیروانشناس تخصَصش

 بود؟ آشنا میبرا انقدر اسم نیا چرا

 .اوردمین ادی بھ آوردم فشار ذھنم بھ ھرچقدر

 نوبت برات روزه چند بدم، حیتوض بھت و یزیچ بخوام کھ ھیاون از باالتر درکت تو چھریپر نیبب: نیسم
 ھی اون...  بزن حرف حسام با و برو یداد بھم رو بھونھ نیا امروز خودت کھ بودم بھونھ دنبال اما گرفتم
 از اما نھیسم کن احساس ونھ،یم ششیپ حرفھات ست،ین رو دو آدِم ھی ای یالک رهیبگ پول ھی ھیواقع دکتره
  ... دنبالت امیم من و شھیم تموم نوبتت 12.30 ساعت....نھیتسک ھی خودش نیا کھ مذکرش جنِس

 ...کردم نگاھش پرسشگر

 .است آورده روانشناس ِتیزیو بھ را من نیسم افتاد، راه بھ ذھنم تازه

 کرده چکار من مگر ای ام وانھید من مگر: کھ او بھ دمینپر کنندھا مراجعھ ِتیاکثر ھماننِد اما چرا؟ دانمینم
  ام؟

 .کردم اعتراف شکل نیا بھ گناھم بھ و کردم قبول عیمط یلیخ برعکس،

 یکس لبخنده جواب بخواھم کھ بودم یآن از تر جان یب دوستش خواھرش، من اما... کرد تمیھدا یلبخند با
  .بدھم را

 ...بود حرفھا نیا از تر خراب حالم

 ...بودم دهیشن را اسمش کجا بود؟ یکس چھ ختھیفرھ حسام حسام؟

 .باشد نیسم ِیپدر یھا دوست ای پدرم یھا دوست از دیشا ام، یپدر ِی خانھ در کنم فکر... اول ی طبقھ

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


 .ام دهیشن بھارکِ  مھد  ِیھا دوست ِی خانواده از را اسمش حتما... نبود آنجا نھ... دوم ی طبقھ

 !.. نھ... سوم ی طبقھ

 .گذشت مھابا یب من از و کرد برخورد من بھ تمام ِینیسنگ با اندام الغر یخانوم کرد، ستیا ذھنم قطاِر

 .گذشت میھا چشم ِیجلو از یاشک ھر از تر عیسر او اما برگشتم

 را دستش یحت گرفت، لیتحو را من یناباور کماِل در کردم، یمعرف را خودم و رفتم یمنش طرف بھ
 .کرد دراز میجلو ییآشنا یبرا

 !...ختھیفرھ یآقاِ  یمنش ھستم، اھورا _

 :دادم را جوابش یلبخند با

 ...شونیاِ  ی کننده مراجعھ..چھرمیپر منم _

 .کرد آماده را من اتاق داخِل بھ رفتن ِیبرا

 .کردمیم لمس را طیمح آن داشتم حاال بشوم، روانشناس ای لیوک داشتم لیتما شھیھم

 تا کشاند نجایا بھ را من کھ بودم ممنون او از عارفانھ عکس بھ نبودم، ریدلگ و ناراحت نیسم از اصال
 .بشوم یخال یاندک دیشا

 . "َدنگ نگید "

 .خاُنم چھریپر شد زده تیبرا ھا صدا

 .کن فیتعر نانھیمت و بردار قدم آرام.. یبشو وارد درونت در ِی بچھ کی با دیبا بعد بھ نجایا از

 "...تق و تق "

 .گرفتم ازاو سرانگشتانم ِیآرام بھ من را آرامشش کھ یدر ِیصدا

 .کرد جلب را نظرم آن پشِت در یا پسرانھ و فیظر صورت و شد باز در

 .آورد ادمی بھ را ییبایز باِغ خانھ کھ یا افھیق

 ...نجا؟یا چرا اما....! یفرخ خانم پسر...! نیشاھ

 !..تنھا یاندک...  کن صبر...  را ات ماسولھ آن بتازان تند ذھن، قطار

 .بکند یسپر کنارش در را اش یعمل امتحان بود قرار نیشاھ آقا کھ بود یحسام عمو ھمان نیا
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 .کرد دعوت آنجا بھ را من و گرفت اتاق داخل سمت بھ احترام نشاِن بھ  را دستش

 .دادم را پاسخش یلخند با

 .بود ھم با ما ِی سھ ھر سالم

 .بود کرده خوش جا زشیم پشت رنگ یصورت ِی مردانھ راھنیپ با حسام

 .داشت چشم بھ ینکیع و بود ختھیر شیموھا بانِک

 رهیخ میھا چشم بھ. برگشتم نیشاھ سمِت بھ اراده بدوِن... نمیبنش خواست ازمن و انداخت جانبم بھ ینگاھ
 ...ریبودوالغ دانشجو ِسمتش کھ یپسر کی نھ مرد کی برِق داشت، یخاص برق شیھا چشم شد،

 ...بودم دهیند خودم ِیھا چشم در چوقتیھ پسر نیا سن تو کھ یبرق

 حاال خصوصا بزنم، را میھا حرف یدرست بھ توانستمینم و بودم معذب نیشاھ یجلو نشستم، تعارف بدوِن
 .دارد یلیفام نسبِت ھم نیسم با دانستمیم کھ

 .زد گره درھم را شیھا دست حسام

 گھ؟ید نیباش دیبا یریام خانوِم خوب: حسام

 :دمینال آرام

 !..بلھ _

 :داد پاسخ محکم

 د؟یدار لیم یچ نمیبب دییبفرما یریامِ  خانوم: حسام

 .دادم حیترج را ییچا تینھا در و کردم فکر میگلو و خودم با کم یاندک

 ..ییچا _

 :گفت او روبھ و انداخت نیشاھ بھ ینگاھ و دیخند

 .انگار دنیچ قھوه با و نافت کھ ھم تو: حسام

 .داد تکان نیطرف بھ را سرش و داد را پاسخش یلبخند با نیشاھ

 من روبھ مستخدم، بھ سفارشات دادِن از بعد کرد، مستخدم بھ را الزم سفارشات زشیم ِیرو تلفِن با حسام
 .کرد ُپر یمقدار را وقتم معمول تعارفات با و کرد
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 انشاهللا؟ ھستن خوب خانواده ن،یآمد خوش یلیخ خوب: حسام

 !...ممنون میخوب شماِ  لطف بھ..دارن سالم _

 ...کرد نگران را حسام زدمیم میپاھا ِیجلو ِزیم ِی ھیپا بھ کھ یا یپ در یپ یھا ضربھ 

 ن؟یدار اضطراب خانوم؟ شده یزیچ: حسام

 شدم رهیخ حسام بھ بدھد صیتشخ توانستیم بودنش بچھ وجوِد با ھم بھارک یحت کھ ییمصنو یلبخند با
 ....دادم لشیتحو را یا"  نھ"  کنان ونجوا

.... کرد درک را ام ینگران یاصل ِیمعن انگار انداخت، ینگاھ نیشاھ بھ و انداخت باال تعجب از ییابرو
 ِریز ِیھا چشم با حسام اما بخواھم، معذرت نیازشاھ باتعارف خواستم... فراخوند رونیب بھ اورا چشم با

 بھ اول حالت بھ را یخواھ معذرت ِیبرا ام شده راست گردِن و کرد آرام ھم را من آرامش و نیب ذره
 ...کرد لیمتما نییپا بھ رو خِم شکل

 جز یزیچ چیھ تیموقع نیا در و ساعت نیا جا، نیا من اما شد ریدلگ نکارمیا بابِت نیشاھ کردم احساس
 خجالت داشتم بامادرش کھ یا یرو در رو  از فقط.... نبود مھم میبرا منجالب نیا از نجاتم و ام یزندگ
 .دمیکش

 ؟یریام خانوِم: حسام

 .دادندیم جوالن خود ی طھیح در خود ِی نوبھ بھ کدام ھر و کردیم ریِس گرید ییجا جسمم و جا کی فکرم

 ...برگشتم طرَفش بھ

 یزیچ تنھا..... بود امدهین وجود بھ نگاَھش ظاھِر در یرییتغ و بودند خورده گره ھم در شیھا دست ھنوز
 بھ شدندیم یمنتھ اش ییچا استکاِن از کھ بود یا وستھیپ یدودھا کرد جلب منحرفانھ یلیخ را نظرم کھ

 ....اتاق آسماِن

 ....من مخاطب و بود او سخنگو دوباره

 ...بشنوم سکوت کھ نکردم رونیب و اون راستش: حسام

 ...معذر من _

 خانوم نیسم از شونیا دارن، لطف من بھ یلیخ یفرخ خانوم... بشنوم یخواھ معذرت نخواستم من: حسام
 ...باشم داشتھ یمالقات شما با بودن خواستھ

 :دمیپرس متعجب
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 چرا؟ یفرخ خانوم _

 شھربانو با یوقت. بود کرده نگران یلیخ و خانوم نیسم ضتون،ینق و ضدِ یرفتارھا دونم،ینم قیدق: حسام
  .نیبش آشنا من با رنیگیم میتصم زارن،یم انیم در

 :دیکش شیپاِ  ران بھ را دستش دو ھر

 .دیینجایا شما حاال و: حسام

 .دادم تکان یسر ضھیعرِ  نبودن یخالِ  یبرا. کردم جمع را فکرم

 بره شیپ ییآشنا باِب مم جلسھ نیاول...میندار کار شروع عدم یبرا یمشکل روشکر خدا خوب: حسام
 .نیبگ تونیناراحت عمِق از کھ نھیا منظورم....  بشنوم رو شما باره فاجعھ و قیعم مشکِل دیبا من بھتره

 ...شما خواستمیم من _

 راحت خوامیم...تو میشیم شما ھم من ھم بعد بھ نیا از یول کردم، قطع و حرفتون دوباره دیببخش: حسام
 ..یباش

 .امروزم روزه طول در ِی خنده نیاول دم،یخند

 .نواخت چشم صورتم بھ پرسشگر

 شما؟ نیگیم چرا خودتون خوب _

 ...دیخند

 ....میگینم گھید حاال از: حسام

 ..دادم لیتحو را ی"ممنون" لب ریز و کردم دییتا سر با

 .دیکش رخم بھ را آلودش گوشت و کوتاه کِلیھ زیم پشِت از و شد بلند

 .دمیدیم یکی ھا قصھ و الیسر یھا مثبت آدم با را ھا تیشخص نیا شھیھم چون نخندم کردم یسع

 منتقل شکمشِ  ی رهیدا ِیباال بھ یخاص توازِن با را وآن گذاشت کمربندش طرف دو را دستش دو ھر
 .کرد

 .گرفت قرار من ِیرو روبھ

 .انداخت زیم ِیھا ھیپا بھ را شیھا چشم و نشست یصندل ِیرو
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 رون؟یب بره نیشاھ یخواست چرا: حسام

 .دانستمینم واقع بھ ھم خودم چون نداشتم، یجواب

 ..منن ِلیوک مادرشون کردم،یم بودن عذب احساس _

 کردیم عمل تر وارد اون من یھا ضیمر از یبعض تو واقع بھ کنھ کمکت تونھیم اونم اما دونم،یم: حسام
 اما میکن ینم شروع و درمان جلسھ نیا ما نیبب..  شناختھ یلمس نشناختھ، یدرس تنھا و درسش چون

 کنھ استفاده ھاش ییراھنما از یبتون تو ھم و ببره درسش از یسود اون ھم تا باشھ ھم نیشاھ دارم دوست
  ....اگھ اما

 . کردم قطع میگلو تھ از ی" ِاِھم" با را حرفش

 و بوده ترمز بدوِن یقطار من یزندگ.. انیب ستین اجازه بھ یازین اما کردم قطع و حرفتون دیببخش _
 . ندارم بودن مخاطب یب بھ یازین

 .دیکش شیرش تھِ  یرو بھ یدست د،یخند

 ...شما نھ تو ضمن در باالست درکت دونستمیم: حسام

 .گرفت در طرِف بھ را دستش

 قراره کھ یاتفاق ھر بعد ی جلسھ از بود؛ معارفھ فقط جلسھ نیا ،یت بچھ نگران دونمیم یبر یتونیم: حسام
 ....بانو منتظرتم پس ببره باال ،ییباال نسابھ حد بھ درکشو تا بدونھ عکس با داره دوست بدونھ حسام

 ..اومدم رونیب اتاقش از یخداحافظ از بعد و کردم تشکر حسام از یلبخند با

 درک را اش یمیصم کردِن صحبت و  گرم  نگاِه ِیمعن نباریا و کردم تشکر  یمنش از اتاق از رونیب
 .کردم

 ...12 کردم، نگاه ساعتم بھ

 درست و نبود یراھ  خانھ تا کنم، یرو ادهیپ یا ذره دادم حیترج...دیایب نیسم تا شدمیم معطل ساعت مین
 .بودم دهیرس آنجا بھ 12:30

 فکر ام گذشتھ بھ.... روحم مثل درست کردم، اش مچالھ درآنجا و کردم ُگم  مَیمانتو بیج تو را دستم
 .کردم

 یناباور با دیحم اما کردم، گرم را آن خودم ِیھا دست با خودم و گذشت کھ یسرد و سخت ِیروزھا بھ
 ....بود دهیکش تھ شوقم ِتیکبر کھ چرا نشد گرم من ِیدستھا با یزمیھ چیھ گرید و کرد سرد را او
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 ...بودم خانھ آمدم،دِر خودم بھ تا

 بود کرده عرق بازھم بود متعادل ھوا نکھیا با آوردم، رونیب بمیج از قھیدق چند دانمینم از بعد را میدستھا
 ....کردیم یینما خود دستم کِفِ  ی ھجده ِنیچ و

 خانھ از منِ  خاطر بھ ھم نیسم...نباشد ھم نیسم و باشد خواب بھارک زدم حدس بود، ساکت و آرام خانھ
 .کردیم یاوزندگ با کھ بود اش عمھِ  ی خانھ گرشیدِ یپا و نجایا شیپا کی بود، شده دور اش

 .کرد سالم و رونیب آمد رونیب آشپزخونھ از کارش ِیھا دستکش با  مادرم

 .کردم رھا مبل ِیرو را فمیک

 دارن؟ فیتشر کجا کاشانھ اھِل... خودم ِیمادر بھ سالم _

 ھم را یگ افسرده نیاِ  حق من اما! افسرده بودم، افسرده شھیھم من. دادمیم حق او بھ بود، شده متعجب
 نداشتم؟

 ...میدید یُپرانرژ و توروخندون ما عجب، چھ: مادر

 مادرم؟؟؟ براتون بشم ُعُنق بد دوباره نیخوایم _

 ...داد پاسخ ھم من سواِل بھ ھمزمان و شَیقبل مقصد سمِت بھ برگشت

 گفتم دیخر رفتھ نمیسم کارخونھ، رفتھ بابات دوباره، رهیبگ جون جونم یبِ  ی خونھ بزار زم،یعز نھ: مادر
 ...برد خودش با بھارکم ناھار، ِیبرا ارهیب یترش

 ...دمیشنیم ادیز روزھا نیا مادرم از کھ کرد ادا حرص با را آخرش ِی جملھ

 ...نشستم نیزم ِیرو فکر بدوِن و آشپزخانھ بھ رفتم...کردیم جلوه یعاد

 شده؟ یزیچ ؟یگفت حرص با چرا _

 ...بودم شده رهیخ او بھ لبخند با بدھد، صیتشخ را میصدا ِتیموقع تا برگشت

 .زد ِگره ھم در را شیھا اخم کرد؛ نگاه نشستَنم طرِز بھ متعجب

 نشستنھ؟ طرِز چھ نیا: مادر

 ...دمیکش مَیمانتو دامنِھ بھ یدست

 شده؟ یزیچ... نکن عوض و حرف ؟یکنیم عوض و حرف چرا منِ  مادر _
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 ...داد جواب خونسرد و داد تاب تابھ، در را دستش در ریگ کف

 نھ انگار  اصال دختره نیا دستھ یداد رو بچھ ھ؟یرسم چھ گھید نیا ؟ یچ یعنی گھید نیا... آره: مادر
 ....کنھ عادت ھا بھیغر بھ نزار دختر...  یمادرش انگار

 او بوده تا و کردیم خطابش دخترم شھیھم و دیدیم خودش دخترِ  مثل را نیسم مادرم کردم، تعجب یکم
 ترک ماراِ  ی خانھ نخورده شام ای و ناھار بود افتھین اتفاق حاال تا شناخت،یم خونواده از یعضو را

 ....بکند

 .فرستادم باال را میابروھا

 ...کـــــیم اشتباه یدار یمادر _

 ...کنــــینم ریخ نھ: مادر

 در و شدم بلند نکردم، درک را فاجعھ عمِق کند، تمام را حرفش نگذاشت دیچک شیھا چشم از کھ یاشک
 .فشردم ام نھیس بھ را سرش دمش،یکش آغوش

 .زد شیآت را خودش و  خودم دِل و کرد شروع

 گفت نیسم بھ تو دختِر  تنم، ِی پاره گرم،یج امروز فقط نشده، یچیھ...جان مادر نشده یچیھ: مادر
 ..مامان

 ....نیسم بودِن خوب ِی واسطھ بھ فقط شدم، بلند اما ُمردم دم،یخند اما گرفت آتش دلم

 تا ریبگ دکتر از گفتم، او بھ نیسم اقداماِت از و نشاندم یصندل ِیرو اورا و کردم آرام را مادرم زور بھ
 .برسم ام بچھ بھ شتریب خواست ازمن و شد آرام زود یلیخ اما شد ناراحت اولش طالق،

 .رفتم اتاقم بھ اش شده چروک و دهیکش زجر ِیھا گونھ یرو بھ یا بوسھ نشاندِن با و دادم قول او بھ

 .کردم واگذارش ییلباسشو بھ و کردم جمع را بھارک و خودمِ  یفاھایکث رختِ  تمام

 .رفتم خواب بھ یکالم یب ِیقیموس ِیصدا با آرام و شدم مچالھ تختمِ  یرو 

 

*************** 
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 " ششم فصل "

 

 . بود منِ  سرنوشت و قسمت نیا

 من... بشود تمام دیبا یبخت بد گرید دم،یجنگ یم دیبا من اما... اشک و ھیگر محبت، ِیندار و درد 
 ...اورمی تنھا داشتم، را بھارک

 جان بار ھر با کھ دانستینم و گذاشتیم یریگ شکل ِی مرحلھ در پا یگ تازه بھ کھ یا ماه سھِ  موجود
 .دھدیم جان بدنم بھ گرفتَنش

 بھ ھم را خانواده و گرفت یم اوج دوباره یناباور ِنیع در اما رفتیم حائل کم کم ام یحاملگ ِیآلرژ
 .کردیم تیاذ من ھمراه

 قانع بھ قصد توانستیم تا و شد مطلع ام یباردار از پدرم اما بودم کرده را خودم تالِش تینھا نکھیا با
 .داشت کردَنش یمخف در کردنم

 .کردیم مشخص را زیچ ھمھ ام برآمده شکِم کھ تینھا در ؟یک تا اما

 .رفتم بھارک دِنیبوس از بعد و کردم یخداحافظ مادرم از نیسم بوِق ِیصدا با

 سخت آمد، یم مان خانھ بھ تر کم ھم نیسم و میکرد جدا نیمیس از کم کم را بھارک مادرم، سفارش بھ
 بھ کھ یَتق ھر با و بود شده دلنازک مادرم یطرف از کردم،یم تحمل بھارکم خاطره بھ اما نبودنش بود

 یم راه بھ گرید بحِث کی دوباره و آورد یم درد بھ را پدرم دِل و شدیم روانھ اش  ھیگر دیرسیم گوشش
 .افتاد

 .ببرم نیب از خودمِ  یخودخواھ خاطِر بھ اورا آرامِش شدینم و بود درسش ِی آستانھ در نازیپر خواھرم

 .شدم سوار و بستم را خانھ دِر

 .کرد وارد یا ضربھ داشبورد بھ یلبخند با و شد رهیخ ُرخم مین بھ نیسم

 ؟یشد چاق و برگشتھ روت و رنگ خوب داشبورد بھ بزنم نھ: نیسم

 .کردم تاسف اظھاِر سر با کارش بھ و دمیخند

 زن؟ داره قضا دفِع داشبوردم آخھ _

 .کرد روشن را نیماش
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 ! خانوم ام زهیدوش من: نیسم

  .کردم درست را حجابم و دوختم چشم کنار ی شھیش بھ متعجب

 .مانیزا شکم دفعھ دو نیا با میا زهیدوش توام و من نیھم _

 باکره روِح بھ یا زهیدوش ایثان اما و دم،ینچش و ش مزه و نداشتم و شدن مادر نعمت من کھ اوال: نیسم
 ...بانوو جسم، نھ ست

 .دمیخند اراده یب داد،یم نشان دھانش از بزرگتر شیحرفھا

 .وانھید..من دوسِت یا وانھید _

 :داد جواب ناخواستھ

 شوھرتھ: نیسم

 .پوشاند را صورتم یساختگ یاخم

 ...البتھ صد کھ شونیا _

 .کردیم خوشحال را من و بود گذار ریتاث کھ ھم البتھ صد و خنداندیم را من فقط مقصد بھ دِنیرس تا

 دیایب دنبالم بھ تا  کنم دار خبر را او ساعت راِس خواست ازمن گذشتھ ِرواِل طبِق دوباره و کرد ام ادهیپ
 .ندیبب را بھارک بتواند ھفتھ کی از بعد آنھم، از وبعد

 را  حسام دکترِ  کردن خبردار درخواسِت و برخورد من با یمیصم و گرم دوباره یمنش شدم کھ وارد
 .کرد

 .بود دهینرس ھنوز نیشاھ رفتم، داخل بھ یوقت شدم، اتاق ِی روانھ کھ نگذشت یطول

 .انداخت اش یمچِ  ساعت بھ  ینگاھ مین داد؛ را  سالممِ  جواب نگران ییھا چشم با حسام

 موجود؟ نیا امدین چرا: حسام

 .اوردیب دست بھ را آرامشش خودش دادم حیترج و دمینپرس یخاطرسوال نیھم بھ دانستم،یم

 .شد واقف من بودِن بھ قھیدق نیچندِ  گذشتن از بعد

 ...بدم بھت و ییشنھادایپ ھی و بگم بھت دیبا کھ ھست ییزھایچ ھی بزار ادیب نیشاھ تا خوب: حسام

 .کردم نگاه حسام بھ منتظر
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 اما یبگ خودت داشتم دوست بشناسمت، شتریب تا گرفتم و ھات دلگفتھ یفرخ خانوم از من راستش: حسام
 نیجورچ رو ھمھ و دمیپرس خانوم نیسم از و مشکالتت ی ھمھ...بود راه نیبھتر یمقدمات ی مرحلھ یبرا
 تو رواِن بگم بھتره ای یندار یماریب تو کھ دمیرس جھینت نیا بھ...دادم قرار ھم کناِر مانند پازل و وار

 یلیخ... متاسفانھ.... بدم ھیھد بھت تونمینم من و آرامش نیا.. خوادیم آرامش ھی فقط س، شده معالجھ
 بھ دیبا یطوالن بایتقر مدِت یبرا کھ شده متوقف رامسر تو کارام یسر ھی اما کنم کمک بھت دارم دوست
 ....کنمـــ یمعرف بھش تورو تونمیم کھ دارم خوب یلیخ دوسِت ھی من...باشم داشتھ مھاجرت اونجا

 طرف آن از ندازم،یب زحمت بھ را مردم نیا از شتریب خواستمینم برساند، اتمام بھ را حرفش نگذاشتم
 .حسام آقا نجاھمیا از و یفرخ خانوم طرف نیا از ن،یسم

 وارد اریبس ِنیدیدو از قرمز و کرده عرق یصورت با نیشاھ و شد باز شدت بھ در کھ شدم بلند یتشکر با
 .شد

 کرد سالم سر با یمعطل بدوِن راھنشیپ اول ِی دکمھ کردِن باز با و کرد جا جابھ شیھا دست تو را فشیک
 .خواست معذرت ھم آن از بعد و

 .برگشتم طرفش بھ بودم رفتن بدِو در کھ من

 یازین گھید شما نیبخوا معذرت دینبا چون مونھیم جواب یب تونیخواھ معذرت اما نیاومد خوش سالم _
 ....رامسر برنیم فیتشر دارن حسامم آقا یطرف از امینم م گھید و ندارم یمشکل من ستین اومدنتون بھ

 ...حسام بھ ھم آن بعداز کرد ینگاھ زدم حرف بلبل ِنیع درست کھ من بھ اول متعجب

 .کرد دییتا سر با حسام

 بخدا کنم، غیدر ازت و آرامش نیا دینبا من. خوادیم آرامش ذھنت گفتم ،یندار یمشکل نگفتم من: حسام
 من از خودتھ، با اریاخت بازم اما.... رمیبگ عھده بر خودم تو پروژه داشتم دوست یلیخ وگرنھ تونم،ینم
 راه نیا گمیم غلو بدوِن کن باور کن، مراجعھ ینیبال ی نھیشیپ تو حاذق روانشناس ھی بھ حتما یشنویم

 .دهیم جوب

 بھ را حرفش ِیرو نم،یبنش کرد اشاره من بھ داشت، عھده بر را شنونده کی نقِش تنھا تااالن کھ نیشاھ
 .برگرداند حسامِ  سمت

 و ییتنھا نباریا اما رم؟یبگ عھده بر و یریام خانوِم درماِن کاره من شھیم اما د،یببخش حسام عمو: نیشاھ
 ھی گھید تونمیم و دارم نانیاطم بھت گھید یگفت خودت... رمیگیم تماس باھات یتلفن بود اجیاحت وقت ھر

 کھ شونویا خوامیم حاال دم؟ید مامان ِیھا پرونده و ازخودت کھ یشناخت با کنم درمان یراحت بھ و ماریب
 ....کنم مداوا ستنین مارمیب تازه

 .شد رهیخ من بھ درھم یذھن و متفکرانھ یلبخند با حسام
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 ای نباشھ یراض خانوم چھریپر دیشا کردم فکر اما داشتم یمیتصم نیھمچ خودمم یبخوا و راستش: حسام
 ....نباشھ راحت بگم بھتره نکھیا

 صیتشخ اصال راستش برگشتم، بودم شده دور آن از یا قھیدق چند کھ طمیمح بھ آمد زبان بھ کھ اسمم
 نفر کیبا کھ است درست دانستمینم نادرست؟ زیچ چھ و است درست یزیچ چھ دانستمینم دادم،ینم

 ؟...نھ ای بخوام را معلولم ذھِن آرامِش او از و بزنم حرف خودم از تر کوچک

 ....بودم مردد

 ...کردم ُمَعَول حسام خوِد بھ را میتصم لیدل نیھم بھ

 عھده بر را او ی ندهینما نقِش و کند کمک من بھ تواندیم نیشاھ کھ شد مستحضر نیشاھ ِدییتا با اوھم
 ....دارد

 را خودم یقیطر بھ و ببندم را انمیاطراف دھاِن قیطر نیا بھ خواستمیم فقط و بودم سالم من صورت ھر در
 باشد؟ یکس چھ میرو روبھ طرِف کردیم یفرق چھ حاال.... کنم یخال

 دو ھر از نیشاھ بھ ام یپدر ِی خانھ و خودم تلفِن ِی شماره دادن از بعد و کردم قبول لیدل نیھم بھ
 ...کردم تیموفق یآرزو شیبرا و کردم تشکر غشیدر یب ِیھا کمک بابت حسام از و کردم یخداحافظ

 .دمیشن ابانیخِ  سر آن از یوحشتناکِ   یصدا کھ بودم گرفتھ شیپ در را خانھِ  راه زنان قدم

 .برگشتم صداِ  سمت بھ ترسان

 و چسباندم بدنم بھ را فمیک. بود ینیسنگِ  تصادف. بودند کرده برخورد ھم بھ ھولناک یلیخ نیماش دو
 .ختمیگر صحنھ آن از ریز  سربھ

ِ  ینابود. نداشتم... نداشتم را ھا صحنھ نیاِ  دنیدِ  طاقت من. بودم زده زنگ نیسم بھ کاش بود، درد دلم
  ...ممکنِ  ریغ... بود ممکنِ  ریغ منِ  یبرا یتفاوت یب داد،یم غذابم افراد

 خانوم؟ چھریپر _

  .برگشتم صداِ  سمت بھ

  .بود ستادهیا منِ  یقدم چند

 بلھ؟ _

  .دمید واضح کامال را شینما جوان ِشیر تھ  کھ کینزد آنقدر...کینزد یلیخ. آمد کینزد

 .باشھ خوب حالتون نکنم فکر.  رسونمتونیم: نیشاھ
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  .بستم را میچشمھا

 .کینزد.... بود کینزد تھوع حالت تا ام فاصلھ

 مزاحمـــ ممنون، نھ _

 شدم حال بد من اومد شیپ کھ یا صحنھ نیا با اما کنم،یم قطع و حرفتون دیببخش و منِ  یادب یب: نیشاھ
  .دارد خودِ  یجا کھ شما

  .کرد  خودشِ  کنارِ  ی شده پارک ِنیماش بھ یا اشاره

 .کنمیم خواھش دییبفرما _

  .داشت مخالفتِ  توان ام چانھ نھ و بود، خوب حالم نھ

 .رساندم شده، دعوت نرِمِ  یجا بھ را خودم و رفتم بود انگشتشِ  کانیپِ  نک کھ ییجا بھ

 !..." آه.. " داشت"  آه. " دادم رونیب را نفسم نشستم،

 !...بست مردانھ و محکم را کمربندش و نشست نیشاھ

 .داشت حضور شیکارھا در کھ یا مردانھ ابھت از دیلرزیم دلم

 .شکست اش مردانھِ  یآوا با را نیماشِ  سکوت

 .نیکنیم لطف و آدرس: نیشاھ

 ".... ابانیخ. "  البتھ بلھ؛ _

 .برگرداند جانم بھ را یرانندگِ  شوق راھنما"  ِ  تک و تک... " زد را راھنما. داد تکان یسر

  .کردیم یرانندگ و بود گرفتھ شیپ را یریمس

 شد؟ بھتر حالتون: نیشاھ 

 :کردم زمزمھ و دادم تکان یسر

 .ممنونم. بھترم. بلھ _

  .بود فھیوظ کنم،یم خواھش: نیشاھ

 .دهیم انجام موظف را فھیبود،وظ لطف _
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 ...زد یلبخند

  .ستادیا ابانیخِ  کنار

 .شد ادهیپ"  یدیببخش"  با

  .رفت مالش قرمزشِ  رنگِ  یبرا دلم. آمد سمتم بھ دست بھ انار آب. شدم قیدق کارش بھ پرسشگر

  .کردیم خود یب خود، از را زن یباردار

  .شدیم شتریب رفتھ رفتھ ھم نیشاھِ  لبخند کردمیم قشیتزر جانم بھ قطره قطره یوقت

  .آمد خوشم اش مردانھِ  درک از

  .داد مزه یلیخ ممنون، _

 .زد یلبخند

 .نیبزن لبخند کنم یکار تونستم کھ خوشحالم: نیشاھ

 .انداختم باال ییابرو

 .ممنون بازم _

  .زد دور یا ضربھ با را نیماشِ  ی بدنھ داد، تکان ھوا در یدست

  !...پسر یکنیم رفتار مردانھ چقدر. داد لبخند ھمان با را جوابم

 .تلفنمِ  زنگ یصدا

 .گذراند سرم از را برق نیسمِ  ی شماره

 جانم؟ نیسم جانم، _

 دنبالت؟ امیب ؟ینزد زنگ چھر؟یپر ییکجا: نیسم

  .دادیم منِ  تلفن بھ ستادنشیا گوش از خبر نیشاھ کردن یرانندگ آرام

 .رسوندن منو کردن لطف نیشاھ آقا. یایب خوادینم زمیعز نھ _

 .ایب ھم تو خونتون، رمیم من. زمیعز برسون سالم باشھ،: نیسم

 .نمتیبیم کن، یرانندگ آروم باش مراقب _
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 .خدانگھدار. چشم جان، خواھر چشم: نیسم

 کنھ؟یم یرانندگ سرعت پر ادیم کھ ھم شما با: نیشاھ

 :دمیپرس متعجب

 ن؟یدونیم کجا از شما _

 ! گھید شده معروف. میرفت رونیب باھاش بار چند: نیشاھ

 .دادم رونیب صدا پر را ام خنده

 .دیخند بلند خانوم چھریپر بالخره: نیشاھ

 .شد لیتبد لبخند بھ شد، تر جمع و جمع ام خنده

 .نیایم نظر بھ باتریز خنده با: نیشاھ

 .انداخت گل میھا گونھ

 .ستمین بایز اصال من...  من...  من _

  .نمیبیم شماِ  صورت تو االن من کھ آرامھ و پاکِ  روح بھ ییبایز ست،ین چھره بھ ییبایز: نیشاھ

 ..یدار را بودن روانشناسِ  اقتیل تو. ینیسنگ حرفھ چھ

 :کردم زمزمھ

 .ممنون _

 .دمید منتظر را نیسم خانھِ  در بھِ  کینزد یحوال ھمان. ستدیبا کردم اشاره کوچھ بھ کینزد

 :گفتم نیشاھ بھ رو

 .داخل دییبفرما _

 .کرد سالم دست، با و برگرداند نیسمِ  سمت بھ را سرش

 .حتما نیبرسون رو خانواده سالم. منتظره مادرم! ممنون نھ،: نیشاھ

 .دادم تکان یسر

 .خدانگھدار. شما نیھمچن. چشم بلھ، _
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 .خداحافظ: نیشاھ

  .شد محو دمید از شیھا کیالست تا ستادمیا آنقدر

 .دمیکش آغوش بھ را او دم،یرس کھ نیسم بھ

 یھا کیسرامِ  یرو بھ ھم با منظم مانیھا قدم. کشاندم داخل بھ را او و چسباندم کمرشِ  پشت بھ را دستم
 .شدیم دهیکش اطیحِ 

  !...چقدر...! میآمد یم ھم بھ خواھر دو ما چقدر

 ستادهیا. کردم سالم مادرم با دم،ید در ِی آستانھ در  را مادرم کھ بودم  نیسم بھِ  دادن حیتوضِ  مشغول
 .بدھم حیتوض مادرم ِیجلو را عیوقا کِل شدم مجبور نداشت، رفتنِ  قصد و بود

 انتخاب را یدرست کاره کھ دیرس جھینت نیا بھ کھ دینکش یطول اما رفت فرو فکر بھ یکم ابتدا در نیسم
 .ردیبگ عھده بر را میمداوا زود یلیخ بتواند نیشاھ کھ است دواریام و ام کرده

 فقط ھم، لشیدل نشست، یم خودم کناره شتریب و بردیم پناه آغوشش بھ قبل از تر کم نیسم دِنید با بھارک
 .کشاند یم خواھرش ای برادرِ  سمت بھ را او کھ یِکِدر عکِس و بود بطنم دروِن ی بچھ فقط و

 .بود کرده ام حوصلھ کم یباردار ِیماھگ سھ

 .میرفت اطیح طرِف بھ ھم با و گرفتم را بھارک دست نیسم رفتِن محض بھ

 نرم ینگاھ با و گرفت اش گانھ بچھ ِیانگشتھا ِیال البھ و برداشت باغچھ از را یقرمز رِز گِل  بھارک
 :دیپرس جانبم بھ

 جون؟ مامان: بھارک

 .دوختم بھارکم بھ را نگاھم

 زم؟یعز جانم _

 اد؟یم یک.ک.ک بابا...با: بھارک

 صحنھ نیا ؛ برساند انیپا بھ را اش جملھ فراوان مشکل با توانست تا کرد وارد شیابروھا بھ نیچ یکم
 .کردیم متنفر دیحم از شتریب را من مکرر یھا

  .افتد یم کردن عرق بھ اوقات یبعض و سرفھ بھ ادیز لکنت از بھارکم کردم احساس

 .کردیم نگران را مادرش را، من نیا ، بود کرده دایپ عادت لکنت ِیضیمر بھ  منِ  گل دست مثِل ِی بچھ
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 دِر... کردم مشغول را او بھارک ِیبرا یبستن گرفتِن از بعد و شدم داریب زود یلیخ روز آن صبِح یفردا
 ....داشتم نگھ اطفال دکتر مطب

 چیھ و  زدم را مطبش دِر ھا ماه کردم، خرجش ھا پول کھ یدکتر ھمان... بود بھارک  معالج دکتر
 .نشد کھ نشد بھارکِ  شدن خوب از یخبر

 یریگ کناره یشلوغ از لکنتشِ   بخاطر... بود زاریب یشلوغ از... بود معذب بھارک بود، شلوغ مطب
  .کردیم

 دواردور  من با یطرف از و شناختیم خوب را من بکند، آماده زودتر را من نوبت خواستم یمنش از
 .داشت یلیفام نسبِت

 ...میشد وارد بھارک و من کھ دیینپا یدور

 خستھ ،یشگیھم ِیھا نالھ از فیخف ِی نالھ ھمان دوباره....یشگیھم ِیحرفھا دوباره حرفھا، ھمان دوباره
 ...کردم گوش ھم باز ھا یدلدار حرفھا، نیا از

 و یعاطف ،یجسم عوامل از یبیترك بلكھ نداره، یواحد علت لكنت کھ کنم عرض دیبا یریام خانوم: دکتر
 شوھرتون با مشکلتون با رابطھ در مسئلھ نیا کھ نیبود فرموده حیتوض خودتونم نویا کھ است یاجتماع
 خود، لكنت ای است زبان لكنت علت یروان یھایناراحت گونھ نیا ایآ كھ نیا صیتشخ....رهیگیم نشئت

 لكنت مواقع از یبعض در. است مشكل اریبس است، یروان اختالالت از یناش یفشارھا و حاالت حاصل
 اثر در یكودك زمان از زبان لكنت زین یموارد در باشد یعصب دستگاه مشكالت حاصل است ممكن زبان
 ..ادیم وجود بھ یكیولوژیزیف فیخف یھایناھنجار یبعض

 .کودکم بھارِک بھ برسد چھ گرفتیم یباز بھ را خودم ِیعصب دستگاه شیھا حرف ِی ھیبق دِنیشن

 شدم رهیخ ام یخاکستر روِح یب ِیھا چشم با شیھا چشم بھ و شدم بلند یصندل ِیرو از حوصلھ یب یلیخ
 :دمینال و

 بھارکم نھیا من حرفھ نھ،یھم امیم کھ جلسھ ھر حفظم، از علمتون از شتریب ھاتونو حرف نیا دکتر یآقا _
 با بازھم اما شد درست موقت مدِت ھی بھارکم نشده، درست بھارم اما رفتھ اون شوھرم منو از ضھیمر

 ...من چرا آخھ ؟یچطور چرا؟ شد؟ یماریب نیا دچار من از یعاد ریغ رفتاره ھی  ظھوره

 شده بھارک اشک از سیخ ام یروسر کردم، احساس کھ بود سرم ِیرو دستم اراده یب یناراحت شدت از
 ....ندیبیم پناه یب را خودش کھ دانستمیم خوب کند،یم ھیگر بھارک و است،

 پنجره پشِت و بود شده احساسات دچار دکتر بود، ختھیر کوچکش ِیدستھا یرو و بود شده آب اش یبستن
 بود کرده یمخف من از را شیھا چشم
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 ...ممشمیم خوب من...م..نکن ھی... ر...ِگگگگگ ؟.مان..مام..م: بھارک

 ..رفتم رونیب بخواھم یزیچ دکتر از نکھیا بدوِن دادم، َسر یناراحت و کردم مظلومش ِیھا چشم بھ نگاه

 پف ِیپرنسس ِیھا لباس تا گرفتھ یفروش اسباب از ،یباز شھره تا  گرفتھ شاپ یکاف از م،یگشت دخترم با
 ....دار

 .....چھریپر مامان ِیشیآسا یب تا دیحم بابا ِیخمار از ،یدر ھر از م،یدیخند

 ؟؟؟...کردمیم دیبا چکار خواستمش، لکنتش با داشتم، دوستش لکنتش با

 ....بود بزرگ ِیریام یحاج دختِر یریام چھِریپر سرنوشِت یا گوشھ کی نیا ھم باز

 دوره مانند پروانھ کھ ِگردش، وِش چھریپر ِدیحم بدوِن کرد،یم خودش آِن از را سرنوشت نیا چھریپر دیبا
 ... رفتن صدقھ قربان از کردیم اش

 را جاَتشیسبز سوِپ از یکم فقط مادرم بااصراِر اما بخورم غذا نتوانستم م،یبود نا یب ھردو.... میبرگشت
 خودش نیھمچن و پدرش ِیجا بھ را بھارک بستر در....  خوردم بطنم تو ی بچھ کردِن ریس یبرا

 ...ستمینگر آسمان بھ شب ِیھا مھین تا و گرفتم درآغوش

 ...کنم ادشانی خواستمینم گرید کھ انداخت یم زھایچ یلیخ ادهی بھ را من اتاقم، آسماِن

 !...خانم چھریپر فکرنکن زیچ چیھ بھ

 ..بخواب آرام و ریبگ آغوش در را بھارکت

 :کردم زمزمھ

 ....بھارکم آروم شبت _

 

*********** 

 

 دستمال و بود دستش کی دروِن تلفن ِیگوش کرد، داریب ام شبانھ خواِب از را من مادرم گرم ِیصدا
 تکان توانستمینم کھ بود دهیچسب بغلم بھ بھارک چنان اما بشوم بلند کردم یسع گرش،ید دسِت در یریگردگ

 ....بخورم
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 مادرم از را دستگاه است، تلفن پشِت یشخص چھ نکھیا دِنیپرس بدون و کردم دراز را دستم نیبنابرا
 :گفتم حال یب یلیخ است نیسم نکھیا فکِر با گرفتم،

 بلھ؟ _

 و خورد تکان شیجا در زیخ مین بھارک کھ یطور کرد، خکوبمیم تلفن پشِت از یا مردانھ و گرم ِیصدا
 ....کرد نگاه باز مھینِ  یھا چشم با من بھ

 ....بود دشیحم بابا جانِب از بد یخبر منتظره تماما دخترکم

 ...گرفتم وقتتونو موقع بد و شدم مزاحم انگار... نمیشاھ ،یریام خانوِم سالم: نیشاھ

 ...دمیکش یآسودگ سر از یقیعم نفِس و دادم مالش میدستھا با را میچشمھا

  خوبن؟ خانواده ھ؟یحرف چھ نیا نھ _

 ...کنم نیمع و مالقات وقت خواستمیم مزاحمت از َغرض راستش.. دارن سالم ،یمرس خوبن ھمھ: نیشاھ

 :کردم نجوا آرام و دادم ھیتک تختم  پشِت واِرید بھ را سرم

 ....دییبفرما بلھ _

 ھردو کھ داشت ازتون سوال یسر ھی ھست، ھم مادرم ھستم منتظرتون 5.30 ساعت عصر من: نیشاھ
 ...بھتره میباش

 ...شدم بلند و کردم قطع را یگوش رفتَنم بر یمبن نانیاطم دادِن و شیحرفھا ِدییتا با

 ....دمیبوس را شیمو کم ِیشانیپ و کردم دارشیب فراوان تالِش با دوباره آرام را بھارک

 ..دیبوس را نافم یرو و دیکش شکممِ  ی رهیدا ِیرو یدست

 ...کندیم ھیتغذ کجا از خواھرش ای برادر دانستیم خوب اوھم

 میشد بلند و گرفتم زمان آن رسِم بھ را دستش و دمیخند خودم ِی خانھ تو ام یمتاھل دوراِن ِنیع رفتارش بھ
 ... میکن ترک را خواب اتاق صبحانھ خوردِنِ  یبرا کھ

 ...نبود نیسم از یخبر

 :دمیپرس پرسشگر و کردم مادرم بھ رو نبود، او از یاثر کردم صدا چقدر ھر را نازیپر

 کجاست؟ نازیپر یمادر _
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 :داد جواب و دیکش یقیعم نفس نشست، یصندل ِیرو و کرد خشک را دستش

 ؟یداشت کار چطور؟.. کالس رونیب رفتھ: مادر

 ....چرم ِدیخر واسھ رون،یب  میبر باھم خواستمیم آره _

 .کرد دراز بھارک کردِن بغل ِیبرا را دستش

  ادیب و راھش سره بخره تا یبگ بھش یدار ازین کھ و یلیوسا بھتره اما ادیب یِک دونمینم: مادر

 ....بزنم زنگ نازیپر بھ تا شدم وبلند گفتم احسنت مادرم فکره بھ

 

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

 

 ....گرفتم فاصلھ نھیآ از و دمیکش را رنگ یمس رِژ ی ھیال نیآخر

 تازه بھ جوانم، من کنم، ترکش کردم، قبول را دیحم کھ یزمان مثل دیبا گشتم،یبرم ام یعال خود بھ دیبا
 شده خودمِ  ی متوجھ یگ تازه بھ من است، کرده دایپ سوق یزرد ِیگ رهیت بھ  میموھاِ  رنگ یگ
 بودم ییبایز و یسبزِ  عاشق من شد؟یم گم شدنم ریپ در مِیجوان نطوریا کھ داشتم سن چقدر من مگر....ام

 ...ماندم یم بایز دیبا پس

 ...صاف....ماندنم یم صاف دیبا پس بودم، جسم و روحِ  بودن صادق  صافِ  عاشق من

 ...شدم نمیماش بر سوار و سپردم مادرم بھ را بھارک

 ...مقصد سمِت بھ افتادن راه و کی ِی دنده در، بستِن و موتیر زدِن عقب، ِی دنده استارت،

 . اش دخترانھ  ِیھا کک با جھیخد مظلوم، ِی دختره نیا ھم باز دم،ید را جھیخد

 !...بدھد دست او با اش خانھِ  خانمِ  مھمان کردینم باور دیشا....! کرد تعجب... کردم دراز را دستم

 .زدم لبخند شیرو بھ.... فشرد را دستم و کرد دراز را دستش

 ؟یخوب _

 ...نشست لبشِ  یرو نرم یلبخند

 ...دییبفرما..داخل دییبفرما..جان خانوم تونم بنده: جھیخد
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 نیا بھ بارھا و بارھا قبال نکھیا مثل بود، یمحرم یلیخ ِی خانھ... شد آرام دلم... کردم نگاه خانھِ  ینما بھ
 ...یا کرده ارتیز کینزد از را مکان نیا نکھیا ای یا گذاشتھ پا مکان

 ...شدم وارد و کردم رھا را حس.... بود یبیغر حِس دانمینم

 ....یا واسطھ چیھ بدوِن و دمیند را وانیک نباریا بود، روانبخش و ینتیز ھمونطور ھال

 و دفتر چند با و آمد رونیب اتاقش از َعبا چادِر با یفرخ خانوم داد، خبر خانھ ِیاھال بھ را من آمدِن جھیخد
 ...آمد استقبالم بھ خودکار

 محسوس کامال رفتارش از نیا و داشت عجلھ یلیخ پرداخت، یپرس احوال بھ محبت با و مشتاق یلیخ
 ...بود

 خواستم ببرم، لذت باھات مصاحبِت از تونمینم متاسفانھ دارم کار ییجا ھی برم دیبا من زمیعز: شھربانو
 دستم بھ و یبد جواب بھم ورقھ نیا تو دیبا کھ داشتم سوال یسر ھی ییجدا مورِد در کارمون واسھ بگم

 ... یبرسون

 ...دادم جواب آرام و دمیخند

 ..دیبرس کارتون بھ راحت و نیبر شما چشم _

 .دیبوس مرا دوباره

 ....کنھ کمکت خوادیم نیشاھ کھ خوشحالم: شھربانو

 ..دادم را محبتش جواِب یلبخند با

 ...رفتم کارش اتاِق سمِت بھ من و رفت زود یلیخ

 ...دمینشن یجواب اما زدم در

 را من پشت از نیشاھ یصدا کھ شدمیم دیناام و خستھ داشتم کم کم ،یجواب یب دوباره و دوم باره یبرا
 کھ ینگاھ کرد،یم نگاه من بھ دهیکش اوتو ِیھا لباس با و آراستھ برگشتم، پشتم سمِت بھ رانیح و ترساند
 ...کردم سالم لب ِریز و دمیکش خجالت

 ِیرو روبھ اتاِق سمت بھ را دستش و کرد سالم بود مسلط من ِیرو شیچشمھا ھنوز کھ یحال در لبخند با
 ...کرد دراز یفرخ خانِم اتاِق

 ...مادرمھ کاره اتاِق اونجا....اونجا نھ منھ اتاِق نجایا: نیشاھ

 ....میافتاد راه اتاقش سمِت بھ مانیھا قدم در فاصلھ یاندک با ھم، با کردم، تیھدا نییپا بھ را سرم
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 در یچوب یدر کرد،یم خودش متنانِت و یبزرگ مجذوِب را یا نندهیب ھر کھ یاتاق مدرن، و کیش یاتاق
 ...باشد اش یبھداشت سیسرو دادم احتمال کھ خوردیم چشم بھ اتاق کنِج

 ...نشستم شیدستھا ِی اشاره با و نکردم یکنجکاو ادیز

 از شتریب نکھیا مثِل داشت،یم وا تفکر بھ را من کھ بود شخص نیا ِیحرکاتھا و رفتارھا دروِن یا نکتھ
 بھ را گرانید ھم و برسد اھدافش بھ ھم کھ بدھد انجام یچکار دانستیم نکھیا ای کردیم رفتار سنش

 ... برساند ھدفشان

 ...درسش مقصِد بھ را خودش ھم کرد کینزد ھدفم بھ را من ھم کارش نیا با نیشاھ

 ...بود زیانگ اعجاب واقعا

 :دمیپرس او از را وانیک آقا حاِل ادب رسم بھ

 انشاهللا؟ خوبن دمشون؟یند کجان؟ وانیک آقا _

 :گفت جوابم در و زد یلبخند 

 ...یتھرانگرد رفتن آقا: نیشاھ

 ...دوختم چشم شیھا چشم بھ منتظر و کردم دییتا سر حرکِت با

 و شد غرق اش یخاکستر و یآب برزِخ در درست م،یھا چشم ِیرو روبھ و زد گره ھم در را شیدستھا
 :کرد شروع

ِ  بدون شما نباشھ یھرچ...کنم حیتشر براتون یروانشناس علم از خورده ھی خواستمیم اول راستش: نیشاھ
 قبول رو تون دهیغبارد بگم بھتره ای ضیمرِ  روان نیباش داشتھ یا سررشتھ یروانشناس از نکھیا

 و باال میکنیم فکر ماھا از یلیخ کھ یزیچ اون از فراتر علم نیا بگم دیبا من اما ھ،یعال نیا... نیکرد
 ھیپزشک علم نیتر مشکل داره کھ یقواعد اساس بر یروانشناس علم....داره فرود ؛ داره فراز داره، نییپا

 یخوب ِی ھیروح انسان ھی اگر کھ میدونیم ھمھ ما جسمشون، نھ ھاست انسان روِح با سروکارت کھ چرا
 ...بزاره کنار اونارو و کنھ مقاومت شیجسم یھا یناھنجار برابره در تونھیم باشھ داشتھ

 ....دکتر کی مثِل درست...  داشتیوام دادن گوش بھ را آدم شَیصدا ُتِن

 کھ یحد در اونم و دمیپرس مشکلتون مورده در مادرم از من اما کردم یکنجکاو کھ دیببخش و من: نیشاھ
 کماِل در روحتون خوامیم فقط ندارم، یکار تونیحقوق یکارھا بھ من گفت، بھم زویچ ھمھ بدونم دیبا

 ..معالج منھ ِیبرا فقط... باشھ داشتھ تعلق من بھ آرامش

 .کردمیم نگاھش فقط
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 .داد تکان یسر

 .قبول؟: نیشاھ

 فرض یبھداشت سیسرو را آن من و بود اتاق ِی گوشھ کھ یاتاقک سمِت بھ را من گفتم کھ یا"  باشھ"  با
 .کرد دعوت بودم کرده

 از پسر نیا یثان در ،یبترس موردھا نیا از دینبا و یزن کی تو کھ زدم بینھ خودم بھ اما دمیترس یکم
 ...است نبوده نیسم جز یکس معرفش و  شده زاده متمدن ِی خونواده کی

 ...دمیدیم سد کی را آن من اما بود در کی شدم، اتاقک آن وارد لرزان ییپاھا با حرفھا نیا تماِم با

 .کردیم جدا یواقع یایدن از را بھشت کھ یسد

 .باشد داشتھ را آن توانستیم یآدم ھر کھ ییایرو ِیایدن از یا تکھ

 نیا کردِن درک بھ ازین من کھ بود کرده درک خوب ھم او بست، سرم پشِت را در و راند داخل بھ را من
 .کنم حس را آنجا و باشم داشتھ طرهیس آنجا بھ کامل طوِر بھ بتوانم من تا امدین دارم، مکان

 .کنم دایپ نانیاطم بودَنم داریب از تا کردم باز را میچشمھا آرام و دمیکش یقیعم نفِس

 و یآب رهیحر را ھمھ اتاق، گوِش مثلث سھ ھر راست، بھ چپ ن،ییپا بھ باال از سرش تا سر کھ یاتاق
 از یا گوشھ حوض ِیپھنا بھ یکوچک یلیخ ِی اچھیدر بودند، داده لیتشک بنفش از یکم ِیھا رگھ با دیسف

 .رز و اسی یھا گل بنفش، و یآب ینورھا بود، مشھود یجار و روان یآب با اتاق

 . عروس ِیھا گل دستھ آلود، گوشت و ناز ِیھا بچھ ِیھا عکس

 .ختیر یم رونیب بھ بدنت از غم کی یکردیم وارد آنھا بھ کھ یفشار ھر با کھ یدار َخز ِیھا عروسک

 .رفتندیم رونیب میدردھا از درد کی انداختم یم یا افسانھ ِطیمح نیا بھ کھ ینگاھ ھر با

 .بکند آرام را من توانستینم نیا از باالتر یلذت چیھ

 یھا ستاره کھ یآب ِیرھایحر با آسمان کی بود، شده نیتزئ دیخورش ییطال انواره با کھ مبل دست کی
 از و یبشو زانیآو بشیدلفر حالِل بھ یداشت لیتما کھ یا نقره یماھ بودند، کرده احاطھ اورا یا سورمھ

 . یبطلب را مرادت او

 را من نامردانھ کھ یمرد شد، یکی َمردم با مرادم شد، یکی دیحم با مرادم ماه، آن لمس با خودآگاه نا
 کھ ییسو و سمت بھ رفت... رفت و کرد رھا ازمندین را من ازمین اوِج در کھ یمرد رفت، و کرد ترک

 .شدم ِول مبل نیاول ِیرو و کردم رھا را ماه.  بود نیا ریتقد دیشا.. رفتیم دینبا
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 . شد آرام ذھنم

 ایدن نیا در بودنش ِی ندهیآ در را یاتاق نیھمچ ِی وعده آن دروِن ِی بچھ بھ و دمیکش شکمم ِیرو بھ یدست
 ...دادم

 .گذاشتم"  جنت" را یبھشت اتاِق اسِم

 .یافتنی دست بود یجنت کھ یراست بھ

 ...کرد دور افکارم از را من اتاق در ِیصدا

 .شد ظاھر در ی آستانھ در نیشاھ قامِت  م" دییبفرما"  گفتِن با

 . گرفت یجا ام ییرو روبھ مبل یرو و کرد قانع نشستن بھ را من کھ شدم بلد ادب رسم بھ

 :دیپرس قھوه ختِنیر با و نشست

 ن؟یریش ای تلخ: نیشاھ

 ؟یچ _

 .کرد یقور بھ یا اشاره شیھا چشم با

 گم؟یم رو قھوه: نیشاھ

  .زدم لبخند اراده یب

 ...نیریش _

 .کرد ریسراز من یرو روبھ ِی قھوه  دروِن را شکر

 . انداختم دارانھیخر ینگاھ اطرافم بھ

 .قشنگھ نجایا یلیخ _

 .داد ھیتک مبَلش ِیپشت بھ راحت اش قھوه در شکر کردِن حل ضمن یا خنده با

 .میکرد درستش وانیک با.  آره: نیشاھ

 !...کنھیم حض نھیبب نجارویا بھارک_

 ...باشھ نیریش یلیخ دیبا کنمیم حس..نمشیبب دارم دوست یلیخ: نیشاھ
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 ....زدم لبخند

 ...خوشگلھ واقعا اون آره، _

 ..داره نگھش خدابراتون: نیشاھ

 :دمینال ناخودآگاه

 ....نیآمــــــ _

 چندسالشھ؟ بھارک: نیشاھ

 ...مین و سال 5 _

 ...انشاهللا یسالمت بھ خوب: نیشاھ

 ...دادم خاتمھ گفتگو نیا بھ یلبخند با

 اتاق ِیسو ھر بھ یرو ادهیپ بھ شروع و شد بلند مبلش ِیرو از اش قھوه خوردِن از بعد راحت یلیخ
 ...کرد

 ؟..خوب: نیشاھ

 ...دوختم چشم شیھا چشم بھ پرسشگر

 بھ شروع ادشھی میقد کھ انچھ از خوادیم کھ چھریپر ناِم بھ بچھ دختر ھی یشیتوم ساعت نیا از: نیشاھ
 تمام از خوامیم من بگم رک....بشنوه و نیریش ی قصھ ھی خوادیم کھ دوست ھی شمیم من و کنھ فیتعر

 ..کنم کمک بھت بتونم تا  بدونم دیبا ،یُپر تا یپوچ از بدونم، تیزندگ

 .خواند...! خواند میھا چشم از را ترس نیا او و دمیترس

 کمک شما بھ خوامیم عکس بھ ندارم، شما بھ و یبیآس چیھ رسوندن قصد من خانوم چھریپر دینیبب: نیشاھ
 نیا اما بدم انجام کارو نیا زممیپنوتیھ علِم با تونمیم من... شھ نیریش براتون یزندگ نکھیا بھ کنم،

 من...میایب کنار و میبزن حرف ھم با روانشناس و ضیمر نھ قیرف تا دو مثل خوامیم و کنمینم و جسارت
 بند جا چیھ بھ دستم و دانشجوام کھ میپسر ھی من...بزنم شتونیر بھ کھ ستین دستم یا شھیت چیھ و نجامیا
 بھ یترس ای استرس چیھ بدونھ و دیبشن مبل یرو راحت و آروم پس کنھ تونونابودیزندگ بخواد کھ ستین

 ..نیاعتمادکن برادرتون بھ بگم بھتر ای دوستتون

 ..داد نشان ام ھیگر با را اش وصاعقھ درآمد جرقھ بھ میصدا برِق برادر اسم دِنیباشن
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 و کرد دار داغ مارا ِی ھمھ نیسنگ و سخت تصادِف کی با شینوجوان اوِج در کھ یپندار پندار، برادرم
 ..شد نابود او رفتِن از بعد ام یزندگ کھ یبردار رفت،

...! میبگو و بشود جلب او بھ اعتمادم شد باعث نیھم اما گفت، ارداه یب ای بود کارش ِشگرد دانمینم
 .میبگو

 ....برادرمـــ یب کھ داشتم برادر ھی فقط من _

 ...لحظھ آن در حرفم نیآخر"...!  نیف"   و

 .گرفت قرار ام ییرو روبھ مبل ِیرو و رساند آرامش بھ را خودش زود یلیخ اما رفت فرو ُبھت در

 و...بود سالش چند وستیپ یزدیا رحمت بھ کھ برادرتون.... میکن یم شروع جا نیھم از خوب: نیشاھ
 ؟...بود سالتون چند شما

 :دمینال ن،یشاھ نھ و است من ِیرو روبھ پندار نکھیا احساِس با و شدم رهیخ معلوم یا نقطھ بھ

 ....ام ادوارهی اوِل روزه از

 نیا و بود بابام یریام نیعبدلحس حاج اما خواستیم رنگارنگ و بزرگ یھا عروسک دلم یگ بچھ از _
 پندار.... بابام و مامان و پندار و من بود، ینفر 4 مون خونواده.... بود جرم خواستن ش خونھ تو زارویچ
 تو و شدمیم موتورش سواره دیبا ای کردمیم یباز توپ پندار با دیبا منم و بود بزرگتر من از سال دو
 دیبا داشتم، و باھاش باغ خونھ اِطیح یتو کردنھ یباز نیھم یآرزو کھ وقتھا یبعض ای م،یزدیم دور اطیح

 تکون دست براش سیخ یچشمھا با و نشستمیم دوستاش با شیباز ِیتماشا بھ و نشستمیم پنجره پشِت
 ِیمردھا مثل بابام با روز ھی ادمھی درست...خواستیم زھارویچ نیا دینبا یحاج دختره کھ چرا دادم،یم

 اما وفتھ،یب بھش یکس چشم زارمینم خودم کنھ، یباز بزار داره، دل چھریپر: گفت و شد دعواش یواقع
 داشت دوسم یطور... کنم یباز یب تورم خود نزار: گفت و نواخت گوشش بھ شویزندگ ھیلیس نیاول بابا
 بھ یلیخ مامانا دوران نیا تو...فرستادمیم غذا در ِریز از براش یواشکی من و خوردینم غذا روز دو کھ

 ینوع بھ....کردیم رفتار باھامون بابا مثل و خواستینم مارو ھم مادرم عکس بھ اما رسنیم ھاشون بچھ
 دچار یمحبت بھ ماور و کنھیم باھامون کارو نیبدتر دونستینم گھید کنھ، لوسمون خواستینم
 دارن دوست ھا یلیخ و ستمین یعاد آدِم ھی فرزنِد من کھ کردم درک کم کم شدم، بزرگتر یوقت....کنھیم

 یھمکار و تعامل در یبزرگ یھا شرکت با و بود دار کارخونھ ببرن، دخترش ی لھیوس بھ آبروشو
 روزه دیبا زود بھ شدم،یم ظاھر ایاح مراسم تو دیبا زور بھ خوندم،یم نماز دیبا زور بھ اوال... بود

 با ندرت بھ و بعدھا اما....کردمیم حفظ و یالکرس تیآ و خوندمیم رو ندبھ یدعا دیبا زور بھ گرفتم،یم
 دھھ تو ھرچند کردمینم یادیز شیآرا نکھیا ای دمیپوشیم چادر اریاخت بدونھ کھ یطور اومدم، کنار خودم

 ...دنیرسیم خودشون بھ خوب کھ ییکسا بودن ُخب، اما نبود متداول شیآرا ادیز ما ی

 .شدم جابجا آرام و دمیکش یقیعم نفس
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 .بودم نشده متوجھ کھ بودم میاھایرو در غرِق انقدر من اما بود، کرده آماده میبرا زیم یرو را آب واِنیل

 ...برگرداند را ام رفتھ لیتحل ِیانرژ آب آن از یا جراعھ

 یھا کناره و کردیم کوتاه یبکسر موھاشو مثال کرده، رییتغ پندار کردمیم احساس کھ بود یوقت چند _
 مدام و کردینم گوش اون اما بخون درس گفتیم و کردیم بحث باھاش یلیخ بابا د،یکشیم غیت و گوشش

 و خارج یھا زمزمھ کنترلش شده خارج دستش از دیفھم کھ باباھم ومد،یم یزیچ شکستِن یصدا اتاقش تو
 برگرده، شدنش ریس از بعد و برسھ ھاش یکار کثافت بھ طیمح نیا از دور حداقل کھ خوند گوشش تو
 چھ حرفم نیا بدونم نکھیا بدونھ کردم،ینم درک ھم مسائلو نیا و بود 13 من خوب اما بودم بچھ گمینم

 رو خونھ تموم.. نگو کھ کرد پا بھ یقشرق ھی اونم گفتم، بابا ی نقشھ از پندار بھ و رفتم کنھیم پا بھ یشر
 فکر اولش بابا... بود دهیخر کشور از خارج یسفرھا از بابا شونو ھمھ کرد، یکی مامان یھا ینیچ با

 و داد با و گرفت جلوشو پندار کھ بود من بھ زدنش بدِو تو و شدنش متوجھ از بعد اما گفتھ مامان کرد
 یخنث رو بابا قیطر نیا وبھ گفتھیم مامان بھ داشتھ کھ دهیوشن بوده سادهیوا گوش خودش گفت دادیب

 برام و مونھیم شمیپ پندار نکھیا از خوشحال منم و شد کنسل رفتنشم خارج بیترت نیا بھ خالصھ... کرد
 شھیھم خوندم،یم من و زدیم اون... کردیم حض آدم کھ دستھاش داشت ییانویپ ِینوا ھی.. زنھیم انویپ

 ...کردمیم یینوا ھم باھاش منم و بخون برام" نازِ  ی الھھ" گفتیم و بود بنان استاد ِیصدا عاشِق

 .آوردم ادی بھ را تمیموقع ھمرائم تلفِن زنگ ِیباصدا

 ختِنیر بود، یعاد یامر نیا... گرفت بر در را ام چھره تمام اشک ِیسیخ رفت فمیک سمِت بھ کھ دستم
 ...بود َمرد واقعا... پندار...  ام یزندگ مرده تنھا ی واسطھ بھ اشک

 .دادم جواب خورد، ُسر نییپا بھ میھا چشم ِی گوشھ از اشک یا قطره زمان، آن ادهی بھ

 .پارک بھ رفتِن ِیبرا منتظرم مانده، من منتظره کھ فھماند من بھ لکنتش ھمان با..  بود بھارک

 :گفت و زد یتلخ لبخنِد بود اوردهین انیم بھ یحرف لحظھ آن تا کھ نیشاھ

 کھ خوشحالم...خوادیم آرامش شماھم مغزه اما بشنوم شو ادامھ مشتقام نکھیا با ھیکاف امروز ِیبرا: نیشاھ
 ....نیکرد اعتماد بھم

 ...نیداد گوش میزندگ بھ کھ ممنونم شما از من ممنون، _

 .کرد صورتشِ  یچاشن یساختگ یاخم نیشاھ

 صورت نیا روِز بھ چھ یبگ من بھ دیبا تو... منھ درِسِ  کن باز گره منھ، کاِرِ  یمعما توِ  یزندگ: نیشاھ
 دیبا تو اما ن،یشاھ بشم من جلسھ ھیتو خوامینم تو از من...یبگ دیبا رو اومده؟ھمھ وجسم

 !...رسھیم سرانجام بھ زودتر یکن اراده و یبخوا کھ یھرکار باشھ ادتی...!دیبا...یبتون

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


 :کردم زمزمھ

 ...بوده یمعن یب اراده منِ  یزندگ تو_

 .زد آرام یلبخند

 ...کنمیم دارش معنا من: نیشاھ

  :دمینال

 ...دوارمیام_

 :داد مردانھ را جوابم

  ...دواریام نھ باش، مطمئن: نیشاھ

 .آمدم رونیب اتاق آن از و کردم تشکر او از یلبخند با

 .پندار فکره بھ بودم، کارم فکره بھ تماما راه طوِل در

 .کرد برادرم یب کھ برادرم تنھا فکره بھ

 ِیدستھا دور از زود یلیخ اش قطعھ بھ رفتِن از بعد کردم، کج زھرا بھشت سمت بھ را راھم اریاخت یب
 .نشستم اش یابد و یشگیھم گاِهیجا یرو و گرفتم را دستش و دمید را سمتم بھ اش شده دراز

 :.کردم زمزمھ گوشش دِم آرام

 انگار اما بشھ دار خبر انتیجر از یکس خواستمینم... خواستمینم من...پندارم سالم... داداشم تنھا سالم _
 از خودم از م خستھ ھمھ از پندار...خونھیم ھاشو حرف و ارهیم دست بھ و روانم داره روانشناس ھی

  ...ـــیحت.. بابا از مامان از شد، لیتحم بھم زور بھ کھ یدیحم

 ..نکردم میتقد برادرم روِح بھ یجنجال چیھ و کردم سکوت خاطر نیھم بھ...  بھارک میبگو دینچرخ زبانم

 ...تو یبرا اما تو یب بود، نیچن دلم ریتقد

 و اند آمده مادرم ای پدر ادیز احتمال بھ بود سیخ قبرش آمد، بدست کھ بود ماھش ِیرو دِنید آرامشم تنھا
 ....اند برگشتھ

 .شدم روانھ خانھ مقصد بھ نباریا و درآوردم حرکت بھ را نیماش گشتم،یبرم دیبا و بود شده رید

 بود من زهیچ ھمھ او کھ چرا کردم دایپ تنفر او از بودِن خستھ از و گرفتم آغوش در اقیاشت با را بھارکم
 .بودم زنده او با من و
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 پارکشِ  وقت دی را زانمیآوِ  یھا لب و خستھِ  ی چھره کھ زمان آن اما داشت را پارکشِ  ی بھانھ بھارک
 ..داد پاسخ میھا بوسھ بھ یلبخند با و داد رییتغ را

 کردند،یم نگاه پدرم بھ نازیپر و نازیپر بھ تعجب از مادرم کھ یطور بھ خوردم، کامل یلیخ را ناھار
 از دانمینم و بود شده عوض ناخودآگاه میرفتارھا بودم، کرده تعجب ھم خودم کھ چرا بود؛ گرفتھ ام خنده
 !..گرفتیم نشئت کجا

 !...حتما.....است بوده او با کردِن صحبت و پندار از حتما 

 

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

 

 " ھفتم فصل "

 

 .کردم راست را نمییپا بھ شده خم کمره و دادم آب را گلدان

 .ستادمیا کمر بھ دست

  .شد دهیکوب ھم بھ اتاقمِ  در

 .دمید ھم در اخم و نھیس بھ دست را بھارک برگشتم، کھ صداِ  سمت بھ

 :دمیپرس نگران

 نفسم؟ شده یچ مامان،ِ  بھارک _

 .بود قھر من با ام دردانھ بود، قھر او. داد تکان راست و چپ بھ را سرش

 .آوردم در رقص بھ اش ییطالِ  یموھاِ  یرو بھ را دستم و دمیکش آغوش بھ را او یآن بھ

 .تنمِ  ی تکھ یبرگردون مامان از رو ماھتِ  یرو نمینب _

 .کرد جمع را بشیترک خوشِ  یھا لب

 .مخوامین..خوینم..ینم... ن: بھارک

  .شد ماھش ھمچوِ  ی چھرهِ  قاب میدستھا. گرفتم سرمِ  یرو بھ رو را سرش
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 ؟یخوایم یزیچ زکم؟یعز چرا _

  .فرستاد نییپا و باال دییتا عالمت بھ را سرش

  .کنھ گلستان برات رو ایدن مامان تا یخوایم یچ _

 .پارک..پا..پ: بھارک

 .بودم کرده معطل را او حاال تا صبح از. نواختم یا ضربھ ام یشانیپ بھ

  .زد ام گونھِ  یرو بھ یا بوسھ و دیمال ام ضربھِ   محل بھ را دستش

 باشھ؟. میبر تا بشم آماده. م خونھِ  چراغ برمتیم من، عمره برمتیم _

 .کرد پرواز لباسشِ  کمدِ سمت بھ گانھ بچھ یدنیدو با و خواند میھا چشم از را میھا حرفِ  صحت

 :دادم جواب دمیپوشیم را میمانتو کھ یحال در. خورد زنگ تلفنم

 ن؟یسم جانم _

 چھر؟یپر ییکجا: نیسم

 .بستم را اولِ  ی دکمھ

 ؟ چرا. پارک ببرم خودم با و بھارک شمیم آماده دارم خونھ، _

 .شتیپ امیب خواستمیم یچیھ: نیسم

 .میریم گھید وقت ھی ما. ایب خوب _

 .بگذره خوش نیبر زم،یعز نھ: نیسم

 .میریم ینفر سھ با خوب _

 .امیب و خونشون برسونم و نیشاھ من تا کن صبر پس: نیسم

  .آمد نیشاھ یصدا

 .شمینم مزاحمتون رم،یم ییتنھا من نھ: نیشاھ

 :گفتم اراده یب

 .میریم ییچھارتا ھر _
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  .شد چھ خطِ  پشت آن دمینشن

 .میرسیم االن باش منتظر باشھ،: نیسم

 .خدانگھدارت زم،یعز باش مراقب _

 .جان خواھر ادیز عزت: نیسم

 .زدم صدا را بھارک

 زم؟یعز باشھ. میبر ھم با ادیب نیسم خالھ تا کن صبر قھیدق چند ھی مامان بھارک؟ _

  .داد نوازش را گوشم نازکشِ یصدا

 .باشھ.. با..ب: بھارک

 .بھارکمِ  یبرا تیبسکوِ  ی بستھ چند تا گرفتھ آبِ  یبطر دو از کردم، جمع را ازینِ  مورد لیوسا

ِ  یھا کفش. بستم محکم سرش ِی گوشھ دو را شیموھا. کردم تنش را اش دخترانھ قرمِزِ  یھا لباس
  .مینشست آماده و پوشاندمش را دادیم جان شانیبرا کھ یدیسف

 لحظاتم نیاِ  ی کننده پر بھارکم کھ چرا بود، نیریش انتظار نیا اما. دیکش طول یا قھیدق چند ما انتظاِر
 .لکنت با ھرچند بود، بھارکم کھ چرا...بود میھا وقتِ  ی کننده خوشبو بھارکم کھ چرا. بود

  .شد انینما درِ  چھارچوب تو نیسمِ  قامت و شد باز اتاق در

 از را شیچشمھا و  دییبو را بھارک ِیموھا. کرد باران بوسھ را صورتش کرد، پرواز بھارکِ  سمت بھ
  .داشت نگھ بستھ لذت

 اد؟یم نیشاھ آقا. گھید میبر نیسم_

  .کرد باز را شیچشمھا

  .نشستھ منتظر نیماش تو رونیب آره،: نیسم

 داخل؟ ارهیب فیتشر ینکرد دعوت چرا خوب _

  .ستادیا منِ  یرو روبھ د،یکش آغوش بھ را بھارک

 .ومدین خودش کردم تعارف ضمن در من، خواھره دهینکش طول یلیخ: نیسم

  .دادم تکان یسر
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 .بشھ معطل زشتھ گھید میبر باشھ _

  .افتاد اتفاق یا ھیثانِ  یط مادرم باِ  یخداحافظ. میرفت رونیب ھم با سھ ھر

  .بود خانھِ  در بھ کردن نگاهِ  مشغول و بود نشستھ نیماش تو نیشاھ

  .زد لب بھ را لبخندش. کرد جمع را خودش دید کھ ماراِ  ی سھ ھرِ  قامت

 تیترب مردانھ. بود بزرگتر سنش از شیکارھا. کرد باز بھارک و منِ  یبرا را در و شد ادهیپ نیماش از
 !...مردانھ...بود شده

  .دیبوس را بھارک

  .عمو یاومد خوش یلیخ: نیشاھ

  .چسباند منِ  یپاھا بھ شتریب را خودش بھارک

 ..ون.ممن.مم..مم: بھارک

  .فشردیم خودش بھ را بھارک ھمچنان گرفت، دهیناد را لکنتش نیشاھ

  .میشد سوار ھمھ نیسم دست بھ نیماشِ  کردن روشن با

  .جلو نیببر فیتشر خانوم چھریپر: نیشاھ

 :دادم تکان جلوِ  یصندلِ  سمت بھ را دستم. انداختم نییپا را سرم

 .میتر راحت ینطوریا بھارک و من...دییبفرما کنم،یم خواھش نھ، _

  .میکرد اشغال را عقبِ  یھا یصندل بھارکم و من ن،یسم و اوِ  نشستن با. نشست تعارفِ  بدون

 من؟ِ  جان بھارک یخوب خانوم؟ خالھ خبر چھ: نیسم

  .شد رهیخ نیسم بھ بود کرده اشغال را لبشِ  ی گوشھ کھ یلبخند با بھارک

 .خوادیم...خیم پارک...پا دلم..ِدل..ِد. خوبم..خ...خو: بھارک

  .بود گرفتھ شیانشگتھاِ  ضرب بھ را فرمان آزادش، دسِت با نیسم

 .خالھِ  یکوچولو خانوم برمتیم کھ بلھ: نیسم

 .دخترک یقلب خوش و بایز واقعا بودم، دهیشن یلیخ و فتیتعر جان بھارک: نیشاھ
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  .داد اش دخترانھِ  گردن بھ یناز بھارک

 .ممنون: بھارک

  .داد محبت با را جوابش گرفت بھارکِ  ی گونھ از کھ یشگونین با و شد خم پشت بھ نیشاھ

 دیبا...! چقدر..! گرفتیم را اش بھانھ دلم چقدر. انداخت یم پندارِ  ادی بھ را من بھارک بھ نیشاھِ  محبت
 .ست یچیھ و یپوچ منِ  مثل یخواھرِ  جواب تنھا...! چیھ کنم؟ یتالش چھ داشتنش دوبارهِ  یبرا

  .لطفا نیبش ادهیپ..! میدیرس: نیسم

 .میشد ادهیپ ھم با و گرفتم را بھارکِ  یھا دست

. دیپر نییپا و باال وار عروسک افتاد،  پارکِ  یھا یبازِ  رنگارنگ ِیھا لھیم بھ کھ مشتاقشِ  یچشمھا
  .کوباند ھم بھ یخوشحال فرِط از را شیدستھا

 .جون..ج آخ..آ: بھارک

  .چسباندم میپاھا بھ را او

 بلند را او عیسر یحرکت با. زدیم چشمک یخالِ  تاب نیاول بھ اش یآبِ  یھا بارگھ یخاکسترِ  یچشمھا
  .کرد ُپر را پارک دلشِ   تھ از و بلندِ  ی خنده. نشاندمش تابِ  یرو بھ و کردم

  .شد بھارکِ  تابِ  دادن تکانِ  یبرا منِ یدستھاِ  سد اش مردانھ و یقوِ  یدستھا. گرفت قرار پشتم نیشاھ

  .خانوم نیسم شیپ دییبفرما شما رسم،یم وروجک نیا بھ من: نیشاھ

  .زدم لبخند

  .مامانش و باشھ بھارک خوامیم امروز. کارھامِ  تمام بھ بدم یلیتعط خوامیم امروزو راستش _

  .دیکش عقب یکم

  .نیکن عفو رو منِ  شدن مزاحم پس.. بلھ: نیشاھ

 .گمیم دلمِ  تھ از نیکن باور ن،یستین مزاحم اصال شما... شما..  شما. نبود نیا منظورم اصال نھ، _

  .شد پھن لبخندش

  .خوشحالم موضوع نیاِ  بابت چقدر: نیشاھ

 .دیبخشیم جان را روحش. کردیم زنده را پندار اش، یا قھوهِ  نگاه. برگرداندم بھارکِ  سمت بھ را نگاھم
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  .دیببر لذت. نیسمِ  شیپ رمیم من: نیشاھ

  .ممنونم واقعا ممنون، _

 .شد دور و کرد خم احترامِ  نشان بھ را سرش

ِ  جمع نیا.  تیجمع کم و یمیصم یجمع. ماند دل و ماند حس. دخترش و ماند مادر. بھارک و ماندم من
 .است منِ  عتیطبِ  جمع نیباتریز جمع نیا. داشت خواھم دوست و دارم دوست داشتم؛ دوست را یمیصم

 .ماندم رهیخ معلوم نا یا نقطھ بھ

 .دیلرز میصدا. شدم قیدق آب یب یا برکھ بھ

 مامان؟ِ  بھارک _

 .گرفت اش گانھ بچھِ  یھا چنگ بھ محکم را تابِ  یرھایزنج

 .ھوم: بھارک

 :دمینال دلِ  تھ از

 دم؟ینم ایدن بھ و نازتِ  یموھاِ  تار ھی یدونیم _

 از را یحس ھر کھ یمادر..بودن مادرِ  خاطر بھ فقط کنم، حس توانستمیم ھم سرشِ  ازپشت را لبخندش
  .کردیم استشمام دور

  .اوھوم: بھارک

 ؟یخوایم رو مامان نقدریھم ھم تو _

 !...نھ..ن: بھارک

 !.. نکند..! نکند...خورد تکان دلم

 مامان؟ چرا _

 .دارم دوست..دوس تا دو..د...م..من: بھارک

 .جان یا...جان یا...است یعاشق بھ جانم. داشتنت دوست بھ جانم یا

 جان؟ مامان تا دو چرا _

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


ِ  دنیرس تا اش یعروسکِ  دیسفِ  یھا کفش. نداشت یا فاصلھ آسمان تا شیپاھا. داد حرکت شتریب را تابش
 .نداشتند یراھ خدا بھ

 .بابام..ب..توو..زه...اندا بھ: بھارک

  .دیکش آه دلم

 !...حس. کردم حس امروز را بودنم زندهِ  ی ھمھِ  انیپا...شد تمام. دیکش تھ شد، یخال ام یانرژ

 سنگ بھ بھارِ  یپاھا....اورمیب تابِ  پشتِ  یھا لھیم بھ را فشار نیآخر نتوانستم بود، رفتھ باد بر توانم
  .شد واژگون دخترکم و کرد ریگ  شیپاھاِ  کفِ  یھا زهیر

...! چھریپر تو بھ لعنت. کردمیم لعنت را خودم دل، در صحنھ نیاِ  مسخ. دیچسب نیزم بھ کوچکشِ  جسم
 !...تو بھ لعنت..! مادر تو بھ لعنت  زن، تو بھ لعنت

  .کردیم ھیگر و بود گرفتھ دستش تو درد از را شیزانوھا افتادم، اش دهیدردد جسمِ  یرو بھ جان یب

 ام نھیس بھ را سرش. آمد رونیب آھم. کردیم تابمیب.. کردیم مجنونم کرد،یم ام وانھید اش ھیگرِ  دنید
  .کردم ھیگر شیھا ھیگر با قطره قطره. زدم گره شیموھا بھ را ام دهیخشک آب ازِ   دھان چسباندم،

  .شیزانوھاِ  خون از شده قرمزِ  یدستھا فشردم. کردم بلندش

  .دیببخش..من...من..من...مان...ماِ  بھارک _

  .کنم بغلش من بزار چھریپر: نیشاھ

  .چسباندم خودم بھ شتریب را بھارکم

 خواست؟یم چھ من از نیشاھ

 !...نابجا...! بود نابجا...! ییجا یبِ  ی خواستھ چھ...! کنم دور خودم از را نفسم

ِ  داغ دارم، داغ.. نجات.. بده نجات مرا یدیحم یبِ  مرداب نیا از ایخدا. نداشت یانیپا ام دردانھِ  ی ھیگر
 !...نکن...نکن ترم داغ... یمرد یبِ  داغ... لکنت

  .آمدم رونیب یگ چارهیبِ  حال آن از نیسمِ  دست بھ بھارکِ  گرفتن  آغوش بھِ  ُشک با

ِ  پشتِ  یھا نفس از یحباب بود، جانم از یا تکھ بود، بھارکم موضوع اما نداشت، نا نداشت، جان میپاھا
 ! ...مادربود کیِ  ھم سِر
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 یرفتارھا از دخترکم... کرد ضیتعو ھق ھق با را اش ھیگر بھارک کھ کوباندم ھم بھ را نیماشِ  در چنان
 !....بود افتادنش مقصر خودش کھ یمادرِ  ینگران نھ خواستیم آرامش من از او... بود دهیرنج منِ 

  .خوردندیم ھم بھ لرزش با شیھا لب

  .نداشت را من از کردنش دورِ  حق چکسیھ م،یدزد نیشاھ از را او

 .شد دردمند ناراحتش،ِ  نگاه

 .داره درد...د..ن..ماما: بھارک

  .شدیم شانھ میانگشتھا با شیموھاِ  تار بھ تار. گرفتم نوازش باده بھ را شیموھا

 .یشیم خوب حاال. نازم دونمیم جان، مامان دونمیم _

 اعصابِ  جنگ آنِ  ی ھمھ از. دادیم لمیتحو یعصبِ  یھا نگاه نیسم. دادیم سر یعصبِ  یھا نفس نیشاھ
 .کردم فرار صورتمِ  برگرداندن  یرو با ھا

ِ  ی شھیر چشمش،ِ  ی شھیر از قطره ھر دم،یشنیم را بھارکِ  یھا ھیگر. گذراندمیم یکی یکی را ابانیخ
  .آورد یم در یجا از را دلم

  .رساندم اورژانس بھ خودمِ  یدستھا با را او. کرد خودم یب خود از مارستانیبِ  یتابلو

  .بود کرده خلوت تلفنش با خندان پرستار

  .کرد جدا تلفنش از را او بارم خونِ  نگاه

 ن؟یھست یتصادفِ  مورد خانوم، شده یچ: پرستار

 .دمییسا بھم را میھا دندان

  .حرفھات بره اهیسِ  کوه ھفتِ  پشت دخترکم،ِ  جان از دور نکنھ، خدا. یگیم یچ باشھ حواست _

  .کردیم نگاه من بھ منگ و جیگ پرستار

 خوامـــیم معذرت واقعا من..! خانوم: پرستار

  .نیھم فقط. برس دخترم بھ ،یبخواھ معذرت خوادینم _

  .شد پرستار بھ دادن حیتوضِ  مشغول نیسم. کردم رھا تختِ  یرو را بھارک. داد تکان یسر

 نبود؟...! بود گشاد میمانتو. کردم پاک را شیھا عرق زدم، ام یشانیپ بھ را دستم کالفھ
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 د؟ینبا...! آورد یم باال دیبا. داشت اضافھ دلم

 د؟ینشا...! کوباندمیم وارید بھ را او دیبا دیشا. کردیم درد سرم

  .کردیم آرامم نیزم

  .کرد آرامم سالنِ  یھا کیسرامِ یسرد. نشستم اریاختِ  بدون

  .خورد وندیپ گرممِ  خون بھ آمد، باال. کرد نفوذ پوستم بھ ذره ذره

  .آوردم باال را سرم. شد گرم بدنمِ  طرف دو. گرفتم آغوش بھ را میدستھا. گرفت فرا را بدنم یبدِ  لرز

  .بود کرده بغل را میھا شانھ نیسمِ  رنگ قرمزِ  یمسافرتِ  یپتو

 یا قھوهِ  سنگ از یا قطعھ دو رنگ، یا قھوهِ  یگو دو کنم، تشکر اش خواھرانھِ  یرفتارھا از خواستم
  ...کرد قاصر را زبانم خداوندِ 

  .ممنون _

  .شد تمام کاش بھارک منزل؟ میبر یخوایم: نیشاھ

  .انداختم ریز را سرم

 ـــیاونطور پارک تو دینبا.. ن. خوامیم معذرت...من...من _

 م؟یبر. مادرشھِ  منتظره بھارک ن،یکن فراموشش: نیشاھ

  " بلھ"  یعنی. داد تکان خستھ یسر

  .بود دهیخز آرام نیسمِ  آغوش در بھارک. گرفتم باال را نگاھم

 " دمیند را اش یدردمندِ  ی صحنھ شکرت، ایخدا. " دمیکش یقیعمِ  نفس. بود شده پانسمان زخمشِ  یجا

 بودنم مھم بھ یلیخ آورد یم ادمی بھ را نیسم کھ یرنگ قرمزِ  یپتو نیا با نیشاھِ  یمھربانِ  گرمِ  آغوش
 !...اقرار... کردیم اقرار

 معذرت"  و"  دیببخش. " کردند رد را شدنشان ادهیپ بر یمبن میھا اصرار. کردند ادهیپ را بھارک و من
  .بود کم یادیز امروزِ  یبرا"  یخواھ

 بھ زنمیم ادیفر را خواستنش کھ یآغوش ھمان تو کنارش، خودم و سپردم تخت بھ را دهیخوابِ  بھارک
  .رفتم خواب
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************ 

 

 ھ؟یک _

 بھ بدم و بردارم رو ھا زشت اومدم کھ خوشگلم خانوم ھی ؟.. نھ ای یکنیم باز من، منــــــــــــــم _
 ...برم و یشھردار

 .بشود وارد نیسم تا زدم را در ِکیت یا خنده با

 .بود یستودن بھارک با اش رابطھ

 .کرد عادت دواردور ِی رابطھ نیا بھ و َجو نیا بھ زود یلیخ  بھارک بار، کی یا ھفتھ

 جلوه خوب در یسع کھ بود دوست خوده نایع نھ دوست، کی مثل کھ یکس بود، نمونھ یشخص نیسم
 ..کردیم اوضاع ِی ھمھ دادِن

 آرام و داد دست من با چشمش پشِت کردِن نازک با و گرفت قرار مقابلم در یمزاج بایز و ییرو خنده با
 :دینال گوشم دِم

 ..قھوه: نیسم

 .داد یجا آغوشش در را بھارک و شد دور ازمن یچشمک با

 .دمید تدارک شیبرا را قھوه و دمیخند

 .شدم قیدق او بھ بود کرده خوش جا یا نفره تک مبِل ِیرو مَیرو روبھ نیسم

 .خوشحال اش یخوشحال یبرا من و... بود حال خوش واقعا

 داردند؟ فیتشر کجا خانواده: نیسم

 .دادم ھیتک مبلم ِیپشت بھ

 .کنکور کالس نازیپر کارخونھ، کاِر سره بابا د،یخر مامان _

 .بود یخال واقعا شیجا کھ یکس.. رفت پندار سمِت بھ ذھنم ناخودآگاه

 :کردم زمزمھ لب ِریز
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 قبر تو پندارم _

 از را من کردیم یسع نطوربود،یھم شھیھم شد، کردن یباز مشغوِل بھارک با و کرد دنینشن بھ تظاھر
 شودیم حل زمان با یمشکل ھر کھ داشت دهیعق مسئلھ نیا بھ بدھد، جھت رییتغ خودش سمت بھ پندار فکِر

 ادی از پندار داندیم خوب ھم خودش کھ دانمیم من اما بکند یزندگ خودش یبرا بکند تالش دیبا انسان و
 .بود نخواھد و ستین یرفتن

 . دمیکش یقیعم نفس

 خبرھا؟ چھ _

 .کرد رھا خودش ی گانھ بچھ حاِل بھ را بھارک و انداخت چپش ِیپا یرو را راستش ِیپا

 .میدار شیپ در جشن ھی فقط.... یسالمت چیھ: نیسم

 .گرفت خودش بھ یمغموم لحِن کھ کردم وارد منظورش دِنینفھم ھدف بھ ابروانم بھ یا گره

  باشھ امشب دیبا تولدم نکھیا مثل..خانوم نباشھ ادتی دیبا: نیسم

  است؟ شنبھ چند امروز درآوردم، کاُوش بھ را ذھنم قطاره... کردم فکر

 م؟یگذرانیم وقت یماھ چھ در االن ای

 ؟یسال چھ از

 کھ ردیبپذ را ام ییدلجو کردم یسع یلبخند با باشم، شده جیگ و پرت حواس اندازه نیا تا کھ شدینم باورم
 .داد را جوابم یلبخند با و شد واقع اش قھیسل مورده انگار

 ...یایب ھا میقد مثل خوشگل یلیخ خوامیم: نیسم

 .دمیخند

 ....چــــــــــــــــشم _

 .میبد شوھرت کھ یایب چشم بھ کن یسع پس ھستن مردھاھم نیبب... بال یب: نیسم

 .کردم بھارک سمِت بھ یا اشاره دم،یکش شکمم رو یدست

  کنھ ھندستان ادهی لمیف ھم دیبا شکم تا دو ماِنیزا از بعد _

 .زد ناب یچشمک
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 .انیم چشم بھ شتریب ھا وهیب روزھا نیا: نیسم

 ..میمتاھل ما کھ فعال _

 .زد سرش بھ یتشر متاھل آوردِن اسم بھ با

 .گفتیم طالقت از بود روزید زدم حرف شھربانو با کھ یبار نیآخر ،یاورد ادمی یگفت شد خوب: نیسم

 .نشنود بھارک کرد تر واشی را شیصدا

 شھیش ای اکیتر کشھ،یم نیھروئ کھ نھیا منظورم کنھ؟یم مصرف یمواد چھ دیحم یدونیم تو گمیم: نیسم
... 

 . کردم قطع را حرفش

 ...شھیش کنمیم فکر _

 . دوخت چشم میلبھا بھ متفکر

 ھات بچھ تا دو و کنھیم دییتا و تشیصالح عدم مانت،یزا از بعد زود یلیخ دادگاه باشھ شھیش اگر: نیسم
 اما ھیھفت ترم ِیدانشجو ھی اون درستھ ،یبگ نیشاھ بھ تو زهیچ ھمھ دیبا تو چھریپر نیبب.  خودتن مال

 کمک تو بھ نیوا کنھ ومتوجھ مادرش تونھیم اون وارده، فنش بھ خوب و شده بزرگ حسام آقا شیپ
 چرا مثال نکھیا ای بوده، یشکل چھ مواد از بعد رفتارھاش کھ نیا از بگو، ھات کتک از نیبب ھ،یبزرگ

 تونست نیشاھ دیشا...شدن ضینق ضد رفتارات و یگرفت یافسردگ مدت ھی تو چرا گرفتھ، لکنت بھارک
 .... ـــِیجا بھ اگر کھ من نظره بھ ره،یبگ برات روانم سالمِت یگواھ ھی

 :آمد حرف بھ دوباره و کرد سکوت

 ...نیبب پندار و اون پس... یگیم راحت یلیخ ش،ینیبب پندار یجا بھ: نیسم

 :فشرد و گرفت گرمش ِیدستھا در را میدستسھا

 ھات بچھ صاحِب تورو بتونن تا بگو رو آخرش تا ازاول...فکرتم بھ من ،یپر کنمیم خواھش: نیسم
 .بکنن

 ...شدم رهیخ میرو ِیجلو سرِد ی قھوه بھ بار نیا و دادم ھیتک دوباره

 :گفتِن با را بحث

 ...شده گم دیحم _
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 :گفت اش گذشتھ ِی نھیک داشتِن با او اما کردم عوض

 .اقتیل یب ه نامرد مردِک رهیبم بره بھتر،: نیسم

 .دادم را جوابش تلخ یلبخند با

 .میرو یجلو سرده و تلخ ی قھوه  مثل تلخ

 .بودنم دیحم یب تلِخ ِیروزھا تماِم مثل

 .ـــیعنی نیا و رهیگینم رو ھیاحضار چون خوبھ یلیخ باشھ شده گم اگھ یپر: نیسم

 .نمیبب را دیحم سمت بھ دمیام ِیسو کور نیآخر تا گرفتم باال را سرم

 ....زودھنگام طالِق: نیسم

 ...اسی و یدیام نا دوباره

 ؟...ایخدا چرا

 دیبا حاال چرا ؟یکن دورش من از یخواھیم شدمیم عاشقش و کردمیم عادت دیحم بھ داشتم کھ حاال چرا
  بکنم؟ گمش

  ؟...برود دیبا دارم را مشاوران و وکال نیبھتر دارم، را میدوستھا دارم، را ام خانواده کھ حاال چرا

 !!!!...چرا

 ...بکنم یا گلھ نیسم کناِر توانستمینم

 م؟یبگو یزیچ چھ بنالم؟از یزیچ چھ از

  ذات؟ بد و است نامرد کھ شده دلتنگ یکس یبرا دلم کھ نیا از

 است؟ کرده دچار لکنت بھ را اش بچھ کھ است کرده را یکس یھوا دلم نکھیا ای

 ؟...کدام از م؟یبگو عطرش خوش یھا یآغوش ھم از ای

 ...کرد ینیسنگ میھا شانھ یرو یدست

 .... بود گاھش ھیتک ِینیسنگ شھیھم مثل بود، نیسم

 کھ داده ھارو شونھ نیا خدا وقتھا یبعض... نکن فکر بھش اما زمیعز یدار یاحساس چھ دونمیم: نیسم
  ...ستین مھم کنم؛ینم فکر بھش یبگ و باال یبنداز
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 . دیکش یقیعم نفس

 ش خانواده شھربانوو یراست بدم، کارت دیبا جاھارو یلیخ برم دیبا من اما جان یپر دیببخش یلیخ: نیسم
 ِیآبج باشھ نیایب باھم کن خوشگل و بھارک ھست حسامم آقا  ِیخداحافظ جشِن جور ھی دعوتن ھم

 ؟...خودم

 ....کردم دییباسرتا

 ...رفت و کرد رھا یدواریام سمت بھ را من شیدستھا با و نواخت میموھا ِیرو بھ یا بوسھ

 ... شد یکی میچشمھا ِی نھفتھ ِیاشکھا ختِنیر با رفتنش تِق یصدا

  .... شد بلند میھا آخ

 بھ اظھار دھایبا و ِجبر بھ و است بدبخت چقدر مادرش دیفھمیم دینبا بھارک کھ چرا گلوم در اما
 ....کندیم یخوشبخت

 ...دفترم از بھتر یا ھیتخل چھ و دارم اجیاحت ھیتخل کی بھ کردم احساس

 ...خدا بنام

. 

. 

. 

. 

 ...گفتم غم از انیپا تا و

 ....کھ فیح اما شدیم تمام میھا غم ِیھا انیپا با  دفترھا ِیھا انیپا کاش ؟یگفتن چھ اما

 .....شودینم.....شودینم

 

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

 

 ...برم قربونش شد ناز چھ خوشگلم، نیآفر نتت،یبب مامان کن باال و سرت _
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 :دینال آرام و کرد محاصره امنم آغوِش حصاِر در را خودش و کرد کج را سرش بھارک

 ...یمرس..ممم:بھارک

 .دمیپاش را یا رهیت لبخنده شیرو بھ و زدم بھارک لکنِت ِیازا در بغضم مھاِر ِیبرا یقیعم نفس

 لباسش بھ  را پدرش ِی عالقھ مورده عطِر..  پوشاندم شیپا بھ را زشیت نوک بلنده پاشنھ یھا کفش
 .داشتم نگھ آماده خودم کناره را او.. دمیپاش

 ..قرمز رنگ از ییھا رگھ با بود یمشک و یخاکستر بلنِد ِیماکسِ  شامل نگاه کی در خودمِ  لباس

 و بود تنگ باال از چون آمد، یم خوشم لباس نیا یِینییپا قسمت از کال من اما بود، کیش خورش تن
 و شدیم باز شکل یماھ یمحسوس طوره بھ نییپا از اما شد؛یم گشاد یکم ام شده بزرگ تازه شکِم ِیرو

 .گذاشتیم شینماِ  سخاوت بھ ماھرانھ را اندام

 ،یبشو دهید بایز دیبا تو... برو بایز:  کھ شد وارد مَیا شھیش قلِب بھ یتلنگر  دلم تِھ بود، یبیعج احساس
 . یدار را شدن دهید بایز حِق تو

 نگاه بھارک بھ یخوش از مملو ینگاھ با و دمیپاش نھیآ بھ را نگاھم نیآخر یلبخند با کارم شدِن تمام با
  .. کردیم نگاه مادرش بھ رهیخ کردم،

  بود؟ یزیچ چھ لشیدل دانمیم

 نَتشیبینم وقت چیھ کھ ییلبخندھا بھ رهیخ ھم دیبا است، دهیند را مادرش یھا خنده کھ است وقت یلیخ
 از یپ در یپ ِیبوھا با و بکند خفھ دستش در را مادرش ِیموھا از یا طره  کوچکش ِیدستھا با و بشود

 :دیبگو و بکشد آه دلش تِھ

 ....س؟..َپَپَپ یایم یک یش...دادا...دا: بھارک

 :دمینال گوشش دروِن و کردم کیبار کردن حساب نشاِن بھ را میچشمھا و گرفتم را دستش

 ...روز 180 شھیم ماه 6... یکن صبر گھید ماه 6 حدودا دیبا مادر، دِل ِزیعز _

 :دیپرس و کرد زیت میچشمھا بھ را نگاھش

 شتر؟یب تا ه..َدَدَد از یعنی: بھارک

 :انداختم ام شانھِ  یرو  را  قامتش و دمیخند

 ....تا 10 از شتریب یلیخ... کسم ھمھ آره.. من جاِن آره_
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 ....کردمیم کنترلش قدرتم تماِم با ھمانجا من و کردیم تقال شدنش ادهیپِ  یبرا ام شانھ ِیرو

 ..شد رهیخ ما بھ متعجب مادرم م،یآمد رونیب کھ اتاق از

 دید میھا شانھ بر سوار را بھارک نکھیا بھ محِض بھ اما کرد ییرایپذ ودختر مادر از لبخند با نخست
 :دیغر و کوباند بھم را شیدستھا

 ...شکمتـــ تو ِی بچھ مادر، نییپا بزارش چھریپر: مادر

 اندازه از شیب ِیتقال  علِت بھ کھ یحال در باال آن از بھارک کردم، یخداحافظ او از ُدو حالِت با و دمیخند
 ِیخمار در را  مادرم مادرجانش،ِ  یبرا ی خداحافظ ِی نشانھ بھ شیدستھا ِی اشاره با زدیم نفس نفس

 .گذاشت حرفش

 .رساندیم جانم نوِش بھ را ییُغرھا چھ مادرم کھ دمیند و نکردم نگاه را سرم پشِت

 .دمیخند من اما.... است یبیعج اتفاِق یلیخ.. دانمیم...دمیخند دل تِھ از شیجا بھ

 و بستم دررا...کردم شیرھا آرام قو پِرِ  مانند راننده کناِر جلوِ  یصندلِ یرو ن،یماش دروِن را بھارک
 .دادم مالش را پشتش کردم، صاف را کمرم

 . است آمده وزن بھ خوب دخترکم بزنم یپ در یپ ِیھا ضربھ بھ

 .کرد جلب را ام توجھ در پشِت از یکس ِیصدا

 .رفتم صدا طرِف بھ خودم و ندیبنش کردم اشاره بھارک بھ

 .دمید را دیحم بود بزرگ دِر از جدا کھ یکوچک دِر ِیچشم از

 .دمید شب ِیاھیس از یا حالھ در را او از یکیبار انداِم فقط دَمشیدینم کامل

 .بزنم حرف زنم با خوامیم من....دمیم قسمتون خانوم حاج خدا بھ تورو: دیحم

 کرده مصرف را یلعنت زھِر آ دوباره او نکھیا یعنی نیا و بود مخمور نگاَھش ھماننِد درست دیحم ِیصدا
 .است

 و است کرده َعَلم قد نجایا حاال، چطور بود، نگرفتھ را دادگاه ِی نامھ و بود شده گم دیحم کردم، تعجب
 ؟؟؟....کندیم را منِ  دنیدِ درخواست

 است ممکن زود ِیزود بھ دانستیم صد در صد اما د،یدینم را من مادرم ھوا ِیکیتارِ  علت بھ خوشبختانھ
 ...نَمشیبب
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 صورت نیا با بھارک نزار رونیب ادیم داره چھریپر...  برو نیحس بھ رو تو برو؛ دیحم نھ: مادر
 ..نھیتوروبب

 ..کھ نکردم گناه..مارمیب من چمھ؟ من  مگھ: دیحم

 .دیکش باال را اش ینیبِ  اتیمحتو و کرد ی" نیف "

 .کردم یم دایپ آرامش شیصدا با داشتم آرام آرام من اما است بیعج

 .نداشتم حال بھ تا کھ یآرامش

 اون بد چھ ای و خوب چھ ام، بوده دلتنگش چقدر کھ کردم حس تازه داشتم، ازین شیصدا َزھِر بھ چقدر من
 ....بجنگد زنش ِیبرا مردانھ خواھدیم ای باشھ نامرد خواھدیم حاال... بود من مرِد

 ... داد نوازش را میھا شانھ پشت از یدست ِیگرم

 نیا با را پدرش نگذاشتم و آوردند ھجوم تَنم بھ ام مادرانھ یھا حس تماِم بھارک دِنید با اما دمیترس یکم
 ...ندیبب وضع

 ....برگرداندم نیماش طرِف بھ  را او بلنَدمِ  یھا قدم با با و کردم بلندش درنگِ  بدون

 ....ستین من مرِد گرید او...  خواستمینم

 ...زدم را درِ  کنترل

 .....زدیم َپرَپر قلبم

 ....بود انداختھ کردن َعرق بھ را ام یشانیپ تِپَشش ِیصدا

 ...بود یبیعج حال

 ...  "نھ" زدیم تلنگر عقَلم اما باشم، داشتھ را دیحم دیبا کردمیم احساس

 با را گاز پداِل داشتم، ریتصو در را دیحم کنار ِی نھیآ از کھ یحال در سرعت با....  دمیکش یقیعم نفِس
 کرد راست یکم را اش دهیخم کمره شد،یم دهید آن در تعجب کھ یخمارِ  یھا چشم با او  فشردم، میپاھا

 ....شد مات منِ  رفتن بھ و

 ...دمید را بھارک

 ...دیدیم را پدرشِ  گرفتن دهیناد و بود شده خم جاده پشِتِ  سمت بھ

 ....کرد سکوت
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 ریش اش چھرهیپر مادر اورد،یب انیم بھ پدرش از یحرف اگر دادیم صیتشخ اش یگ بچھِ  عقل ھمان با
 .کندیم ُغِرش بھ شروع و شودیم

 ام یزندگ بھاِر ِیجلو حداقل تا پوشاندم شاد یآھنگ با را، داشتن آمدن رونیب بھ ل،یم کھ یمزاحم ِیاشکھا
 ....باشم نکرده اشتباه یکار

 با کھ ییجا تا کردم؛ ادیز را سرعتم میشد دور خانھ از یکافِ  ی اندازه بھ انداختم، ینگاھ ابانیخ بھ
 ِریتصو بھ کردم، َتر زبانم با را ام خورده ترک یھا لب و دادم مالش را میپاھا و دستھا  اراده یب دَنمیرس

 ....کردم روا َنرم ی" دینباش خستھ"  مسطح ِی نھیآ درآن خودم

 

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

 

 " ھشتم فصل "

 

 عمھ ھمراِه بھ او بود، نیَسم ِیپدر ارِث کھ یا خانھ.. بودم نزده َسر نیسم ِی خانھ بھ کھ بود وقت یلیخ
 .کردندیم یزندگ آنجا در انساَلشیمِ  ی

 گذاشت، خانھ نیا بھ پا اش یگ ناچاره سِر از کھ یروز ، دارم ادی بھ خوب را مادرشدنش پدرو یب ھنوز
 ِی ھمھ را  اخالق و رفتار نیا و بود یمقررات یمقدار اخالقش تنھا نبود؛ یبدذات زِن اش عمھ خوشبختانھ

 .دارند خود با انسالیم ِیھا زن

 ِیبرا گرید کھ بود ییجا تا ھا لیاتومب ازدحاِم بردم، شیپ اش خونھ نِگیپارک کینزد بھ تا را نیماش
 ..نماند ییجا من ِنیماش

 ...کردم ادهیپ را بھارک

 ..دمید ھا پلھ یباال نھیس بھ دست را نیسم

 مخملش شاِل ِریز را شیموھا داشت، تن بھ نما بدن یا پارچھ و ،یسیانگل ِی قھی با رنگ یشمی یلباس
 ....دمید چشم بھ خوب را اش یشراب رنِگ فقط. بود کرده یمخف

 ....بود گذاشتھ شینماِ معرض بھ باتریز را صورتش داشت، چھره بھ یظیغل ِشیآرا

 .....َتشیموقع و افھیق  ِلیدل بھ نھ داشتند دوست رشینظ یب اخالِقِ  علت بھ را نیسم
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 ...دیدو طرفش بھ و دیکش  یخوشحال از ی" غیج" نیسم دِنید با بھارک

 :دیغر بایتقر نالھ، با او کھ دیبوس را نیسم انقدر

 ...دختر تو رو، من یکنیم کیتحر... خالھ ِزیعز نکن دختر، نکن: نیسم

 ....کردم راحت نیسم حاِل بودِن خوب از را الشیخ یلبخند با کھ کرد نگاھم َمنگ بھارک

 ....داشتم شک حالش بودِن خوب خوب بھ ھم من خوِد یحت نیسمِ  حرکات نیا با ،یراست بھ اما

 ...دیرس گوشم بھ ھا پلھ ِیباالھا از" خانم نتیز"  نیسم ِی عمھ ِیصدا

 و نیسم از را نگاھم و کردم بلند را سرم... دمیدینم را اش عمھ من و بود گرفتھ را َدمید ِیجلو نیسم
 و کت..  بود درآورده رقص بھ شیھا شانھ یرو را روشنش رنِگ یموھا... دادم خانم نتیز بھ بھارک

 ...بود درآورده نگاه نقِش بھ را ییبایز ِیھارمون شیموھا رنِگ با کھ داشت تا بھ یتونیز دامِن

 ...داشت ھمراه بھ خودش با را ییبایز برِق ھنوز اش یعسل ِیچشمھا

 ....دمیبوس را دستش بشود، خم نگذاشتم شد، ظاھر مَیرو ِیجلو نشیبلور ِیعصا با

 ....کرد تعارفم رفتن داخل ِیبرا یلبخند با و دیکش میموھا ِیرو یدست

 ...دمیشن را نیسم ِیصدا گوشم پشت

 ؟یایب دیبا تو ھمھ از رترید ینامرد یلی؟خیبود کجا حاال تا: نیسم

 ...دمیم حیتوض...  نتونستم بخدا دیببخش _

 ...میشد وارد خنده با نفرمان چھار ھر...کرد مسخره حرفمِ  تکرار رابا من کرد، جمع را شیلبھا

 ...خانم نتیز و نیسم بھارک، ، من

 بھ دور از کھ آشپزخانھ ِیھا یوارید کاغذ تا گرفتھ ھا مبلمان از بودند، کرده عوض را خانھ ِلیوسا تماِم
 ....کردیم نواختھ آرامش آدم روِح

 و گرفت را من دسِت نیسم... کرد رھا نییپا سمِت بھ کنارم را بھارک و آمد سمتم بھ چشمک با نیسم
 ِیدوستھا یسو بھ و کرد ترک را ما ِیھردو سالن بھ ورود بدِو خانم نتیز را، بھارک  دست ھم من
 ...رفت شَیمیقد
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 یمرد بود،"  نیسم یِیدا" خانم نتیز برادِر یمرتضو ِیآقا کردم، دارید باآنھا کھ یا خانواده نیاول
 پوش کیش یخانم یمرتضو ِیآقا درکناِر کرد؛یم یپوش خوش پسنَدش جوان کراواِت با ھنوز کھ کھنسال

 ...کنم ُپر عطرش ِیبو از را مشامم صبح تا آغوشش در بودم حاضر جرات بھ کھ یزن بود، ستادهیا

 از بیترت نیا بھ شدند،ینم دار بچھ متاسفانھ اما اند، دهیورز یم عشق ھم بھ یلیخ بودم دهیشن نیسم از
  ..ارسالن ناِم بھ یپسر اند، گرفتھ ادگاری بھ یا بچھ پرورشگاه

 ِی عالقھ" ارسالن" پسر نیا شناختَمش،یم نشانھ نیا بھ یکل حالِت در کھ یا چھارشانھ و قد بلند پسِر
  ...داشت یگ خواننده بھ یواِفر

 را محبتش جواِب لبخند با بھارک د،یکش انگشت بھ را اش گونھ آرام و کرد ینگاھ تَیَتھن با بھارک بھ
 ...داد

 

 طرِف جواِب اشاره و مایا با کجا و دیایب حرف بھ کجا داندیم کھ بروم نقصمِ  بدون دختِر قرباِن بھ یالھ "
 ..." بدھد را صحبتش

 

 فقط کھ یاسالم یحجاب با متکبر، و مغرور یزن بود،" نیسم ِیعمو"  ف،یظر ِی خانواده خانواده، نیدوم
 ...کردم سالم...  بود دایپ شَینیب ُنِک

 یم اگرھم بشوند، حاضر ھا مراسم نگونھیا در آمدکھ یم شیپ کمتر و بودند طلبھ ھردو کھ داشت پسر دو
 ....شدندیم محو گذشتھ ِیدارھاید مثل زود یلیخ و  بود حضورشان اعالِم ِیبرا فقط آمدند

 ...." کردم سالم"  یجور و جمع طوِر بھ را سالنِ  عرض و طولِ  تمام کم، کم

 ...بود وانیک میرفت سمتش بھ نگاھش ِینیسنگ با کھ نفر نیآخر

 رهیخ میھا چشم بھ منشانھ آقا و مردانھ یلیخ بود، دستش بھ کھ یبلند ھیپا واِنیل با کھ یچاالک جواِن ھمان
 ....بود شده

 ...گرفتم تر محکم را بھارکم دسِت و شدم ذوب

 ...وانیک سمِت بھ صورتش ِیرو و بود ما بھ پشَتش کھ نیشاھ و بود یفرخ خانم وانیک درکناِر

 ....برگشت عقب سمِت بھ کامل طوره بھ نیشاھ وان،یک ابرواِن ِی رونده باال ِیھا اشاره با
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 اسیِمق بھ فورا... دادم را جوابش یلبخند با منم کرد، خم"  سالم"  ِی نشانھ بھ را سرش ژکوند یلبخند با
 ...شد معطوف چشمش ِیھا مردمک بھارک ِیرو و شد رهیخ دستم بھ زدن ھم بر چشم کی

 ....شدم حاضر ھا یفرخ جمِع کناِر در و کردم جمع را خودم اما شدم متعجب

 ...یشد حاضر شکوه با و بایز چھ زم،یعز سالم:  یفرخ خانم

 ... کردم خم را سرم

 ...نیدار لطف ممنون _

 .کردم رفتن باال بھ راغب یفرخ خانوم با سالم ِیبرا را بھارک دسِت

 ...بھارک دخترم _

 گونھ داد اجازه وقار با داد، دست یفرخ خانِم با مودبانھ و کرد رفتار سنش از باالتر درست نانھیمت بھار
 ....کنھ خطاب" یاتورینیم و بایزِ  ی چھره خوش"  اورا و ببوسد نرم را اش

 ...کردم گو بذلھ پسِر آن وجمِع گرفتم یفرخ خانم از را حواسم وانیک ِیصدا با

 آورد، یم در زانو بھ را یدختر ھر کھ ییھا ھمان از... زدیم موج پسرانھ ِیھا طنتیش شیچشمھا تِھ
 ....نبودند کم جمع نیا در شک بدوِن

 فاخر؟ ِیبانو یچطور: وانیک

 ... آمد وجود بھ ابروانم اِنیم یبند

 ؟یچطور شما خوبم، _

 ....یریگینم ھا یفَرنگ ما از یسراغ ھی کھ اهللا بسم شما و میشد ِجن ما کھ نیا مثل م،یخوب ھم ما: وانیک

 ...دمیخند اراده یب

 ..میھست دورادور احوالتون ِیایجو دیدار اریاخت شما ھ؟یچ حرفھا نیا _

 ..کرد زوم و شد رهیخ میلبھا بھ متعجب

 ؟یدیپرس یک از: وانیک

 را من و کرد دفاع ازمن نیشاھ کھ آمدم یم پس دادن جواب صدد در...  کردم ھول اش کبارهی سواِل از
 ...کرد خودش وِنیمد
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 .. پرسھیم مرتب من از: نیشاھ

 ...بست را وانیک دھاِن روش نیا بھ فشرد، ھم ِیرو بر را شیھا دندان حرص از

 و یشوخ لحِن دو ِنیب ما آن از بعد زد، یپوزخند ابتدا نباریا...داد ادامھ شیھا یکار نیریش بھ وانیک
 :گفت کرد،یم نگاه نیشاھ بھ کھ یحال در یجد

 ؟...ینگفت من بھ چرا یثان در خوره؟یم من بھ کجات تو آخھ ؟...تو بھ: وانیک

 باال اش قھقھقھ ِیصدا خشک، بایتقر و بزرگ جمِع نیا در تا بود گرفتھ را دھانش ِیجلو یفرخ خانوم
 ...نرود

 ..ستین جاش نجایا ھا بچھ بسھ: یفرخ خانم

 .گذاشت یفرخ خانم یدستھا ِیرو بھ را دستش نیسم

 ...باشن راحت بزار: نیسم

 .ستادیا بھارک بھ رو و کرد تشکر نیسم از یلبخند با بود، یتیموقع نیھمچ منتظر انگار کھ وانیک

 ؟یکنیم ازدواج من با کوچولو: وانیک

 ...چسباند لباسم دامِن بھ را وخودش خورد جا سوالش از بھارک

 ...یدار مشکل یروانشناس نظر از گمیم کھ یکنیم و کارھا نیھم: نیشاھ

 . داد رییتغ نیشاھ بھ را صحبتش ِیرو وانیک

 ...دینپرس سوال خائن شما از یکس: نیشاھ

 ..کرد نگاه صورتش بھ متعجب نیشاھ

 ؟یخوب وان؟یک: نیشاھ

 . کرد دستش واِنیل بھ یا اشاره

 ؟یکرد سرو یالکل مواِد آب، ِیجا بھ نکنھ: نیشاھ

 . زد مستانھ ظاھر بھ یا قھقھھ وانیک

 ؟یکنیم فکر یچ تو: وانیک

 ...یدیم ش جلوه یالکل ات ھیروح با تو اما ِیالکل ریغ یدنینوش کھ: نیشاھ
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 ....کردم کنترل را خودم اما...گرفت باال ام خنده

 ...داد را جوابش شده حساب و قشنگ یلیخ نیشاھ

 .پوشاند را وانیکِ  صورت یساختگ یاخم

 !...بابا نھ: وانیک

 بابا زن: نیشاھ

 ندارم: وانیک

 رم؟یبگ برات یخوایم: نیشاھ

 ریبگ خودم یبرا: وانیک

 ...داد تکون یدیق یب از را سرش نیشاھ

 ....ــیگیم نیقزو یپا سنگ بھ تو: نیشاھ

 کرد قطع را حرفش وانیک

 ؟یِزک گمیم: وانیک

 ..ـــیگیم: نیشاھ

 ؟...ریبم برو:  وانیک

 ..ـــیگیم:نیشاھ

 ؟...بتمرگ برو: وانیک

 ...ــــیگیم: نیشاھ

 ...کرد ساکت را ھا آن ِیھردو اش مادرانھ ِی خنده با یفرخ خانم

 ؟یگرفت ادی ھا یرانیا از اصطالحات نھمھیا یک تو وان؟یک پسرم گمیم: یفرخ خانوم

 . انداخت غبغبش بھ یباد وانیک

 ...میکنیم صحبت یفارس ھمش خانواده با خونھ تو من بعدشم...میھست یرانیا ما یناسالمت: وانیک

 . زد نما دندان یلبخند یفرخِ  خانم
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 ...خوردیم بھش یلیخ یگفت کھ" یکیز" ھمون بگم خواستمیم گذشتھ انھاِ  ی ھمھ از حاال: یفرخ خانوم

 . کرد جمع اجبار بھ را لبخندش نیشاھ

 ...یکیز نھ ،یِزک دانم حقوق مادِر: نیشاھ

 بھ رو ھمھ حواِس سالن دِر بھ یا اشاره با د،یوخند گرفت دھان بھ را اش یسر یروِ  ی لبھ یفرخ خانم
 ...کشاند آنجا

 .... حسام آقا شناختمش، دور از

 و سالم شد، کینزد کھ خودش تا بمانم دادم حیترج من اما رفت طرفش بھ یخواھ عذر با نیسم
 ...لیدل چند بر بنا بکنم، یاحوالپرس

  ...شدیم تیاذ دخترکم و بود ھمراھم بھ بھارک کھ بود نیا آن نیاول

 بروم استقبال بھ کھ نبودم جشن صاحب من نکھیا دوم

 ...کرد ترک شدینم را جمع نیا نکھیا سوم و

 ...کردند فیتعر و دیتمج بھارک از ھمھ حسام آقا با یاحوالپرس و سالم از بعد

 ....کردیم تشکر"  ممنون"  گفتِن و لبخند با شانیھا فیتعر بھ موقراِن یلیخ بھارکم

 ...پرداختم لیتحل بھ تازه من و مینشست ھمھ جمع تعارف با

 پسند فرنگ و رنگ کم ِیصورت ی مردانھ راھِنیپ با وانیک ،یشکالت دوخِت خوش شلواِر و کت حسام آقا
 یخاکستر ِی رفتھ بکار ِیھا نخ با دوخت؛ خوش یمشک شلواِر و کت با  نیشاھ ھنرمندانھ، کِج کالِه و

 ....بودند شده حاضر

 ...نبود رفتن راه ِیجا گرید و شد متجمع سالن رفتھ رفتھ

 ...یرسم و بزرگ بود یجشن نبود، بکوب و رقص معمول، یھا جشن مثِل

 کھ یکوچک ِیآب استخِر...بود وستھیپ آنھا بھ ھم مادر بھارِک کھ یباز یبرا بود ھا بچھ مخصوِص ییجا
 ...بودند کرده اشغال را آن از یا گوشھ ھرکدام و بود شده توپ از ُپر

 با افتاد، یفرخ خانِم بھ نگاھم بود، رفتھ سر شدت بھ ام حوصلھ شد، کننده کسل میبرا جشن کم کم
 ...کرد تراس بھ یا اشاره شیچشمھا
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 رفتھ خواب بھ یھا رگیمو و شدیم نواختھ آدم برتِن یرعد ھمچون سخت، و سرد امسال ِی زهییپا ِیھوا
 ..کردیم داریب دوباره را

 ....مفرط ِیھوش یب کی از خواب، کی از

 ...کردم دعوت ھوا ِیسالخ بھ را میپاھا

 ....کرد جدا میلبھا از را یندیخوشا"  آِخ"  د،یتاب میپاھا مِچ بھ کھ یسوز

 ....داد تراس سرِد یھا آھن بھ ھیتک من مثل اوھم ، دیرس من از بعد شھربانو

 ...زد لبخند

 خانوم؟ یچطور: شھربانو

 ...دمید را نیشاھ رفتھ کنار ِی پرده ِنیب از... کردم نگاه را سرم پشِت...دادم تکان را سرم

 ....دمیدیم زدیم حرف وانیک با کھ را شیلبھا  خوردِن تکان بود، تراس بھ شیچشمھا

 ... برگرداندم را سرم

 ...گذرهیم...  خوبم _

 ...باشھ نامرد مردت گھ یحت مونھیم یگ آواره مثل یمرد یب..  یستین خوب دونمیم: شھربانو

 ...نکنم نگاه شھربانو بھ دادم حیترج

 شده تنگ واقعا جنت آن ِیبرا دلم اما چرا دانمینم بودم، نرفتھ را یروانشناس ی جلسھ بود یا ھفتھ چند
 نھ، کھ یراحت بھ توانمیم آنجا در کردمیم احساس ندارم، یغم چیھ بھشت آن در کردمیم احساس بود،

 ...بزنم حرف ام گذشتھ از یسخت ِی واژه از تر کم بھ حداقل

 .!...نداشتم یشناخت یروانشناس علوم از واقعا من آخر.. باشد کرده زمیپنوتیھ را من نیشاھ واقعا دیشا

 درستھ؟ ست شھیش بھ مبتال شوھرت گفتیم نیسم کھ ینجوریا: شھربانو

 ...زد خشکم در ِیجلو درست باال، آن از دیحم دِنید با کھ"  بلھ"  میبگو خواستم

  بود من از نظرش مِد جواِب منتظِر شھربانو

 !.... من اما

 ....زن آن سواِل بھ توجھ یب نقطھ کی بھ معطوف من
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 :کردم زمزمھ لب ِریز

 دیم ح...َح_

 ....ستادیا در ِیجلو ِی دهیخم مرده یرو و کرد دنبال را نگاھم رِد

 ...رساندم نییپا بھ را خودم و کردم ترک را آنجا یآن بھ من اما زد صدا را نیسم

 را ینگاھ ِلیتحل کھ بودم آن ُخردتراز من اما کندیم ینیسنگ کلمیھ ِیرو ییچشمھا راه نیب کردم احساس
 ...رمیبگ عھده بر

 ...کردم رھا را خودم بازھم اما برگرفت در را فمینح ِیھا شانھ یدست

 ...شد َبند ھا نرده بھ دستم و کرد ریگ نیزم یرو کفِش نیاول پشِت  راسَتم ِیپا

 ...گرفتم قرار نیشاھ خانِم چھریپر و فرار نیسم" ِیپر یپر" دربرابِر و شدم بلند

 ...بزند  برھم را نیسم جشِن خواستمینم کھ بودم شده مات دیحم دِنید با یچنان

 ...کردمیم ردش دیبا بود، ساختھ او از یھرکار و نبود خوب حالش االن... شناختمیم راخوب دیحم من

 ...ام خستھ ایخدا... من مثِل ِیزنھا بھ ِیوا یِا... شوھر نیا با من بر ِیوا یِا

 ....رفتم سمتش بھ و دمیکش شکمم یرو بھ را  سرم ِیرو شاِل

 دست از را شکمم در خون جنِس از یداشتن دوست ِی لختھ تنھا و ندیبب را ھا صحنھ نیا ام بچھ خواستمینم
 و زدیم نبض یخواستن االن اما بود ناخواستھ ھرچند دمیپرستیم را ام بچھ و بودم ماھھ سھ من... بدھم
 ....کردیم کردن یزندگ بھ کیتحر را قلبم قلبش، تپِش یصدا

 ....آمد سمتم بھ قدم کی دَنمید با

 ...کشاندم آنجا بھ اجبار بھ ھم اورا و کردم مَیقا یپشت اِطیح باالبلنده درخِت پشِت را خودم

 و گذاشتم ام نھیس ی قفسھ یرو را دستم کنم، کنترل را خودم توانستمینم زدم،یم نفس نفس دنیدو براثِر
 ...دمیکش یاپیپ ِقیعم نفِس چند

 کی

 دو

 سھ
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 ....کرد حلقھ دستم مِچ دوِر را اش مردانھ ِیدستھا دیحم زدَنم نفس نیسوم سِر

 ....من ِیپر: دیحم

 ...دمیکش رونیب شیدستھا ِریاس از شدت بھ را دستم

 ....نم؟یسم ی خونھ من گفت تو بھ یک اصال نجا؟یا یاومد چرا ؟یخوایم یچ_

 ....آورد یم درد بھ را دلم برعکس کرد،ینم آب را دلم اش خنده گرید بود، شده رید....دیخند

 ...ـــیزندگ باھم دوباره خوامیم... زنم دنبال اومدم: دیحم

 ...کردم قطع یپوزخند با را حرفش

 رت؟یغ خوش آره آقا؟ یبود ساختھ یزندگ ت بچھ و من یبرا یکنیم فکر واقعا تو ؟یزندگ _

 ...وارچسباندید بھ را من شیدستھا با و کرد کج جانبم بھ را سرش

 ....گرفت ازمن را یکار ھر اِریاخت گوشم ِریز خمارش ِیصدا کھ کنم دور خودم از را او خواستمیم

 ....ادیم مردک اون یصدا....ــــــسیھ: دیحم

  ....دوختم چشم دیحم بھ متعجب

 سوال برام شناختیم را او کھ یطور مردک؟ گفتیم نیشاھ بھ چرا اما بود نیشاھ یصدا ؟....مردک
 ....بود

 خرج ی عھده از یتونینم تو کنم یزندگ باھات تونمینم گھید من بگم بھت اومدم د،یحم برم بزار..  ادیب _
 ...یایب بر ت بچھ منو

 ..افتاده نجایا یمردا بھ چشمت نکنھ خرج؟ فقط: دیحم

 ....افتاد دوران بھ سرش یا ھیثان ِیط کھ نواختم صورتش بھ را یا دهیکش اما یِک دمینفھم چطور؟ دمینفھم

 .... نداشت یزور شیھا چھیماھ قبل ھمانند

 ؟...یشد ام یاغی کھ: دیحم

 . دمیپاش صورتش بھ کردمو جمع حرکت کیدر را دھانم آب

 .رونیب گمشو نجایا از برو...  آبادت و جد ھفت و یخودت یاغی _
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 و خودم ِنیب ی فاصلھ باره کی بھ اما بودم کرده جدا او از را خودم خورد، یلیس کھ فرصت نیا در
 :دیغر مصمم و یجد نباریا و کرد جبران عیسر و بلند قدِم کی با را خودش

 ...کن فرو گوشات تو نویا..  یایب یکس رهیگ زارمینم: دیحم

 ...بدھم را ارَزشین  من صدِ  یھا حرف جواِب نگذاشت نیسم یصدا

 بھ را او... دمیجنگ شیبرا بلکھ نکردم، انتیخ او بھ چوقتیھ من...! یلیخ بود، انصاف یب یلیخ دیحم
 ...نفعم بھ نھ است ضررم بھ دادَنم دانیم نیا دانستمینم اما بزند، َمَحک را خودش تا فرستادم کمپ

  .!...دیحم یشد عرضھ یب چقدر

 سِر آن بر خاک.. دارد مرا کوچِک برادره ِیجا او ،ینیبیم طراز ھم نیشاھ با را من کھ سرت َبر خاک
 ....رتتیغ یب

 ....بود زده بشیغ دیحم آمد نیسم یوقت

  چھر؟یپر یخوب: نیسم

 ...دادم تکان را سرم

 ....نشستم یسنگ تختھ ِیرو

 ....دادم قرار لباسم بلنِد ِیھا نیچ ِیرو را سرم و زدم باال را دامنم

 ...دیبار اشکم ِی قطره نیاول

 ....بود نمناک و یابر شھیھم شمال باراِن ِنیع من ِیباران  ِیچشمھا

 ... خون را من دِل نجایا و دیبخشیم طراوت و نیزم آنجا

 ....بود شبم از قسمت نیا بخِش حرارت نیسم گرِم دسِت

 :دمینال حالت ھمان در و نکردم بلند را سرم

 ...دارم دوسش ھنوزم من نیسم _

 ...دونمیم: نیسم

 ....بود آلود بغض شیصدا

 ....کردیم یینما آوا یشخص ِیپا رِد ِریز یزییپا یھا برگ خِش خش ِیصدا
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 حس ام یقدم چند ِی فاصلھ در درست را حسام ی مردانھ ِیصدا کھ بودم نکرده بلند را سرم ھنوز
 ...کردم

 :گفت نیسم

 ....میایم ما دییبفرما ن؟یدیکش زحمت چرا حسام آقا: نیسم

 ...زدمیم حرف خانوم چھریپر شوھِر دیحم آقا با داشتم من دمینکش زحمت: حسام

 ....کرد پخش دامنم بھ را شیخاکستر نوِر و زد رونیب حدقھ از ریز آن میچشمھا

 ...شد متوقف میھا شانھ لرزِش

 :گفت یلجباز از یعار و انھیعام یزبان با ماھر روانشناس

 و یانژر اون و باال اریب آروم و سرت پس یشد آروم دونمیم...  بزنم حرف باھات خوامیم من چھریپر _
 ....منتظرتم یپشت اِطیح تو یخواست اگھ....کن دور خودت از و یمنف یھا ُکنش

 ...نکردم بلند را سرم

 کھ کردم بلند درنگ یب را سرم داد، اطالع من بھ ھا برگ کردِن خش خش با را شیھا قدم ِیصدا یوقت
 ....جوان ِیمشک یھا چشم جفت دو بھ شد قفل ام نشستھ خاکستر بھ ِیھا چشم

 ؟....کردیم چکار نجایا نیشاھ

 ؟...نبود حسام مگر

 :دینال بدھم، ھیھد او بھ را میھا چشم مانده کم آمدنش تعجِب از دید کھ زمان ھمان

 ھاتونو حرف محترمانھ اما ناخواستھ و بودم وارید پشِت منم....رفتن نیسم و حسام و عمو: نیشاھ
 ....دمیشن

 محترمانھ؟ _

 ....شدیم کارم بھ مربوط چون آره: نیشاھ

 .... کردم پاک صورتم یرو از را مزاحمم ِیھا اشک

 شھ؟یم کارتون بھ مربوط سمع استراِق _

 .فرستاد لبش ِی گوشھ بھ یا خنده زیر کرد، خم یجھت بھ را سرش
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 ....َبـــــــــلھ: نیشاھ

 ....انداختم باال یلیم یب با را میابروھا

 .....آمد حرف بھ نیشاھ کھ ادامھ را سکوتمِ  ی روزه انقدر... کردم سکوت

 در شیرفتارھا کھ ییجا تا بود کرده اش پختھ خوب حسام آقا با کردِن کار اما داشت یکم سِن نکھیا با
 ...بود تر آقامنشانھ وانیک با سھیمقا

 ....بود حرکاتش در یخاص تکبِر نیشاھ اما بود یعال وانمیک ھرچند

 و بود نظرم رهیز کامال رفتارتون امشب... دارم فھیوظ شما برابره در من خانوم چھریپر نیبب: نیشاھ
 دیبا اما متنفرم خود یب تعصب و یریزورگ از ادیم بدم اجبار از شھیھم... منھ ھیکار ی وهیش نیا البتھ
 ...انداخت راه بھ ما ی خونھ یجلو و ادب از دور بھ یرفتار شما شوھره بگم

 

 دنیتپ بھ شروع ام قھیشق نبض شد، منعکس گوشم در دیحم ِیحرفا یوقت اما برگشتم سمتش بھ متعجب
 ...کرد

 ....کردمینم درک را رفتارش اصال

 ....ادیم مردک اون یصدا....سسسسیھ _ " 

 افتاده نجایا یمردا بھ چشمت نکنھ خرج؟ فقط _  

 ...یشد ام یاغی کھ _  

 " ...کن فرو گوشات تو نویا..  یایب یکس رهیگ زارمینم _  

 ....بود نیشاھ ِیحرفھا ِیرو بھ  زدن دییتا ُمھر بر لیدل ھمھ شیحرفھا نیا

 من از قدم کی ھم باز او اما بود نیشاھ بھ دادِن جواب یبرا یا واژه کردِن پر ِیپ در سردرگم ذھنم
 ....بود جلوتر

 نجایا بھ شما آمد و رفت کردم شونیحال مودبانھ یلیخ نمیھم خاطره بھ خانوم، چھریپر کنمیم درک من _
 ھمھ از اول مشکلتون شما من نظره بھ... سرشون بھ بود زده جور بد شونیا اما دره درمان ی جنبھ فقط
 با یزندگ از نیکن یسع اما گردهیبرم خودتونم بھ ضتونینق و ضد رفتاره چند ھر مربوطھ شوھرتون بھ

 ... ِقیعم مشکِل بھار اما دهینرس نجایا بھ ھنوز شما درمان ی دوره درستھ... دیریبگ فاصلھ یمرد نیھمچ

 ....نواختمیم انگشت ضرِب میپاھا یرو میدستھا با و کردم قطع را حرفش
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  ...گرفت لکنت مورد یب اون... شد پدرش منو ِیقربان اون ن،ینگ یچیھ بھارکم مورده در _

 ...انداخت چنگ میگلو بھ بغض

 ...دیلرز ام چانھ

 ....لرزش نیاول

 ....ست بچھ یلیخ من بھارِک _

 ....دوم لرزش

 ...داره رو سالھ 20 زِن ی تجربھ شیگ بچھ تموِم با اما _

 ...آخر ی ضربھ و سوم لرزش

 و گرفت بر در را بدنم ام بچھ خوردن دور از یناش درِد و کرد مور مور را بدنم چھارستوِن کھ یھق ھق
 ...نماند دور نیشاھ گوِش از کھ شد بلند نھادم از یآھ

 ...زد مھیخ طرفم بھ

  ....کرد تر تلخ را شبم تنش تلِخ عطره ِیبو

 ...انداخت دیحم با عقدم اوِل شب ادهی بھ را من اش برجستھ یلبھا و مو کم گردِن

 :گفتِن با و گرفتم عطرش از ینیب و گردنش از نگاه

 ...ستین میزیچ _

 ....آوردمش در ینگران از

 باز خودش طرف دو بھ را شیدستھا و نشست نیسم اِطیح ِیپھنا در ینییتز یچوب تختھ یرو میرو روبھ
 ....کرد

 :گفت و کرد نگاھم کالفھ

 ....نیاریب فیتشر فردا شھیم: نیشاھ

 ؟...یبنداز راه و کارم یدار اصرار چرا _

 .نخورد یتکان چیھ منِ  عکس بر
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 ارشدم یبرا یطرف از میکارشناس مدرک یآخرا من...کنھیم کمک درسم بھ یلیخ پروژه نیا چون: نیشاھ
 کاره برسونم، انیپا بھ حسام عمو بدوِن یتک کاره ھی دیبا من گھید یطرف از و کنمیم یگذار ھیسرما دارم
 و کارمم بھ مسلط تر مھم ھمھ از و بودن آروم دغدغھ، یب بودن، سبک مثل ییھا یگ ژهیو از شمام

 ...برسم کارم ھردو بھ و باشم ثمر مثمر تونمیم

 :گفتِن با و دمیکش یقیعم نفس

  امیم _

 ...کردم راغب رفتن بھ را او

 ....گذشتم اما داشتم ییتنھا بھ ازین

 ....میبرگشت سالن داخل بھ باھم و گذشتم مییتنھا و خودم از

 

 

 " نھم فصل "

 

 .نداشت یا فاصلھ جنون تا کھ بود یمرگِ  شب منِ  یبرا نیَسمِ  تولدِ  شب

 را دیحم شدِن مزاحم خبِر سیپل بھ و بود کرده کنترل را خودش کھ کردم تشکر شھربانو از یلیخ آنشب
 .. نشوم اش شرمنده نیا از شتریب ھم من تا ببرد ادی از را اتفاق نیا خواستم نیشاھ از بود، نداده

 !.نیسم از و 

  ....ستین... ستین...ستین کردن وصف قابِل یزیچ نیسم از

 .ام داده یم را یداشتن دوست بشِر نیا ِیھا یبزرگِ  جواب یکوتاھ با شھیھم من بوده، تا

 ! ...حاال.... ! من اما میشدیم آماده نیسم باِ  جشن ِیبرا چون بودم، آبانِ  عاشق شھیھم

 .بودم برده ادی از را دوستم نیبھتر تولده روِز یحت یشاد از دور بھ

 .زمانھِ  یھا یگر دادیب نیا از داد یِا

 .گذردیم نیسم تولِد از کھ است دوروز قایدق امروز
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 ...زدمیم ورق شیبرا را ام کھنھِ  خاطرات از گرید یقسمت و زدمیم سر نیشاھ بھ دیبا

 .بکشانم رخش بھ را ام یزندگ رموز از گرید یا پرده دیبا امروز

 ....بود نیشاھ یبرا یکار ُپر روزه و من یبرا یبزرگ روِز... امروز

 ...نشاند وترشیکامپ پشِت و دیکش را دستم بھارک

  ...بود قرار یب

 ...شدم رو روبھ عقَدم عکس با کردم، باز را اش صفحھ یوقت

 ...کنم کنترل را خشمم تا کردم خم نییپا بھ را سرم

 ....کردیم دادیب عکس نیا در دیحم یبرا ازمینِ  اوج

 !...منطقم و.... را دیحم نبوده االَنم ِیچشمھا زدیم داد

 ...کردیم بیترغ زدن سرباز بھ را من کننده رسوا

 .زدم تلخ یلبخند

 اد؟ین گھید دمیشا و دورِ  یجا ھی رفتھ ییبابا نگفتم من مگھ ؟ آسمونمِ  دکیخورش مامان؟ِ  بھارک _

 .داد یدیناام خرمن بھ را خودش یجا شیچشمھاِ  یقرار یب

 اش یلعتنِ  لکنت نیا و بود یعال بھارک یبرا اما بود بد من یبرا دیحم است درست دادم،یم حق او بھ
 ....بود گرفتھ دامن بھ ناخواستھ ھم

 :دینال کننده زمزمھ

 ...شبیپر دمید و ییبابا من اما: بھارک

 و کردمیم خانھ  نینفر را جمعھ روِز امروز، چطور نبود معلوم نصورتیا ِریدرغ باشم ارام کردم یسع
 ...است کرده ماریب را ام بچھ ِی ھیروح نطوریا کھ کشاندمیم عزاِ  خاک بھ را دیحم

 :دمینال دل در

 ...تون بچھ ای ات؟؟؟؟؟؟؟ بچھ _

 :دمیغر درونِ  یصدا از یتراکم با و زدم دور را دلم

 ....من فقط... من... منھ ِی بچھ فقط اون.... م بچھ _
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 ...دمیبوس را چشمش ی گوشھ

 ...کردم عوض َسروناز و یقرمز کاله از عکس کی با را عقدمان عکس

 عصر تا ند،یبنش آرام جانش مادر کناِر از امدنمین تا خواستم او از و ندیبب گذاشتم را کودکشِ  ی برنامھ
 ..کردمیم خامش دیبا...!گرید بود بچھ....کنم آماده را آور شگفت یموضوع شیبرا

 بھ را یقرمز کاله و شد عوض مشیتصم ام یرسمِ  پیت دِنید با اما بشود روانھ دنبالم بھ خواستیم
  ...داد حیترج مادرش

 ....فروشدیم کودکِ  ی برنامھ بھ ھیثان از یکسر در را مادرش...! ییوفا با دختِر چھ

 

********** 

 ....کردم تیھدا نییپا بھ را کفشم ِزیتِ  یھا پاشنھ بھ شده وصل ِیپاھا و دمیکش را یدست ترمز

 .کردم حاصل نانیاطم ام یروسر و مانتو کردِن زیتم از بعد و کردم فعال را ریدزدگ

 .دادم قرار باال سمت بھ خورده ُسر نکمیع چپم،ِ  دست بھ حلقھ را فمیک

 .فشردم را زنگ و دوختم درِ  زنگِ  نیدورب بھ را نگاھم

 .شد باز ی" کیت" با در ھیثان چند از بعد

 من نھ اما کردم،یم دعوت را خودم داشتم سرانھ خود یتعارف چیھِ  بدون چون بزنم، زنگ دوباره خواستم
 .نداشت یمورد و بودم کرده ھماھنگ نیشاھ با

 ...بود آورده وجود بھ را یزیانگ رتیح یصدا سالن ِیھا کییموزا یرو کفشمِ  تق و تق یصدا

 ....دمید دوباره را جھیخد

 نم؟یبیرونم یفرخِ  خانوم ؟یخوب جھیخد سالم _

 ...گذاشت شینما بھ را شیھا ودندان زد یلبخند

 چطوره؟ ؟دخترتونیچطور شما جان، خانوم خوبم... دادگاه رفتن: جھیخد

 .دمیخند بھارکِ  اسمِ  دنیشن با

 ...دایشد شده طونیش خوبھ، اونم _
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 انینما شتریب اش گونھ ِیقرمز شدیم تر کینزد نیشاھ کاِرِ  اتاق بھ کھ نطوریھم گرفت؛ را دستم جھیخد
 ....شدیم

 ... باشن سالمت شاهللایا: جھیخد

 :دادم جواب یلبخند با

 ....نیآمـــــــــــ _

 ...شم تیھدا نیشاھِ  اتاق بھ دوباره تا کردم یھمراھ را او

 ...شد ظاھر درِ  پشت پسند دختر یوضع و َسر با نیشاھ و شد باز یا تقھ با در

 ...دید شدیم یآن بھ چشم بھ را بدنش ِی جلوه کھ یا قھوهِ  شرتیت با یخاکِ  نیج شلواِر

 ضربھ بودم، درِ  پشت من کرد، باز را در ندیبب را من نکھیا بدوِن شتاب با وانیک کھ ببندم را در خواستم
 ...بود شده حساس بچھ خاطره بھ ھم منِ  بدن بود، یناگھان اش

 ...شدم نیزم پخش

 .شد قیدق ام یخاکستر ِیچشمھا بھ ینگران با نیشاھ

 .شدینم اما باشم آرام کردم یسع

 .دمینشن را ییصدا چیھ گرید کھ یطور آوردن، یم ھجوم ذھنم بھ ُکند یلیخ اطرافم ِیھا صدا

 ...دمید را نیشاھ فقط

 ...دورادور

 .آب از ماالمال یپارچ با

 ...شدم سیخ انگار

 ...شدم سیخ حتما نھ،

 ....بزنم حرف توانمینم چرا پس

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟....میبگو یزیچ شودینم چرا

 ...نھ
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*********** 

  

 

  " نیشاھ "

 

 ؟یکرد کار یچ وانھید _

 .گرفت بیعج یلکنت نداشت، چھرخانمیپر از بھتر یوضع  خودش وانیک صورت کھ یحال در

 ...بشھ ینطوریا خواستمینم من...من: وانیک

 ...کردم نثارش نیسنگِ  حرف چند لب ِریز زدم، کنارش میدستھا با

  چھرخانمیپر  ِی دهیپر رنگِ  صورت ی روانھ را آبِ  پارچ کھ بود نیا بدھم انجام توانستم کھ یکار تنھا
 ...بکنم

 گرید و شد بستھ دوباره ھیثان از یکسر بھ اما شد باز اش یخاکستر ِیچشمھا صورتش با آب تماس نیاول
 ....نشد باز

 ....برگشت سمتم بھ کردم وارد کتفش بھ کھ یفشار با بود آمده خودش بھ تازه کھ وانیک

 ...مبل ِیرو مشیبزار میکن بلندش ایب _

 ...میگذاشت مبل ِیرو اورا و گرفت را شیپاھا ِنییپا وانیک و تنھ باال قسمت من

 ...کردم دیتول را یادیز باِد بار نیچند زمیم یروِ  یمقواھا با

 ...بود باردار ھم خانم چھریپر و داشت سوز ماه آبانِ  یھوا

 ....بکند نفوذ اتاق بداخِل ھوا تا کنم باز را پنجره توانستمینم پس

 ...گرفت تماس اورژانس با و برداشت را تلفن وانیک کھ کنم چکار بودم مانده

 ...بدھم یخبر درم بھ نکھیاِ  بدون شدم، ھمراه بااو ھم خودم اما نھ، ای است یدرست کاره دانستمینم

 .... دمیدیم اتفاق نیا مسئوِل را خودم من

 ....بروم خانم چھریپر ھمراه بھ من تا بدھد خبر مادرم بھ کردم واگذار وانیک بھ
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 بروم نگذاشتند واقع در برسند، شانیکارھا بھ تا ستادمیا رونیب من م،یدیرس مارستانیب بھ نکھیا از بعد
 ...داخل

 از کھ من روبھ آمد، رونیب یقیدقا از بعد و کرد چک را اش یاتیح و یعاد عالِئم دکتر تا ماندم منتظر
 .کرد بودم شده گلگون و قرمز اضطراب

 ؟یکنیم خم کمر یدار یزندگِ  فشارِ  ریز نکنھ مرد؟ ھیچ: دکتر

 ...دادم تکان یسر تنھا خاطر نیھم بھ اوردمین در سر یزیچ شیحرفھا از

 ھ؟یچ مشکلش نیبگ شھیم دکتر _

 .زد آرام یلبخند

 دورِ  یبرا نقشھ مامانش با داشتھ و بوده کردن شناِ  حال در ضربھ اثابتِ  موقع ت بچھ مرد، آره: دکتر
 میکن زیتجو خود سر رو ییدارو چیھ میتونینم ما نباش نگران اما افتھیم اتفاق اون کھ دهیکشیم تو زدنھ
 و نییپا اومده فشارشون و کردن غش یزیخونر اثر بر کھ نیباش امامطمئن ھستن باردار خانوم کھ چرا

 خوبِ  خوب حاالم اره،یب وجود بھ یمشکل بخواد و باشھ یکار کھ اونقد نھ اما...رفتن حال از حال یب
 ....دهیکش دراز اتاقِ  داخل تخت اون یرو

 .دیکش ام شده منقبضِ  یھا شانھِ  پشت یدست

 ...باش مراقب راھھ تو یطونیش ی بچھ: دکتر

 .رفت مالش دلم تِھ بچھ اسم دِنیشن با

 محبتِ  ی ُسالبھ بھ دلم میانگشتھاِ  نکِ  ی اندازهِ  یھا دست تجسم... دمیورز یم عشق ھا بچھ بھ شھیھم
 ....َتر....َترشد نگاھم کند میصدا" بابا"  و بشود وصل دلم بھ دلش نکھیا تصوره از.... شد دهیکش

 ...بدھد قرار ام ندهیآِ  زن ِی نطفھ در لیشما نیھم بھ یا بچھ خواستم خدا از دمید را بھارک کھ شب آن

 خرمن ازِ  یموھا و دیسف یپوست بود، تصوراتم از ھیال نیتر یسطح شھیھم کھ ِیخاکستر یچشمھا
 ....رنگ یکاھ ِی دهیپوش

 بھ شکمش ِیرو را دستش و بود ستادهیا در دِم خانم چھریپر و بود رفتھ دکتر کردم باز کھ را میچشمھا
 ....بود شده منبقض درد از صورتش بود، گرفتھ مراقبت

 ...بود بطنشِ  ی رهیدا بھ گرشید دسِت و در ستوِن بھ شیھا دست از یکی

 ....بود مادرشِ  یالفبا از یا نقطھ درست او....بود بھارک چھر،یپر ِی شده کوچک بود، ییبایز زِن
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ِ  زن نیاِ  جواب ینامرد با و ندینب را ییبایز ھمھ نیا توانستیم مرد آن چطور کنم درک توانستمینم
 ....بدھد را دهیداغد

 بھ و کینزد از خودم کھ یگ خانواده تیموقع پول، ،یباردار ،ییبایز نداشت؛ کم یزیچ  چیھ زن آن
 ...ام دهیشن نیسم از تنھا ام، دهیندِ  نیع

 ...کرد سلب ذھنم از را اَرمیاخت ِی ھمھ ختھ،یگس افسار ھمراَھمِ  تلفن زنگ

 بلھ؟ _

 ؟یمارستانیب کدوم جان مامان سالم: مادر

 ....کردم تیھدا نییپا بھ را میگلوِ  بیس و دمیکش یقیعم نفس

 ...خونھ میایم میدار بشم قربونت _

 ھا بارداره گھیم و لرزهیم داره نیسم خوبھ؟ حالش بده آدرس گمیم: مادر

 ...کردم یا سرفھ تک

 ...دیکاو یم را نجایا خانم چھریپر

 ...میاومد... گھید نباش نگران..  میافت یم راه میدار ما بزار جان، مامان خوبن _

 ...کردم قطع را یگوش و بکند کامل را حرفش نگذاشتم

 یب و کوچک را زیچ ھمھ من، عکسش بھ اما دھد جلوه بزرگ را زیچ ھمھ داشت عادت شھیھم من مادِر
 ....بود شغلم دیفوا از نیا دادم،یم نشان مورد

 ....رفتم سمتش بھ

 ن؟یخوب _

 ...داد تکان را سرش فقط

 .نشست سالنِ  انتظار ِیھا یصندل ِیرو

 ...ستین شمیپ تلفنم بردارم؟ تونویگوش شھیم: چھریپر

 ....دادم دستش بھ را تلفن
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 آخر در و دراورد لمس بھ یگوشِ  یرو بھ شده حکِ  اعداد یرو را فشیظر ِیانگشتھا شمرده شمرده
 .... فشرد را تماس ِی دکمھ

 شھ؟ فدات مامان یخوب بھارکم سالم: چھریپر

_..... 

 ...کسم ھمھ یمنِ  یھست تو: چھریپر

 .کرد پاک من از یشرم چیھ بدون را خورد ُسر چشمش ِی گوشھ از کھ یاشک

 مادرجون؟ یبد و یگوش شھیم ام،یم االن شد تموم کالسم جان؛ مامان نھ: چھریپر

 ....برسد اش مکالمھ بھ راحت تا برگرداندم مخالف طرِف بھ را سرم

 ..... :چھریپر

_.... 

 ؟یخوب شم سرت یفدا.. یمادر سالم: چھریپر

_..... 

 ...گردمیبرم االن...  نشو نگران خورد بھم حالم مارستانمیب من آره: چھریپر

_.... 

 تا دونمیم آخھ میخوب بگم خواستم فقط...  صبحم چھِریپر من نیبب یش نگران کھ نگفتم جان مامان: چھریپر
 برم؟ اتیمھربان قربونھ باشھ..  گذاشتھ پاش رهیز و تھران نیسم حاال

_....... 

  ...باش بھارکِ  مراقب شم فدات... جان مامان یمرس: چھریپر

_..... 

 ...خداحافظ: چھریپر

_..... 

 ...شد رهیخ میچشمھا بھ عجز با و گرفت سمتم بھ را یگوش

 ...بود نھفتھ یحس شیچشمھا ِین ین آن در
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 ....درد کی

 یھا درد از یبعضِ  درمان ھم باز درد ھمھ نیا وجوِد با کھ بود محکم چقدر بود، مھربان یلیخ
 ...کندیم ُپر عمرشِ  ی سالھ چطور ستین معلوم سالھ، یس یزن شد،یم انشیاطرف

 ....یوا یِا

 ...آمدم خود بھ شیصدا با

 کنم؟ ازتون یخواھش ھی شھیم ن؟یشاھ آقا: چھریپر

 ...دادم تکان"  بلھ"   نشاِن بھ را سرم

 است درست شد، کرخت شیکَس یبِ  یبرا میپاھا کھ یبطور آھستھ و آرام و کرد ینگاھ من بھ لبخند با
 ... کس یب بود، کس یب درون از اما بود آدم از ُپر اطرافش و دور کھ

 .....زرد یموھا با زن نیا اما یآنرشرلِ  نیع درست

 ؟...زھرا بھشت نیببر منو شھیم... بزنم پندار بھ سر ھی برم خوامیم: چھریپر

 ....رساندم برادرش وصال بھ را او و کردم قبول درنگ یب

 

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

 

 .... بود کرده دم رونیب ِیھواِ  عکس بر نیماش ِیھوا

 ...شد کار نیا از مانع شیصدا کھ بردم جلو کولرِ  کردن روشن یبرا را دستم

 ...تره ھضم قابل برام داغ یھوا نینکش زحمت نھ: چھریپر

 ...کردم یگ راننده بھ شروع آرام و نکردم روشن احترامش بھ

 ...بود مشغول ذھنم

 ؟...کنم شانِیبند درجھ دیبا چطور دانستمینم

 ...بود مبھم میبرا زن نیاِ  یزندگ یھا جاده از یلیخ ھنوز
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 از شھیھم او... نیسم از ھم آن بودم، ساختھ ذھنم در آن از یتیذھن اما دانستم،ینم را شیحرفھا از یلیخ
 ِیباال یخدا بھ است، زنده مارِ  ی مھره با زن نیا گفتیم مادرم بھ شھیھم گفت،یم چھریپر ِیھا درد
 را زن نیا خواستمیم شھیھم من و نشده خم مشکالتش برابِر در حال بھ تا کھ بود محکم یلیخ قسم یسر
 ...نمیبب

 ....شناختمشیم کھ بود وقت یلیخ انگار اما دمش،ید حاال

 ...الگو کی عنوان بھ بلکھ م،یزندگ در بانو ای زن کی عنوان بھ نھ

 ... مادر کی

 ... یرانیاِ  تیشخص کی...  زن کی

  ...سراب عنواِن بھ

 ....بزرگ یدرد عنواِن بھ

 نیا شده اگر یحت... بدانم دیبا و دانمینم زھارایچ یلیخ... دانمینم.. ُبغض ھم دیشا ای تبسم یبرا ییجا کی
 بود کرده مشغول منِ  مورد در  را حسام عمو ع،یوس طور بھ کھ یفن ھمان.... کنم زمیپنوتیھ را موجود

 ....داشت نظر ِریز را من ِیکارھا خوب و

 .....امیب من تا نینیبش شا زحمت یب نیشاھ آقا: چھریپر

 بھ تا را شھیش و کردم پارک زھرا بھشت صحِن از دور ِی قطعھ ِکینزد تا را نیماش و کردم دییتا سر با
 .... دادم نییپا انتھا

 ...داشتم ناشناختھ یحس

 یاظھاِرب او بھ نسبت دینبا پس ارمیب در سر زن نیا ِیزندگ از خواستمیم من حال ھر بھ ،یکنجکاوِ  حس
 .... کردمیم ییاعتنا

 رفتم، دنبالش بھ را اش رفتھ راه نکرده، شک سرشِ  پشت من آمدِن بھ و شده دور کامل دمید کھ زمان آن
 ....آمدم ینم کھ کاش یا دوان، دوان و آرام

 ....کاش یا

 ...شدینم باورم

 ....بکند دایپ را خودشِ  راه دھانمِ  ُبذاق تا گذاشتم دھانمِ  یرو را دستم

 ...بود کرده عرق کفشم بود، شده سست میپاھا
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 ...دمیبلعیم را ھوا داشتم تازه.... َتر اما نگاھم ُخشک، زبانم َزھر، نگاھم سرد، میدستھا

 ....گرفتم میدستھا دروِن را سرم و نشستم یقبر تکھ ِیرو

 ....ایخدا

 ...پندار

 ....بود یزندگ نیا از برادرم تنھا پندار گفت خودش..! بلھ

 ...زد داد فشینحِ  یصدا آن با خودش چھریپر

 ....کرد زخم... کرد پاره  را شیگلو

 ...نھ

 ....تصادف آن

 ....داد نجات را من پندار

 ....شد مرگ جوان خودش

 ؟....زن نیا دهیکش یزیچ چھ یعنی ایخدا

 بود؟ شده یخال فرزندش از یمادر آغوِش چھ برگشتم مادرم آغوِش بھ من کھ زمان آن

 ....نھ

 ...ندارم را توانش من ایخدا

 ...بودند شده بیغ آنھا یول دمیدو چقدر گشتم، خونواده نیا دنباِل بھ چقدر

 ؟....یداد خوردم بھ کھ ست  یسرنوشت چھ نیا.... ایخدا

 ....دیلرز میچشمھا! پرداختم شیجستجو بھ دور از

 ...دیلرزیم اش زنانھ ِیھا شانھ

 ...دیباریم اش مادرانھِ  یچشمھا

  ؟...دمیفھم را تمیمسئولِ  احساس لیدل زود چھ

 ؟...دمیفھم را زن نیا برابِر در درد احساس زود چھ

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


 ... من بفھمد اگر... اگر

 ...ھمانم من

 ...بفھمد دینبا او...  نھ

 ...داد تکان نیطرف بھ را سرش

 ... شدم بلند

 ...کردیم شک من بھ و دیرسیم دینبا

 ...شدم بلند

 ....ناممکن و سخت... سرد اما

 ...ندادم صیتشخ شانیچشمھا رنگ از کھ بودم احمق من چقدر

 ...کرد اسفالت بر نقش را خودش و بود شده حلقھ کمرم دوِر بھ پندار ِیدستھا آخر ِی لحظھ آن

 ...من برِ  یوا

 ...نیشاھ تو برِ  یوا یِا

 ...امدین اما گذشت، قھیدق پنج

 ...امدین اما گذشت، قھیدق ده

 ...زدم زنگ عموحسام بھ و برداشتم را یگوش

 ...بود شمال

 ...کنم رفع را شینگران توانستم فقط م،یبگو را حرفم یتلفن نتوانستم دارد، خش میصدا دیفھم

 ....شد تر تنگ و تر تنگ میچشمھاِ  یالِ  نیچ

 کنم؟ چکار دیبا حاال

 روانشناس کیِ  عنوان بھ را من ھم باز مرگَشم، جوان برادِر قاتِل یعبارت بھ من کھ ببرد یپ چھریپر اگر
 ؟ نھ ای کندیم قبول

 ...دیدرخش آسمانِ  رنگ تھِ   رنگ بھ شیچشمھا و شد داریپد درختِ  پشت از اش ھیسا
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 ....ندھد دست او بھ بودن معذب احساس تا انداختم نییپا را سرم

 ...بروم و کنم روشن را نیماش شد باعث در ِیصدا

 ....بروم

 

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

 

 

 " دھم فصل "

 

 " چھریپر  " 

 

 ...بود کرده لطف من بھ یلیخ او کنم، تشکر نیشاھ از چطور دانستمینم

 .....نازم ی بچھ یتکانھا آن اصابت، آن ضربھ، آن و ازصبح

 .....میھست سالم فیخف یآمپول ِی واسطھ بھ ام بچھ با حاال کھ بودم او وِنیمد را ھمھ

 خوش یجا میلبھا یرو بھ ھرگز لحظھ آن تا کھ یلبخند با و انداختم جانبش بھ ینگاھ نھیآ در رو نیھم از
 :گفتم بود تشکرمِ  نبودن عیضا یبرا االنم و بود نکرده

 ....شمیم زحمت باعث شھیھم من بخدا دیببخش نیشاھ آقا ممنون یلیخ _

 یجلو معلوم نا یا نقطھ بھ و داده ھیتک نیماش ِی پنجره بھ یا مردانھِ  حالت با اش چانھ ریز بھ را دستش
 ....بود شده رهیخ شیروِ 

 مانده یباق نخورده دست منِ  یصدا با شیایدن انگار کرد،ینم ریِس ایدن نیا در انگار ده،ینشن بودم مطمئن
 ....انداختین جانبم بھ ھم ینگاھ مین یحت کھ بود

 ...مینگو یزیچ و کنم سکوت دادم حیترج

 ...شد قیدق من بھ بود شرم از یحاک کھ ینگاھ با نھیآ از نھیطمئن با قھیدق چند از بعد
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 ....کردمینم درک را نگاھش

 درک واقعا  را یزیچ چھ از اما زدیم موج نگاھش ِنیبلورِ  ی نھیآ در محبت و شرم از یمخلوط
 ؟....کردمینم

 خانوم؟ چھریپر: نیشاھ

 .....کند فروکش یا ذره دیشا شکمم درِد تا کردم جا جابھ را خودم یکم

 بلھ؟ _

 ...داشت یسردرگم نگاھش

  بود؟ کرده فرق من با نگاھش ساکت یقبرستان ِی فاصلھ بھ نیشاھ چرا

 کنم؟یم یمعن اشتباه من ای داشت یلیدل یعنی

 ...دندینالیم دندیکشیم میچشمھا خاکسارهِ  رخ بھ را  شانیگ رهیت کھ یحال در یا قھوه ِی گلولھ دو آن

 ....دندینالیم... بلھ

 بود؟ یک شد فداش داداشتتون کھ یکس اون نیدینفھم چوقتیھ: نیشاھ

 ...دمیکش آه

 ...بودم کرده فکر موضوع نیا بھ یلیخ

 ...نمیبب را فرد آن داشتم دوست شھیھم

 بچھ پسر آن داشتھ،  را ابانیخ از دور قصِد کھ سالھ شش ای پنج بوده یا بچھ پسر آن بودم دهیشن پدرم از
 کھ یخون گرفت، رانشانھ پندار خوِن کھ یلیاتومب....او گرفتِن ِیپ در پندار و دهیدویم رو ادهیپ طرِف بھ

 ...عزا... کرد عزا مراِ  یزندگ

 ...بشود عقل یب یا بچھ ِیفدا برادرم خواستینم دلم اما نبودم یا نھیک آدم من

 بھ ابانیخ نطرِفیا از ھم آن ابان،یدرخ ھم آن د،یدو دینبا کھ داده ادی فرزندش بھ یمادر ھر آخر
 ..آنطرفش

 ...بھارک بھ من یحت

 :دمینال لب رهیز اراده یب
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 ...بخشمینم و شخص اون چوقتیھ _

 :دمیغر ام یصدف ِیدندانھا ِریز از ادامھ، در و

 ...ھرگز _

 زندیم حرف زبانم کھ نیھم... ندیبب میچشمھا دروِن از را نفرت خواستمینم چون نکردم نگاه نیشاھ بھ
 کنم، انیب یکس یبرا را احساساتم خواستمینم من ضمن در... بود زیچ ھمھِ  یایگو زبان نیھم بود، یکاف

 ...کردیم یباز را من ِ روح بخش آرامش پررنِگ و  مداواگر کمرنِگ نقِش او بود، استثناھا از نیشاھ

 ام ھیروح شدِن بھتر با را شیھا جوانھ و کارمیم اتاقش ِی باغچھ در را ام گذشتھ بذِر من کھ یا اندازه بھ
 ....نمیبیم

  ...بلھ

 ....داشت را نقش نیا او

 ....داشت لب بر تلخ یلبخند کردم، ینگاھ نیشاھ بھ

 از فونیآ ِقیطر از اوھم از بعد و کردم تشکر او از ستاد،یا اطشانیح دِر و داد تکان یآرام بھ را سرش
 ...اوردیب را فمیک کردم خواھش جھیخد

 ...شد سرد دستم کھ ستینگر من بھ تلخ آنچنان شد، خبر با قصدم از یوقت نیشاھ

 نیبتون تر راحت شمام تا نجایا ارهیب و بھارک  زدم زنگ نیسم بھ من نیرینم جا چیھ شما: نیشاھ
 ....نیکن یراحتِ  احساس

ِ  گل عطرهِ  یال البھ در را تاخودم دیکشیم پر جنت  آن ِیبرا دلم یطرف از نداشتم، مخالفت ِیبرا یلیدل
 ...کنم غرق اش یمحمد

 ....ییایدر یقیغر مثل درست

 ...دمیکش َپر آنجا بھ اتاق صاحب محضِر از اجازه کسب از بعد و کردم تند را میھا قدم

 عطش کی نگاھمِ  یانتھا در بود، شھودِ  قابل یخوب بھ میچشمھاِ  یفتگیش ،یگ شھیھمِ  مبل ھمان دوباره
 ....زدیم داد نگاھم جِز جز در آرامشِ  عطش بود،

 ....زدمیم لبخند و دادمیم تاب ریحر ِیھا پارچھ یرو بھ را میدستھا

 ...احساس با اما گس و گزند ھرچند تلخ، ھرچند
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 ...کردمیم َسر یرانیحِ  یواد در من

 ...کردیم یزندگ لکنت با دخترم افسرده، و آرامشِ  بدون خودم و یفرار شوھرم

 ...داشتم یادیز یحرفھا خدا با محفل در کھ بودم یزن تنھا من

 ...داشتم یدیشد یرفتارھا و یادیز یھا گلھ داشتم، یادیز یھا قسم

 اون با و شدمیم قدم ھم باھاش اھامیرو تو شھیھم بدونم، خودمِ  دوست رو خدا داشتم عادت یبچگ از_
 با سمتمو بھ ش شده درازِ  دست رفت شمیپ از پندار کھ یروز... دمینوشیم یچا انتھا یبِ  ی دارنده

 :دمینال و گرفتم اقیاشت

 کنم؟یم لمست کنم؟یم حست من اما یھست المسھ ِریغ ،یھست یافتنین دست گنیم ھمھ چرا...! ایخدا _
 دمینالیم ییجدا درد از یوقت چرا ؟"  َقِبلُت"  یگیم وجودتِ  تمام با تو"   الغوس"   گمیم یوقت کنمیم حس

 برش... اریب و پندار... وصال... خوامیم و نیھم حاالم ؟یرسوندیم وصال بھ منو نگاھت ھی با تو
 یژستھا باھمون تش؟یانگشت یال و یواشکی یگارھایس باھمون بلندش، ِیموھا باھمون.. گردون

 ....ارشیب فقط...شیمیقد

 ریحر آن بھ زدن چنگ ِی واسطھ بھ و شد تاه قبرستوان در زمان آن مثل درست زانوانم کردم احساس
 ....گرفت بر در را من نیشاھ ِیدستھا نباریا شد، پخش کننده عطش

 ....شرمِ  ی واسطھ بھ بلکھ شھوت، ی واسطھ بھ نھ اما گرفتم، َگر

 ....نامطمئنم ِیھا قدمِ  ی واسطھ بھ بلکھ ھوس، ی واسطھ بھ نھ اما شدم، نا یب

 ...کرد باز انتھا بھ تا را پنجره و کرد رھا مبل ِیرو بھ را من

 ...نشست میرو روبھ

 قھوهِ  ی لھیت دو آن در یقرار یب برعکس کرد،ینم دادیب شیچشمھا در آرامش اول روز مثل بود، متفکر
 ....زدیم موج یا

 ...رساند ِبَھم را شیابروھا زد، گره ھم در را شیدستھا

 !نیکنیم یزندگ دونفر یجا و دیستین خودتون فقط گھید شما ن،یباش خودتون مراقب چھرخانومیپر: نیشاھ

 :دمینال و زدم لبخند

 ...کنمینم یزندگ خودممِ  یجا یحت من _

 ....شد قیدق ام چھره بھ یتلخ با نباریا
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 ایدن زن نیبھتر نیتونیم... نیباش ایدن مادره نیبھتر نیتونیم... نییبایز.. نیجوون شما چرا؟: نیشاھ
 مادر ھر یبرا ییایرو دختره ھی بھارک... شھینم مختل یزیچ شما نبوده با و داره انیجر یزندگ.. نیباش

 ...ھیپدر و

 :دمیغر و شدم رهیخ شیچشمھا بھ

 ...مادر فقط _

 :گفت و داد تکان عانھیمط را سرش

 بدونھ؟ رو اش فرشتھِ  قدر دینبا مادر اون اما... مادر فقط... چشم: نیشاھ

 ...دونمیم _

 ...دوخت چشم اتاقِ  آسمان بھ و کرد باز مبل طرِف دو بھ را شیدستھا

 اون عروسک، نھ خوادیم نوازش اون... دخترونھ یازھاین و ناز از یسر ھی با دختره ھی بھارک: نیشاھ
 ...مطعلقھ زنھِ  نامفھموم ی واژه نھ خوادیم مامان اون دلبر، نھ خوادیم دل

 ...کردم قطع را حرفش

 ...کنم یخال را خودم توانستمیم جلسات نیا تو حداقل

 ...بدم پس جواب یکس بھ نکھیا بدوِن بدھم، َسر صدا کنم، غرش توانستمیم

 ...یبد ادی من بھ و یزیچ ستین قرار! ھیچ فمیوظا دونمیم من _

 مغزم ِیرو یکنترل لحظھ آن اما کردم تعجب ام مانھیصمِ  لحن از ھم خودم یحت... دیلرز کردم احساس
 ....نداشتم

 پس! یدونینم عقد ی سفرهِ  یپا دختر ھی احساسات از یچیھ تو ،یدونینم من یزندگ از یچیھ تو _
 ...کنم فراموش و ھام غم یلعنت دهیحم اونِ  رفتن محض بھ نخواه ازم خواھشا

 :زدم داد بایتقر لرزانم ھق ھق ازِ  یھا شانھ با و گرفتم دستم دوِ  نیب را سرم

  ....بدبختم ھی من... نخواه _

 سمت بھ نگاھمِ  یخاکسترِ  ین ینِ  تھ از خوردیم ُسر م،یچشمھا در شده جمع ِیاشکھا دیباریم گلولھ گلولھ
 ....میچشمھاِ  نیچرک یھا مژهِ 

 ....لرزاند را من اوِ  لرزانِ  یصدا حاال
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 چھر؟یپر...کردم عمل ندونستھ من یگیم درست تو... خوامیم معذرت من...من: نیشاھ

 ...زد صدا کوچکم اسِم بھ را من مھابا یب

 ...کردم نگاھش آشفتھ وضِع ھماِن با

 ....بود گرفتھ ھدف را چشمم آتش یھا گلولھ چشم، در چشم

 ...بود نھفتھ درونش یادیفر

 ....شوق کی دھمیشا ای 

 ....انداخت یم پندار ادهی بھ را من نگاھش

 ...نگران ینگاھ

 :دمینال لب ِریز اراده یب

 شویبان و باعث چوقتیھ نیھم یبرا... چوقتیھ.. شدینم نیا سرنوشتم چوقتیھ من بود پندار اگھ _
 ...بخشمینم

 ...نکنم رھا را بغضم نیا از شتریب تا دمیگز را ام ینییپا لِبِ  ی ھیال

 :خورد وندیپ گوشم بھ آرام شھیھم مثل شیصدا

  ؟...نیموافق... بشنوم داستانوِ  ی ادامھ کنجکاوم یلیخ من: نیشاھ

 ... بودم کرده عادت یتفاوت یب ای یاحساس با بھ من نداشت یفرق.... شدم شما دوباره

 ... دادم تکان دییتا از یسر

 .... کردم صدا یب را یگوش نباریا

 ...کردیم یینما خود اتاقشِ  کنج انویپِ  یھا ھیکالو از یبوردیکِ  یرو دیسف یا پارچھ

 ....کردیم مسافر ام گذشتھ بھ را من اتاق نیا چرا دانمینم

 ...کردیم گرفتار خودشِ  ی طرهیس در را روحم

 قرار لمس خوشِ  شخوانیپ آنِ  پشت یآن بھ جسمم کردم، پرواز نیشاھ حضوِر بھ توجھِ  بدون اریاخت یب
 ....گرفت

 ....دندینال مشتاق اما حس یب میدستھا و شدم بنان استاد
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 ...بزنم نبودم بلد

 ...دادمیم فشار ھدفِ  بدون را دیسفِ  یھا چکش فقط

 ...خواندمیم فقط من

 ....شد داغ کنارم

 ...گرفت شیآت میپھلو

 ....شد دهیکش سمت آن بھ نگاھم

 ِیدستھا و نشستھ متفاوت یرنگ با فقط من ِیپاھا رهیزِ  یکرس مشابھِھِ  یکرس کیِ  یرو کنارم نیشاھ
 ....نوازدیم پندار مثل و بود زده کنار خودش گرِم ِیدستھا ِی واسطھ بھ را من سرد

 ... خواھمیم را یآھنگ چھ دانستینم اولش

 ...دیچیپ میصداِ  ُتن کھ یزمان اما

 ...دمینال 

 دمینال.... نداشت یتمام کھ یدنیتاز از دمینال... نکردم لمسش چوقتیھ کھ کردنم ناز از.... بودنم زن از
  ....من و او از... او و من از... یدور از...  فراق از

 ھیکالو نیشاھ بود، افتاده ریتقد عمِق بھ  یا پنجرهِ   ی واسطھ بھ برادرم و من نیب کھ یا فاصلھ از دمینال
 ...داد ادامھ و کرد ھماھنگ را ھا

 

 ناز ی ِالھــــــــــــــــــھ یـــــــــــــــــــــــیا باز " _

 بســـــــــــــــــــــــــــــــاز من دِل با     

 گداز جان غِم ـــــــنیک     

 برم ز بــــــــرود     

  اسودین من دِل گــــــــر    

  بود تـــــــــــو گناه از  
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 ...میخوردیم قلیص خودِ  راست و چپ سمِت بھ مواج ھردو

 ...صدا جنس از یا ھیتخل... خواندمیم فقط... نبودم گرم گرید

 

 

 گذرم گنـــــــــھت سِر ز تا ایب " _

 دراز تیسو بھ یاری دسِت کنمیم بــــــــــاز    

  ازین و راز با را خود غِم تا ــــــــــــــایب     

 ...ببرم خـــــــاطر ز     

 

 

  !..ایخدا... آه

 بنالم؟ میھا غم نیکدام از

 پندار؟ و من ای دیحم و من ِنیماب واِریدِ  یپھنا بھ یغم

 

  ھدف را دلم خشمت ریت نکند گر " _

  َشَرم و شور پر  مرِغ ھمچو بخدا

 بپرم ـــــــــــــتیبسو

 

  بخورد؟ ِچفت دھانش بھ لکنت قفل من بھارِک دیبا چرا

 نکھیا نھ بخندد فقط بابھانھ بھانھ، یب دیبا او بشود، گم آغوشم در بپردو یمرغ ھمچو منِ  یسو بھ دیبا او
 بھ سن نیا در دیبا او چرا.... خواھمیم را کردنش یزندگ گانھ بچھ من....بکند رفتار خانومانھ سن نیا در
 کند؟ رھا لکنت ِی بھبوبھ آن از را خودش و کند ینواز آوا ،یباز عروسک ِیجا
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 ـــــــــست؟یک من چون دلبندد غمـــــــــت ز او آنکھ " _

 ــــــــــــست؟یچ بھر ـــــــــنیا از شیب تو ناز  

 ـــــــــــنیبنش بزمم در یناز الھــــــــــــــھ تو  

  ــــــــــنیا جز کھ ایب وفادارم را تـــــــــــــــو من 

 ھنـــــــــــرم نباشد

 ثمـــــــــر ندارد ییوفا یبــــــــــ ھمھ نیا

 " اثرم یابـــــــــــین خبر یــــــرینگ مــــــــــــــن از اگر بخدا

 

 کند؟ینم رامم ییبو چیھ ھم نبودت در یحت نکھیا از بنالم؟ میوفا از... دیحم...  آه

  شدم؟ عاشقت نفرت با کھ بنالم عشقت از

 من از.....ندارم َبر در یقدرت ف،یضع ییبانو از شیب من.... زنم کی من...نخواه ازمن را دنیتاز دیحم
 و زن دِل ادتیاعت ِریت با تو.... یشکاند را مادر کی دِل تو.... ام شھیش جنِس از یمادر من.... نخواه

 .....یرساند طالقِ  ی خانھ سالخ بھ را زنت.... یکرد تکھ تکھ را دخترت

 

 " ھـــــــــــــــــــا ھا ھا ھا: " بھارک

 

 ....کرد خکوبیم ماراِ  یھردو درِ  چھارچوب در یا گانھ بچھِ  یصدا

 ....بود بھارکم یصدا

 را بنان استاد آھنگ، نیا با ھمراه....انویپ ضرِب با ھمراه... کردیم" ھا ھا ھا"  داشت لکنتِ  بدون نباریا
 ....کرد زنده

 ....اش دهیندِ  ییدا و مادرِ  یھا یگ بچھ مشابِھ

 ....لرزاندیم را من َتِن صدا، ُتِن نیا بود، شده زمخت اش گانھ بچھ یصداِ  ُتن
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  ...شدم واژگان ام یصندلِ  پشت سمت بھ کمرمِ  رکیتِ  پشت از

 ...میداد سر"  ھا ھا ھا"  باھم سھ ھر و گرفتمش آغوش در

 ...کردیم ینورافشان ھوا در بھارکم یبرا من ِیدستھا و شد خفھ انویپ ینواھا ییآوا ھم آن از بعد

 ...بودند ستھینگر صحنھ بھ َتر ِیچشمھا با نیسم و خانوم شھربانو شد، باز کھ میچشمھا

 نیا دِنیبلع قصِد نگاھش با و داده ھیتک وارید بھ خندانش ِیھا لب با ھمچنان اما افتاده، یھا شانھ با وانیک
 ...داشت را حاکمِ  جو

 ....ام گرفتھ قرار محبت مورِد بار نیاول یبرا کردم احساس

 :دمینال آرام کردم، پنھان جمع از  را سرم و گرفتم آغوش را خودم جنبھ یب

 ...ممنون _

 :چرخاند شھربانو بھ رو کھ یحال در جھیخد ِیصدا دادند؛ را جوابم یلبخند با ھمھ

 ...حاضره غذا خانوم: دجھیخ

 ...زد ھم بھ را َجو

 ....کرد پاک را شیاشکھا سرش ِیرو شاِل ِی گوشھ با نیسم

 ...خالھ ایب بھارک.. میبر ایب یپر: نیسم

 یغذاخور سالن سمت بھ را من کمرمِ  پشت شیدستھاِ  گذاشتن با و کرد دییتا سر با خانوم شھربانو
 ....کرد دعوت

 چنگال و قاشق" ِ کیت  کیت"  فقط و گفتندینم یزیچ اتاق داخل َجو از گرفتھ ماتم و نیسنگ ھمھ زیم سِر
 ...کردیم ییآوانما فضاررا ھا

 ھال صحِن دروِن ِیخال مبِل ِیرو و شد بلند جھیخد از تشکر از بعد و کرد تموم را شیغذا مسلط بھارک
 ...نشست

 کھ شوم بلند خواستم شھربانو از البتھ و جھیخد از یتشکر از بعد بودم خورده کامل را میغذا کھ ھم من
 :گفت وانیک

 ...بود محشر: وانیک

 :داد ادامھ جان کم یلبخند با کھ میبرگشت سمتش بھ متعجب ھمھ
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 کار از سیپلِ  نیدورب نکنھ... زدم رو ھمتون دِل حرِف فقط من زدم؟ یبد حرِف شده؟ یزیچ: وانیک
 ....محشر.. بود یعال صداش، و گفتم چھریپر از فقط بکشم؟ نارویماش پالک جوِر دیبا من و افتاده

 :گفتم و دمیخند

 !نیکنیم غلو....ممنون _

 :کرد زمزمھ شیابروھاِ  یباال انداختن با

 بانو؟ یچ یعنی نیگفت کھ ینیا االن..یفارس اتیادب کالس شتیپ امیب من باشھ ادتی نیشاھ: وانیک

 ...خواست کمک معصوم و گانھ بچھ یلیخ...زدند قھقھقھ ھمھ بایتقر حرفش نیا با

 :دادم جواب کردمیم پاک را لبم ِی گوشھ دستمال با و دمیکشیم عقب را میصندل کھ یحال در

 ...اندازه از شیب ،یرو ادهیز اغراق؛ یعنی _

 .برد باال میتسلِ  نشان بھ را شیدستھا

 ....بود یکاف شم دونھ ھی باشھ: وانیک

 .....دادم پناه بھارکم بھ و شدم جدا جمع از یلبخند با

 :کرد نجوا آرام و داد قاب صورتش دوِر را کوچکش ِیدستھا

 خوندم؟..خ..خ قشنگ..قش: بھارک

 :کردم زمزمھ گوششِ  دم و زدم شیرو بھ تلخ یا قھوهِ  وسعت بھ  تلخ یلبخند

 ...مامان جوِن آرومھ آره _

 ....دمید وانیک ِیدستھاِ  نیماب کردن تقال حال در ھوا ِیرو را بھارکم کھ میکردیم یباز لبخند دخترم با

 ...کرد تیمیصمِ  حس از ُپر فضاررا نیسمِ  ی خنده ِیصدا

 بھ من سمت بھ ابرو و چشم ِی اشاره با وانیک کنند، شیرھا خواستیم وانیک ِیدستھا از و دیخندیم بھار
 :گفت نیسم

 ؟...بانو میبر: وانیک

 .زد بھارک سمت بھ یچشمک و داد تکان یسر نیسم

 خالھ؟ میبر: نیسم
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 ....بودم دوختھ چشم آنھا ِی ھرسھ بھ ُگنگ من و کرد دییتا را آنھا ِیھردوِ  حرف خنده با بھارک

 ن؟یکنیم تیاذ منو شما ِی ھرسھ کھ شده یچ _

 :گفت شیلبرز طنتیش از  ِیچشمھا با وانیک

 ازم دیبا تازه! کنم ازدواج باھاش و  بدزدم و دخترت خودت یچشمھاِ  یجلو خوامیم من جان آقا: وانیک
 ...کنمینم نکارویا بھت دادِن خبر بدوِن کھ یکن تشکرم

 . ستادمیا کمر بھ دست

 ...شوھر یزود نیا بھ دخترمو دمینم من _

 ...زن یزود نیا بھ دخترتو رمیگیم من: وانیک

 ...انداختم نییپا را سرم رو نیھم از شدم،یم جنبھ یب دینبا... زدند یلبخند دارش خنده لفِظ از ھمھ

 . دیخند یا بامزه لحن با

 با باھاموِن مسئول ِریمد نترس، میایب و میبگرد کم ھی میبر دخترت با ما خانوما خانوم گھید خوب: وانیک
 ...میریم نیسم

 ....برسم یروانشناس ِی جلسھ بھ خواستندیم کنند،یم را نکاریا من خاطِر بھ دانستمیم

 . کردم یا اشاره بھارک بھ کردم یخداحافظ آنھا از یلبخند با رو نیھم از

 ...ایباش خودت مراقب _

 . کرد قائم قلبش بھ را دستش

 ...مانم....ما چـشـــم....چشـ: بھارک

 ....کرد شیھا یخوب در غرق را من و کرد یخداحافظ جمع از زد، یچشمک نیسم

 ...آورد خودم بھ را من خانم شھربانو ِیصدا

 ....اتاقم یایم قھیدق دو خانومم چھر؟یپر: شھربانو

 ....کنمیم استفاده سوء او ِیکارِ  جلسات از کھ شدیندیب نیا بھ خواستمینم...کردم نگاه نیشاھ بھ

 ....افتادم راه خانم شھربانو اتاِق سمت بھ و شدم بلند بالفاصلھ کرد، دییتا را رفتنم آرامشِ  زدن پلک با
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 علِت بھ یگرید و طالقم خاطِر بھ یکی طرف، دو از دمیکشیم عذاب گذاشتم،یم یپا اتاق آن بھ کھ ھربار
 ....من نظره از زشیانگ اعجاب ِی رشتھ و حقوق بھ ام عالقھِ  سرکوب

 ...بود شده کرخت تنم تمام

 ...شدم رھا ادب تیرعاِ  بدون یصندل نیاول یرو

 توانستمینم ھرگز دیشا او بدوِن من بودم، ممنون او از... ِادعا بدونھ زِن نیا را، من کردیم درک خوب
 ...ببرم شیپ یکار

 ...دادم نییپا یسخت بھ را دھنمِ  بزاق و دادم تکان نیطرف بھ را سرم

 ....آورد ام یکمان ابرواِن بھ ینیچ اراده یب میگلو ِیخس ِخس

 مورده ِی صفحھ بھ تا کردیم جا جابھ دستش در را ییھا ورقھ مشغول شد، رهیخ میچشمھا بھ یلبخند با
 .برسد نظرش

 شاهللایا کھ دادگاه نیاولِ  یتو شده، راه روبھ کارتون شما خوشگل، ِیخاکستر چشم خانوِم خوب: شھربانو
 ادین شوھرت اگھ... شنونده ھی یشیم تو و تو شمیم من ینوع بھ و دمیم انجام کاراتو من یش حاضر دیبا

 ...یبد انجام یخوب بھ کارتو و یباش خوددار دیبا ادیب اگھ اما بھتر کھ

 :دیپرس مشکوکانھ شد؛ رهیخ میھا چشم بھ دیرس کھ حرفش از  ِھجا نیا بھ

 ؟یکنینم پنھون من از کھ و یزیچ: شھربانو

 :گفت رک یلیخ کھ دادم تکان ندانستن نشاِن بھ را سرم... ستیچ منظورش دانستمینم

 ...نکھیا ای ؟...نبوده زور بھ نکرده ییخدا تیباردار یعنی: شھربانو

 ...شدم متوجھ

  ...نھ... نھ_

 . کرد دعوت ابروانش بھ ینیچ

 ...یشد ھمبستر باھاش زور بھ کردم فکر نیھم واسھ..  زدهیم کتکت دمیشن نیسم از آخھ: شھربانو

 ....کشاندمینم ایدن نیا بھ ھم را بچھ نیا و زدمینم کاش یا کھ زدم، تلخ یلبخند

  !...دیجنگ شودینم ریتقد با خوب...! اما

 ...کندیم نازل ھم را درمانش ھمراھش بھ دھد،یم یدرد اگر خداوند
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 !....حصرش حدو یب ِیمیکر قرباِن بھ

 حس سرم یرو مردمکش ِینیسنگ و اش موشکافانھ نگاِه از را نیا بود، نمییپا سِر بھ نگاھش منتظر
 ...کردمیم

 :دادم جواب کنان من من

 یعاد حالت تو وگرنھ بوده یالکل یھا یدنینوش ای مواد از استفاده ریتاثِ  یرو از زده منو اگھ دیحم _
 ...کنھینم نکارویا

 ....شد منقبض ام چانھ کم کم

  منھ عاشقھ اون _

 ...نزدم َدم اما گرفتھ، شدت  ام یباردار  ِیآلرژ حالت.... آمد ام معده بھ فشار

  کردمیم قھر من یحت کھ یطور_

 ...کرد اش مچالھ و انداخت چنگ دلم بھ دردم از یا تکھ و دیلرز میصدا

 ...نداشت و میقھر طاقت _

 زن کی نگاِهِ  ینیسنگ از گرید و کندیم ینیسنگ آنِ  یرو یدست کردم احساس...  شد حس یب میھا شانھ
 وقت چیھ کھ یحصار شده، حصار باَرم یبِ  یھا شانھ دوِر بھ مادرانھ ِیدستھا آن ِیجا بھ و ستین یخبر

 ....چوقتیھ... شودینم ریس محبتش از انسان کی

 ...دیترک ام مادرانھِ  دل دروِن بمب مثِل شیصدا

 دادنھ دست از یترس امروز چون شتمیپ من دوست، ھی ای مادر خواھر ھی مثل چھریپر باھاتم من: شھربانو
 کھ یزمان درست دم،ید نھیآ تو خودم یچشمھا تو شیپ سال یلیخ خودم کھ میدید چشمھات تو رو یزندگ
 بچھ نیا با دیبا ییتنھا بھ من و میشد سردرگم مون ھمھ....  کرد نابود مارو ی ھمھ و رفت نیشاھِ  یبابا
 شکل نیتر قیعم من یبرا نیا و ومدمیم کنار آروم پسر ھی و مغرور البتھ و طونیش و شر پر دختر ھی ھا

 ...بود فاجعھ

 :گفت شیحرفھا اِنیپا در و دراورد رقص بھ وار تکھ و آرام را دستش

 ...قیرف دارمیبرم قدم تو خِط تو منم پس: شھربانو

 .گرفت سمتم بھ را رنگ ینارنجِ  یا پوشھ رفت، زشیمِ  سمت بھ
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 حرف تو شد یازین دادگاه تو اگھ... ادیم کارت بھ کھ ھست" چھار آ"  ی ورقھ ھی پوشھ نیا تو: شھربانو
 ...یبکش رونیب وید ھی چنگ از و تیزندگ و یبگ تحکم با نارویا کن یسع یبزن

  ...ندارد ینقش میلبھا یرو یتلخ جز یلبخند من داندیم خدا اما زدم لبخند

 خستھ چوقتیھ حمدش از کھ یکس است، دیحم من یبرا او اما شناسند،یم وید بھ را او ھمھ
 ....ھرگز....شدمینم

 

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

 

 " ازدھمی فصل "

 

 " نیشاھ "

 

 ...بودم زده دور را اتاق نیا طوِل بود بار ستیب از شیب

 ...آمد یم خوار نظرم ِریز اتاق نیا ِیھا ُبعد از کدام ھر یراحت بھ

 ..شد ام خستھ

 ...کردندیم ینیسنگ کفشم در میپاھا

  ...یپ در یپ...دوباره..! بکش قیعم نفِس...! نیشاھ: دمینال خود در

 ...گرید یبار

 .... اوست با یصحبت ھم بھ مشغول مادرمِ  اتاق در خانم چھریپر کھ ست قھایدق ده از شیب

 !....من و

 ....او با دوباره شدِن رو روبھ از نگران 

 ییادعا یب....بود کرده پا بھ غوغا خواندنش در کھ یینیسنگ... آن درِ  ی شده حلِ  غم...شیصدا ِنیطن
 ....آورد یم در ُکرنش بھ را یمرد ھر کھ
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 بھارک ھم دیشا و او با تنھا خواستمیم چرا بزند، دست شیبرا و دیایب وانیک خواستمینم لحظھ آن چرا
 ...میبرسان یبزاق یبِ  سوزش بھ را مانیھا حلق کھ میبخوان و میبنواز آنقدر

 ؟...ام شده بیعج چرا

 ....شناسمینم را خودم خودم، چرا

 ...بودم کرده یزندگ فرشتھ آن با میاھایرو با شھیھم و بودم دهیشن میھا خواب در را صدا نیا شھیھم من

 ...دیبخشیم لطافت را ام باکرهِ  روح شیصدا آھنِگ کھ یزن

 ... بود قرمز شیچشمھا...شد حاضر میرو ِیجلو رنگ قرمز یراھنیپ  با وانیک و شد باز شدت بھ در

 ....دوختم چشم او بھ پرسشگر

 پسر؟ شده یزیچ _

 ....گرفت شیدستھا نیب ما را سرش و نشست مبل نیاول ِیرو

 ؟یببر و بھارک ینرفت نیمیس با تو مگھ _

 ...شدم متوجھ متورمشِ  دست از را نیا... شد شتریب سرش دوِر بھ شیدستھاِ  فشار

 ؟ موندن کجا نیمیس و بھارک پس _

 ...بودم دهیرس او بھ

 تند یا ضربھ د،یایب خودش بھ بلکھ  کردم وارد او تربھ قیعم یفشار کردم، وارد شیھا شانھ بھ یفشار
 ...کردم اش روانھ

 ؟...پسر وان؟یک ؟...باتوام _

 ...داد را جوابم یا رفتھ لیتحل ِیصدا

 .... فھیح فرشتھ نیا پسر...  داره لکنت بھارک چرا: وانیک

 ؟...بود ختھیر ھم بھ انقدر بھارک بخاطِر او پس

 ؟...چرا اما

 و افتاده روز نیا بھ ش خونھ تو یخصوص مسائلِ  اثر بر اون خودت؟ با یکنیم ینطوریا چرا وانیک _
 ...چھریپر از نھ دمیشن نیازسم نویا من
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 بھ چھ امروز دانمینم نبازم، را خودم کردم یسع شدم، متعجب بودم برده کار بھ کھ ِیتیمیصم از ھم خودم
 ...بود آمده روزم

 ...دهینرس ازدواجش بھ شیزندگ ی مرحلھ ھنوز _

 :شد بلند مھابا یب حرف بدوِن بود، دهینرس کالممِ  صراحت بھ ظاھرا.. آورد باال را سرش

  ...کنمیم درستش من ،...من،من: وانیک

 :داد ادامھ من بھ توجھ بدوِن و داد تکان ھوا در یدست

 ...کن نگاه و نیبش: وانیک

 را بود آمده کھ یسرعت ھمان بھ دررا.. برسانم دشییتا بھ را قیتشو نکھیا ای بدھم را جوابش نگذاشت
 ...رفت و کوباند

 ...زدمیم حرف حسام عمو با دیبا بود، فرصت نیبھتر

 ِزیچ او و من  ماند،یم کتمان عمو و من نیب حداقل دینبا کھ بودم کرده دایپ دست یراز بھ یگ تازه بھ من
 ....میندار ھم از یپنھان

 .... را امتداد نیاِ  ی ھیبق اما...دمیشن یخوب بھ را بوق نیاول فقط

 ...دمیشنیم یخوب بھ را قلبمِ  یصدا

 ؟...بود چھ از 

 ؟ پندارِ  مرگ از

  ام؟ کرده شیدایپ یسالھا نیا از بعد یگ تازه بھ کھ زن آنِ  یصدا از

 ...شد پاره افکارم

 مرد؟ جانم: حسام

 ؟یخوب حسام عمو سالم _

 ھ؟یچ عمو حسام، بگو من بھ یشد بزرگ تو پسر بکش خجالت: حسام

 ...کردم فکر حرفش بھ

 ؟...ام دهیرس بلوغ بھ قلبم زدِن تند نیا با من یعنی ؟..ام شده بزرگ
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 ...حسام دارم عادت چرخھینم زبونم رو بخدا اما چشم _

 :دیغر اش قھقھھ ِیال البھ در و دیخند

 ...موندم من یش رونشناس قراره چطور تو من،ِ  ی وانھید یا: حسام

 ...بود گرفتھ ام خنده ھم خودم

 ...خونھ کھ نزار دلم رو دست عمو... یھ _

 ...یمنف نمره ھی پس عمو یگفت دوباره کھ اوال: حسام

 اشتباه ِصیتشخ ھرجا من و میدیدیم ھاررا ضیمر باھم یکیشر کھ بود یجلسات بھ منظورش یمنف ِی نمره
 بود، کار ِیابتدا بھ مربوط مسائل نیا البتھ.. دادیم یمنف ِی نمره من بھ حسام عمو پرده بدوِن و رک دادمیم

  ...ام شده مسلط کامال االن

 ؟یدینم جواب چرا پسر؟ تو ییکجا: حسام

 ن؟ییفرمایم گھید باره ھی دم،ینفھم عمو دیببخش _

 ...یشد عاشق نکنھ شده؟ تیزیچ ھی واقعا تو انگار نھ: حسام

 .....بود دار خنده ھم حرفش یحت.... ندارد امکان.... عاشق

 او بھ ھم آخر در و داشت را درس شھیھم چون بود، درس فقط عشقش کھ یکس ن؟یشاھ من؟ 
 ...بود یگرید کِس بھ متعلق کھ یزن ھم آن.. زن کی نھ...دیرسیم

 ...دارم ازین بھت من خدا تورو عمو...نباش نگران...نھ _

 ... شد نگران شیصدا کردم احساس

 جوون؟ شده یچ: حسام

 ...نمتونیبب دیبا_

 ...باش خونھ شب نمتیبیم... تھران امیب لمیوسا یسر ھی بردنھ یبرا دیبا یعصر من: حسام

 ....گرفت قدرت میصدا و کرد دایپ نبض سَرم... گرفت آرام دلم

 ...حق ای... باش خودت مراقب.... نمتونیبیم پس چشم _

 ...یعل بعدش و حق ای... روشن چشمت: حسام
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 ....کرد رونیب حالم از را من ممتد بوق ِیصدا

 ...کردینم جدا رمیدرگِ  ذھن از را او یطوفان چیھ بود، فراگرفتھ را میپا تا سر از کھ یآرامش

 ...رفتم سازم دستِ  اتاقِ  سمت بھ یلبخند با

 وجوده با یحت را تراشش خوش ِیپاھا و زدیم قدم راھرو نیا در کھ زمان آن چھر،یپرِ  اوردن ادی بھ با
 ....دادیم دوان طرف آن و طرف نیا بھ کرده حفظ بایز اما سنِ  رفتن باال

 آنھا  دنباِل بار ھزار بسا چھ ام گرفتھ او از را برادرش ناخواستھ دانستمیم من نبودم، مقصر دانستمیم من
 ...اند نبوده اما ام گشتھ

 ...دادیم عذابم ھم ادشی

 ...است کرده فدا را خودش من خاطِر بھ یکی دمیفھم بودنم، سال بچھ وجوِد با مارستانیب آن در کھ یروز

 ...اند شده دهید داغ خاطرم بھ یا خونواده دم،یفھم ام یگ بچھِ  ذھن آن با

 ھم حاال و بوده" یریام پندار"  نام بھ یشخص گفتند ھا آن و دیپرسیم اورژانش از را اسمش مادر یوقت
 من کاِر دانستمیم خوب اما نادان و بودم بچھ اند، فرستاده یقانون پزشِک بھ دفن و کفن یبرا را او

 ...بود ناخواستھ

 شده منِ  یزندگ ِیھا سال ھمھ نیاِ  ی گمشده چرا ؟...یکرد ریتسخ را من تیصدا با چرا چھر؟یپر چرا
 ؟ طیشرا نیا با ھم آن یا شده دایپ حاال و یا

 ....چھریپر چرا

 ...شدم زنده و ُمردم تیصدا با ام شبانھ اِلیخ و خواب آن در چقدر

 ....دمیکش آه و کردم یزندگ

 ...خواندم تو با و رفتم راه

 ...کنم یینوا ھم میاھایرو در باتو تا گرفتم ادی توِ  ینوا یبرا را انویپ قتیدرحق... قتیحق در

 ؟یھست تو من ِیھا سال ِی شده گم ِی فرشتھ میبگو یزبان چھ با من حاال

 ...درَدم از دیآ یم دردت یبخوان را خاطراتم ِیدفترھا اگھ چھر،یپر آه

 ...دیآ یم دردت دھنده، ِیخدا آن بھ
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 ردشان یخاص ی نھیطمئن با ھربار من و بود شده میدوستھا طرف از یدوست شنھادهیپ من بھ یبار چند
 ..کردم

 ...بود من با ھمراه، ِنیبھتر تو ِیصدا چون چرا؟ یدانیم

 ...یخواند یوقت

 ...کج تو شیپ بھ را وگردنم کندیم راست را تنم ِیموھا ھم تصورش یحت... آه

  "تق تق "

 ....درآورد ام فرشتھ با ھپروِت از را من در ِیصدا

 ...رفتم کارم زهیمِ  سمت بھ لرزان ییھا قدم با و دمیکش ام آشفتھ ِیموھا آن در یدست

 :دمینال بایتقر و کردم صاف سرفھ دو با را میصدا

 ...دییبفرما _

 ...آورد در رعشھ بھ را دلم کفشش ِی پاشنھ ِیصدا

 ؟...آمده روزم بھ چھ دانستمینم یحت

 !...حاال اما... بودم خوب یلیخ شیصدا دِنیشن از قبل تا من 

 ...نیشاھ آقا ینباش خستھ: چھریپر

ِ  گشتن ھمھ نیا  ِیخستگ یتوانیم تو  فقط و ام خستھ... ام یا خستھ ھر از تر خستھ بزنم داد خواستمیم
 ...یکن رونیب روحم از ،یاوریب در تنم از را دنبالت

ِ  حرکت با شدم، قیدق شیخاکستر ِیھا چشم در و آوردم باال را سرم زور صد زوِر بھ یلبخند با اما
 :گفتم زمیمِ  یجلوِ  مبلِ  سمت بھ میدستھا

 ...نینیبش کنمیم خواھش خانوم، چھریپر ممنون ،یمرس _

 .کرد کج ام یمخفِ  اتاقِ  سمت بھ زیلبر طنتیش از ِیھا بچھ مثِل را سرش

 ...اونجا میبر شھیم: چھریپر

 ...میبگو"  نھ"  ام فرشتھ بھ توانستمینم
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 خواھِر عنواِن بھ او ن،یشاھ ستین تو بھ متعلق فرشتھ  آن"  کرد خفھ را ام دهینسنج حرِف وجدانم ِیصدا
 " !... فقط... یکن درمان را او دیبا فقط تو  ندوز؛ چشم مردم مال بھ و ببند را دھانت لطفا توست، بزرگتِر

 .شدم بلند

 ...شماست بھ متعلق البتھ آره، _

 ...دوخت چشم من بھ ومتعحب برگشت یمحسوس طوره بھ اتاق سمت بھِ  رفتن راهِ  نیح در

 :کردم اصالح آرام یلیخ و نشدم دستپاچھ

 ...فعال البتھ _

 ِیرو روبھ اش یشگیھم مبل ِیرو راحت یلیخ و شد وارد نانیاطم با کھ داشت یبرداشت چھ دانمینم
 ....داد قرار ھم یرو بر را بشیترک خوش ِیپاھا و نشست پنجره

 ...ام دهید را او یگ تازه بھ انگار

 ...کردمیم درکش یگ تازه  بھ من آمد؛ و رفت ھمھ نیا از بعد

 ؟...یلعنتِ  یزندگ نیا در من ِی فرشتھ یا دهیکش چھ

 ...بود یا خستھ ھر از تر خستھ صورتش

 اش زنانھ ی سادهِ  یمشکِ  شال رهیز از معترضانھ طرف ھر بھ بورشِ  یموھا و بود شده خم سرش
 !....من و شدندیم طیمح

 ....دمیکشیم نفس لفافھ نیا نیب در من و

 گذردیم چھ اش زنانھ مغزه نیا در بدانم نکھیاِ  یبرا من و افکارش در بود غرق..  یپ در یپ ِیھا نفس
 ....جان...! بدھم جان بودم حاضر

 ...کردیم راست را تنم ِی دهیخوابِ  یمو شیصدا....آمد حرف بھ

 بود؟ ناراحت چرا وانیک آقا نیدونیم شما نیآقاشاھ: چھریپر

 :دیچیپ گوشم ِیپھنا در دوباره آرامش ِیصدا زنِگ

 دهیرس بھش کشور از خارج از بد خبر ھی فقط یچیھ: گفت ن؟یا آشفتھ چرا دمیپرس نبود، باھاش بھارک _
 ...رفت بده و میبعد سوال جواب نکھیا بدونھ ھم بعد

 :دمیپرس ناخواستھ
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 ؟یسوال چھ _

 ...شد رهیخ میچشمھا بھ تفاوت یب

 کجاست؟ بھارک دمیپرس: چھریپر

 ...شد یکی او ِی دوبارهِ  جواب با یآسودگ سر از منِ  قیعم نفس

 ...نجایا اومدم من و نھیسم با داد جواب جھیخد کھ: چھریپر

 ...کردم نگاه او بھ دلخور و دادم تکان میتفھم نشاِن بھ یسر

 ...دلخورم دستت از کھ من خوب _

 یمثبت ِی نشانھ نیا و خورد یبیعج تکاِن مفرد،ِ  فعل با البتھ و انھیعام طوِر بھ اش کردن صدا از بعد
 ....بود یروانشناس دید از من یبرا

 .شدم حائل سمتش بھ میانگشتھاِ  یال البھِ  رنگ یآبِ  خودکار بھ کردِن نگاه از بعد و دادم باال را میابروھا

 ...درستھ ن؟یشاھ نام بھ دوست ھی من و یچھریپر تو نجایا گفتم بھت اول روزه _

 ...کرد تیھدا نییپا سمت بھ را سرش

 من اما بره ادتی فتیوظا تو دیشا... نیشاھ آقا نھ ن،یشاھ و باشم تو نجایا دارم انتظار ازت من خوب _
 ...یچھریپر شھیھم دوست ھی بعنوان تو کھ مونھیم ادمی

 ِیھا دستھ سمت بھ آزدانھ آن در را خودم و شدم رھا مبل گاِه ھیتکِ  سمت بھ میحرفھاِ  شدن تمام بعداز
 ....دمیکش آغوش در مبل

 :داد ادامھ چون کرد قبول ظاھرا بپردازد، میحرفھا ِی ھیتجز بھ دادم فرصت پس بود مھم العملش عکس

 ...ستین یحرف باشھ خوب: چھریپر

 بھ را ام فرشتھ اما رید چند ھر کھ کردم تشکر خدا از... یشاد آن در غرق من و بود پا بھ یشاد دلم در
 ....یکوتاھِ  مدت یبرا یحت زیلبر داشتَنش از را دلم و آورد سراغم

 دنیخوندیم شعر پندار با یگفت کھ ییاونجا از درست... بدونم تیزندگ ِی ادامھ از خوامیم چھریپر خوب _
 ...کردم حس کامال امروز و خوندنت من و

ِ  فیتعر از دوم بخِش کرد شروع پنجره بھ رهیخ بود، کرده آماده منِ  یسواال یبرا را خودش انگار 
 ...را اش یزندگ
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 یچکیھ کھ زمانھا اون..  بود کرده کیشر استعدادش نیا تو منم و بود یاستعداد با پسِر پندار: چھریپر
 بحبوبھ اون تو.. دادیم ادی منم بھ خونھ ومدیم و رفتیم گرفتیم ادی و رفتیم اون ھیچ انویپ دونستینم

 داد،ینم نشون یتیاھم پندار یھا استعداد بھ اصال و بود ماھش ونھ بود شده باردار نازیپر سره مامانم
  ....بود ش خونھ از رونیب یکارھا و کارخونھ گرفتاره ھمش و بدتر اون از کھ پدرمم

 ....گرفت دستش دو نیب را سرش

 ....کنم کمکش دیبا من و دهیرس برادرشِ  مرگِ  فیتعرِ  موقع زدمیم حدس اما کرد، مکث چرا دانمینم

 چھر؟یپر _

 :دینال آرام

 بلھ؟..ب: چھریپر

 بھ را رنگش یبِ  یھا گلولھ اشک  ست، یناراحت از دمیفھم خوب من و اوردین باال ھم را سرش یحت
 ...چھر یپر...چھره یپر...یپر ھمچون ،...کشدیم ماھش ھمچوِ  صورتِ  ُرخ

  ...فھممیم رو االنتِ  حس _

 .... بشوم رهیخ پدرم عکس بھ کھ بودم من نباریا و آورد باال متعجب را سرش

 بھ ستھیشا ؟یچ یعنی مسافرت رفتھ بابا بفھمم بخوام کھ بودم یاون از تر بچھ ُمرد بابام کھ یروز _
 از یبعض دستگاه با کھ بود ییایمیش جانباز بابا...بود برده نیب از صورتشو سرو مامان و زدیم خودش
 درد ھر تو مامانم اما...دادیم پس جبھشو تو یدادنھا جون داشت حاال و کردیم سر ھاشو شب و روزھا

 یوقت"...جونم بھ آھت" گفتیم جوابش در مامان" آه" گفتیم بابا یوقت شھیھم و بود کنارش دنشیکش
 کنھ، درک تا کردیم حلقش تو رو ویراد" صدا" گفتیم یوقت کردیم جور براش ارویدر" آب" گفتیم

 شده بزرگ منِ  یبرا پاش از یرد  فقط و رفت مامان ِیھا محبت ِی ھمھ با... رفت بابا اما کنھ، حس
 ....موند

 چھریپر بھ و گرفتم میدستھاِ  ریز بھ را پدرمِ  ی"  اهللا ای"  گردنبنِد و بردم راھنمیپِ  ریز بھ را دستم
 ...دادم نشانش

 رو یوقت و زدمیم شانھ براش ھاشو شیر دارم انگار کنمیم دستش یوقت... بابامھ منو نیبِ  پل تنھا نیا _
 ...رمیم راه کنون خلوت ایدن اون تو باھاش دارم انگار خورهیم غلت گردنم

 :کرد زمزمھ لبِ  ریز

 ...یجوون یلیخ توھنوز...  نکنھ خدا: چھریپر
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 .....دیمکیم را وجودم زالو کی مثل پدرم اِدی دوباره اما بودم، ام یخوشحال اوِج آن در

 تعجب درکنارم  آرامشمِ  کوه وجوِد با دینبا...  آرامم بسا چھ و کنمینم ھیگر شھیھم مثِل کھ بود بیعج
 ....بودم متعجب بازھم اما کردم،یم

 ...آورد در زانو بھ خودش ِی طھیح در خداراِ  آسمان و ببارد تا بود یکاف تلنگر نیھم انگار

 بود، کلثوم اسمش داشتم دوسش یلیخ کھ میداشت خدمتکار ھی....خوندمیم درس داشتم اتاقم تو من: چھریپر
 ھی و ادیم اوقات یبعض فقط االن اما بود مون خونھ مدام و بود سالش پنج چھار، و یس تازه زمان اون
 قھیدق بھ قھیدق نکھیا از گفتیم ھام ییبایز از برام زدمیم حرف باھاش کھ ییھا وقت...رهیم و زنھیم سر
 خوادیم دخترم" گھیم تحکم با فقط و کنھیم رد بابا و ادیم خواستگار برام م سالھ 13 و کمِ  سن وجوده با

 خونھ از رونیب وقتمو ادیز چون دیشا دونمینم نداشتم، مخالفم جنس بھ یکشش چوقتیھ من"...بخونھ درس
 َسم برام شدن عاشق م خانواده وجوده با من چون بود، یزندگ نیتر مناسب برام نیا و گذروندمینم

 االمکان یحت... نشم دهید کھ بود خدام از من یدیپوشیم چادر دیبا مدرسھ بھِ  رفتن یبرا ما زمان...بود
 برسن، شون عالقھ مورده ی رشتھ بھ خوانیم کھ ییھا کس ی ھمھِ  مثل تا بمونم مجرد خواستمیم

 ... اما بشم یا حرفھ لیوک ھی خواستمیم و بودم حقوقِ  عاشق من.... برسم

 ....دیکش آه

 ...کردم درک و دمیفھم... لیتحص در ھم و یزندگ در ھم...  ست خورده شکست دمیفھم

 ...دادم دستش بھ را بود کرده آماده جھیخد کھ را یپرتقال آب واِنیل شدم، بلند

 ...داشت آرامش ھم یدنینوش کی دِنینوش در یحت خورد،یم آرام

 ...کردیم مسخ را من شیرفتارھا در منَشش و یبزرگ ِی ھمھ... بود یستودن

 ....کند حفظ واژه دو نیا با را ترادفش کھ یا واژه ھر و خکوبیم

 بده؟ ادامھ حاضر و یا آماده اگھ خوب _

 ...زد گره ھم در را شیدستھا

 ...کرد قفل ھم در را شیانگشتھا

 ....داد ھیتک مبل طرف کی بھ آزادانھ را ھرکدام و کرد آزاد ھم حصاِر از را شیپاھا

 دادم، جواب نبود بابا چون... شد بلند تلفن زنگ یصدا...بودم خوندن درس مشغول کھ روز ھی: چھریپر
 ؟؟؟...کنھ یارزون ھمھ بھ صداشو دیبا مگھ بده، رو خونھِ  تلفن جواب دینبا دختر داشت دیتاک شھیھم بابا
ِ  جیپ فقط کھ اومد تلفن پشت از ییصدا...خودش نھیریش و تلخِ  اعتقادات و بود پدر رتش،یغ و بود پدر
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 اما" بابــــــــــــــــا" دمیکش غیج پس شدم بابا یب کردم فکر اولش... دیلرز دستھام...دمیفھم مارستانشویب
 احساس....شدم کھیت کھیت....شد پر پر دلم"  جوونھ نھ: " گفت دستپاچھ یفور و کرد درک حالمو زن اون

 زود یلیخ اونم.... زد چنگ و تلفن و اومد مامان" پنـــــــــــــــدار"  بنالم تونستم فقط پس شدم یخال کردم
... یبرادر یب و موندم من...شد واژگون ُاپن یرو یگوش و شد شل دستھاش روزه چندِ  نازیپر وجوده با

 خونھ تو چون مارستانیب نرفتم من...پسرش تنھاِ  یطونیش شرو یب و موند بابا... یپسر یب و موند مامان
 خارج گلوم از نالھ با فقط صدام.... کنھ تونستینم من بھ یا توجھ نیتر کم یحت یچکیھ و رفتم حال از
 رو انویپ یدید..... بود درد فرا کھ، من مال نبود درد... شدیم خارج گلوم از نالھ با فقط دردام... شدیم

 بلدم؟ پاشکستھ و دست حد در فقط

 ...دادم تکان را سرم  دلم، دروِن ِیتلخ ِی ھمھ با

 طول تمام....یلیخ....رفت کھ کرد ییوفا یب یلیخ... بود داده ادی بھم حد اون در فقط پندار چون: چھریپر
 چون رفتم،ینم قبرش سره سالگردش تا من اما نشھ باورش یچکیھ دیشا.... بودم ُشک تو مراسمشوِ 

 یموتور ھی بار ھی رفتمینم انگار اما رفتمیم مدرسھ... بود ُشک نیباالتر برام نیا و رفتھ اون شدینم باورم
 آبرو یب خواھرترو کھ رتیغ با پندار یرفت کجا"  دمینال بار ھزار من و دیکش چادرمو مدرسھ راه تو
 ....نیسم فقط بود، من با کھ بود نیسم فقط و بفھمھ حرفامو کھ نبود یکس اما کنن؟یم

 ..برد اش یروسر ِریز بھ را دستش

 ...کرد فرو پشتش پر ِیموھا آن در

 ...دیکش جلو را اش یروسر

 ....بود کبود...دمید یخوب بھ را گردنش ِریز

 :دمیپرس اراده بدوِن

 شده؟ یچ گردنت _

 :گفت کنان ِمن ِمن و دیکش اش گردن یرو بھ را اش یسر رو دستپاچھ

 ...ستین یزیچ..  یچیھ: چھریپر

 تواندینم یجنس ی رابطھ از پس بود شده جدا شوھرش از او... زیچ از است ُپر ز،یچ چیھ نیا دانستمیم
 ...باشد گرفتھ نشئت

 چھر؟یپر _

 ...بود نھفتھ شکوه... بود نھفتھ شور... بود نھفتھ ادیفر شیخاکسترِ  یچشمھاِ  تھ... آورد باال را سرش
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 شده؟ یچ یگینم _

 ....داد تکون ینف ِی نشانھ بھ را سرش

  چرا؟ _

 :دمیپرس ترس با

 ؟یندار اعتماد من بھ نکنھ _

 :داد جواب فورا

 ھ؟یچ حرفا نیا... نھ...نھ: چھریپر

 . زدم گلو در یلبخند

 ...بگو پس _

 . دیبرچ  را لبش

 ....گمیم دیرس کھ موقعش بھ... دیبدون کھ ستین یزیچ: چھریپر

 شمام؟ ھنوز من د؟یبگ _

 .زد یلبخند

 مھمھ؟ حد نیا تا یعنی: چھریپر

 ...آره کن فکر تو _

 ...پوزخند نھ و بود تلخ نھ کھ یا خنده... دیخند

 ...روانشناس یآقا باشـــــــــــھ: چھریپر

 خدا از ھزارم باِر یبرا شدن شناختھ مھم و بودن مھم کھ یحس...شد قیترز پوستم ریز بھ یخوب حس
 !...من... من تا کرد تیھدا رشتھ نیا بھ را من کھ کردم تشکر

 " ...یبدھ نشان یا عالقھ چھریپر بھ دینبا تو: " زد ادیفر وجدانم

  "...نخواه... بگذرم او از نخواه ازمن... بود من ِی گمشده او: "دمیغر خود بھ

 ...شد روزیپ دل و خفھ وجدان
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 . دمیکش مبل ِی دستھ یرو بھ یدست

 ...بسھ امروز یبرا _

 :کرد زمزمھ و دیکش شیرو نھیآِ  صورت ِیرو و گرفت شیدستھا  بھ را یآب ریحر و شد بلند یلبخند با

 ...ییایرو چھ: چھریپر

 :دادم جواب دلم در

 "...استیرو از ُپر من یبرا تو ِیجسم حضوِر  چھریپر خودت، حضوِرِ  نیع _ "

 ..نیشاھ دیببخش...آقا اجازه با: چھریپر

 .شدم دستپاچھ دم،یخند

 ...یایب دوبار یا ھفتھ دیبا بعد بھ نیا از بگم خواستمیم د،یببخش _

 ...برگشت سمتم بھ متعجب

 چرا؟: چھریپر

 ؟..چرا واقعا... بودم لیدل دنبال

 :دیچرخ زبانم یرو

 ...شم آماده ارشدم واسھ دیبا. کنمیم تموم ترِم ھفت من دارم، کنکور امسال چون _

 ...شمینم درساتون مزاحم من پس خوب: چھریپر

 ...ببرم شیپ میتئور با و میعمل یکارھا خواستمیم... نبود نیا منظورم نھ نھ _

 مالقات بھ شنبھ سھ و شنبھ یروزھا پس نیا از شد قرار و کرد قبول راحت اما نھ، ای کرد شک دانمینم
 ....نبـــــــود ییمعمول و یعاد ِیروزھا من یبرا شک بدوِن نیا و ادیب

 

************ 
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 " دوازدھم فصل "

 

 " چھریپر "

 

 .وستمیپ ھال بھ رفتم و دمیکش رونیب َجنت آن را خودم بلند ییھا قدم با

 ....دندیرسیم کم کم نیسم و بھارک ظھربود، از بعد ھفِت ساعت

 ...گرفت یجا یلبخند م،یلبھا یرو نیسم اسم آوردِن با

 ...است ِیدییتا و تشکر از شتریب اقتشیل او کھ فیح اما کنم تشکر شیھا یخوبِ  تمام از خواستیم دلم

 قطع نخورده زنگ دمید کھ در دِم را بھارک اما زدم، زنگ نیسم بھ و درآوردم فمیک از را ھمراھم تلفِن
 ...کردم

 .دیخز آغوشم در یوصف بدوِنِ  شوق با

 شت.گذ ش...خخخو ی...لیخ..خخخخ...مامان...مم: بھارک

 ...بخندم کردم یسع

 .چسباندم ام نھیس بھ را تراشش خوش و دخترانھ صورِت... کردم فرو شیموھا دروِن بھ را دستم

 ...برات رمیمیم نکن لوس خودتو ینجوریا برات رهیبم مامان یالھ _

 خکوبیم مارا ِیھردو وانیکِ  یصدا کھ دیبگو یزیچ خواستیم....  کرد نگاه مادرش بھ یلبخند با
 ...کرد

 ؟یدیرس یک من بھارِک: وانیک

 .کردم نگاه  نیشاھ بھ یلبخند با

 ...اومدم ست قھیدق دو قایدق االن من وانیک عمو _
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 و کرد رھا را مادرش را، من آغوِش بھارک دمید تعجب کمال در و کرد باز ھم از را شیدستھا وانیک
 ...سپرد وانیکِ  آغوش بھ را خودش

 ...دادم قورت را دھانم آب.. خوردم جاه

 ...کردم حس پشتم از را ینگاھِ  ینیسنگ کھ میبگو یزیچ خواستم

 برچسب ذھنم دیکاویم را شیرو بھ رو ی منظره شیچشمھا با کھ سرم، پشت نیشاھ دِنیباد... برگشتم
 ...خورد

 ....است افتادن حاِل در لیمستط نیا در ییھا اتفاق چھ دانستمینم واقعا

 ....برگرداندم بھارکِ  سمت بھ دوباره را سرم

 گھید تو...زمیعز مامان شیپ ایب وان،یک عمو بغل یندازیم و خودت راحت نطوریا زشتھ مامان بھارِک _
 ...نکن تیاذ رو عمو نکن یطونیش... یشد خانوم

 :برگردم عقب بھ دوباره شد باعث نیشاھ ِیصدا

 ؟یاینم نجایا یریم اونجا خانوم؟ بھارک ِینطوریا: نیشاھ

 ....کرد خودشِ  ی شده باز یدستھا بھ یا اشاره

 وانیک بھ را خودش تعجبِ  کمال در اما کشدیم نیشاھِ  آغوش بھ را خودش راحت ھمانطور کردم فکر
 ...چسباند شتریب

 ...دمیترس

 ...بگذارد یمنف ِریتاث رفتارش ِیرو و بگنجاند باورش در را وانیک ِیحرفھا نکند نکھیا از

 ....دمیترس

 ....ابدیب را مذکر جنس از یگاھ ھیتک مادرش، از ِریغ بھ بخواھد نکھیا از

 ...دمیترس

 نگاھش با و بخواھد آرامش یگرید کِس ھر از آن ھر و آرامشش، کوِه بشود گرید یا نھیس نکھیا از
 ..." دیباش آرامشم"  بزند ادیفر

 ...است من بھ متعلق تنھا بھارک گذارم،ینم من نھ

 ....نھیطمئن بدونھ... مکثِ  بدونھ... شدم بلند
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 ...آورد در لرزه بھ را بدنم مبل ی دستھ یرو میدستھا یرو بھ گرم ییدستھا

 ...بودن دیحم از بعد ِیدستھا نیتر گرم دیحم از بعد دستھا آن اما نلرزم کردم یسع

 ...نکنم ینگاھ دستھا صاحب بھ کردم یسع

 ھمسان و یکی شانیھا حالت اما متفاوت یرنگ با ھرچند آمد، یم شتریب پندار بھ چشمھا آن شدینم اما 
 ...بود

 ...وانیک عموِ  بغل یبر راحت یلیخ دینبا تو نازم دختره...  بھارک: نیشاھ

 ...کردم حس راحت را وانیک سمت بھ دنشیچرخ چشم

 یباال شبا اون... داده ریش تو بھ اون....یکن حس و اونِ  بغل دیبا فقط کھ یدار مامان ھی تو نیبب: نیشاھ
... ببره خوابت و شھ نیسنگ پلکات تا زدهیم حرف صبح تا باتو اون... نشستھ یبود ضیمر یوقت تو سره
 ؟...درستھ... خونھیم و ناز الھھ آھنگ... خونھیم ییالال... گھیم قصھ برات اون

 ....آمد سمتم بھ کشان کشان بھارک و....شد شل وانیک ِیدستھا کردم احساس

 ...کرد رھا آغوشم در را خودش

 ....کردم قیتزر شیچشمھا بھ را میتشکرھا و دوختم نیشاھ بھ را نگاھم یقدردان تمام با

 ممنون او از... انگار بود کرده مسخ را من ِی خانوادهِ  تمام بود نھفتھ پسر نیاِ  کالم دروِن کھ یآرامش
 ....ممنون... بودم

 اتاقش، بھ برود خواست وانیک از شیدستھا با و داد را تشکرم جواب شیچشمھا کردِن باز و بستن با
ِ  تمام بھ خودش داد نجات یقرار یب از را من کھ نیھم اما د،یبگو وانیک بھ خواھدیم یزیچ چھ دانستمینم
 ....ارزد یم ایدن

 ...آمد نیسم یھا لند غرو ِیصدا

 ... بود شده اهیس اش ینیبِ  ُنک... بود شده اهیس و فیکث شیدستھا

 ...میدیخند بھارک ھم و من ھم دو، ھر صورتش دِنید با

 ِی افھیق بھ شماھا اونوقت کرده یزیر روغن من نیماش بخدا؛ زنمتونیم امیم... شماھا بھ لعنت: نیسم
 ...ھا جنس نا یا ن؟یخندیم منِ  یروزیعموف

 ...دیخند دوباره نیسم سمِت بھ یزبونک با و چسباند شتریب  ام نھیس بھ را خودش بھارک
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 ...گرفت اش خنده ھم نیسم خوِد نباریا

 .کرد پاک را ام یشانیپ ِیھا عرق شیدستھا با

 سر ھی امیم اونجا از بعد منم..  برو خودت نیماش با تو شو پا گاه، ریتعم ببرم و نیا دیبا من چھریپر _
 ...زنمیم بھت

ِ  اتاق در کھ بکنم یخداحافظ خانم شھربانو با بروم شدم بلند فمیک برداشتِن از بعد کردم؛ دییتا سر با
 ... من سمت بھ آمد، رونیب و بود لباسش دامِن بھ دستش جھیخد...شد باز شھربانو

 ...رونیب رفتن خانوم: جھیخد

 ...میشد مزاحمشون دیببخش بگو و کن یخداحافظ من طرف از اومد اگھ پس ممنون _

  ...نیاومد خوش.نینباش نگران حتما...چشم:  جھیخد

 ...برگشت کارشِ  اتاق بھ دوباره و 

 ...آمد یم وانیک یصدا اما بزنم، ضربھ کھ رفت درِ  سمت بھ دستم ن،یشاھِ  اتاق در رفتم نیبنابرا

 ...نمیبب تونمینم من نیشاھ ؟یفھمینم چرا تونمینم.. یلعنت تونمینم: وانیک

 ...چسباندمیم را گوشم دیبا پس.. بود آرام شیصدا نیشاھ

 ...نبود مھم من ِیبرا اما آمد یم یخوب بھ نیسم یولندھا غر یصدا

 نیبب... تو نھ و من نھ کنھ؛ تیترب و اش بچھ دیبا خودش مادره اون اما ؟یگیم یچ دونمیم من: نیشاھ
 ...یمونینم ماه ھی از شتریب یگفت خودت...یبرگرد دیبا تو وانیک

 ...رمینم جا چیھ من: وانیک

 ...شد دهیکش میدستھا

 ...بود نیسم

 :دیغر او بھ خشم با

 ؟...گنیم یچ اونھا چھ تو بھ ؟یشیم بخت بد و گھیم شھربانو بھ و رهیم نتتیبیم جھیخد نیا یگینم: نیسم

 ...میبگو یزیچ دیچرخینم زبانم

 ...دمیفھمیم حاال را ام دردانھ لکنِت... بودم شده الل
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 !...یچ یعنی بزنم حرف توانمینم مادرم: نالدیم یوقت دانستم،یم حاال

 ...دینگو یزیچ بھارک ِیجلو داد حیترج وضعم سرو دِنید با نیسم...کردم تیتابع فقط

 ....مینشست نیماش دروِن 

 ...کرد پارک نگ،یپارک در را او خودش؛ ِنیماش بھ نسبِت دیورز ییاعتنا یب و کرد یرانندگ

 ..کردیم  تیاذ َفَکم... دیلرزیم میصدا

 ...بود شده نیسنگ میچشمھا

 ...بود شده َبم میصدا

 ...کردم سکوت

 ....سکوت

 

*********** 

 

 " نیشاھ "

 

 ...یلیخ...وانیک ینفھم یلیخ تو _

 ...کنم درمان و دختر اون خوامیم من نداره، یربط چیھ تو بھ: وانیک

 ...آوردم فرود اش چانھ ِیرو و بردم اش ینیب کینزد تا را ام اشاره انگشت

 براش جونش کھ داره مامان ھی اون ؟یفیضع یلیخ تو ؟یتونینم تو نھ مرد؟ ینطوریا ؟ آره ؟؟ینطوریا _
 ؟....یفھمینم چرا... ادیم در

 ...نمیبب را ام فرشتھ نتوانم گرید و برود رونیب بھ اوَجش دمیترسیم بود، یعصب میصدا

 ... برگشتم عقب سمِت بھ

 ...کردم وانیک بھ را پشتم
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 نکن... ام کرده شیدایپ را او یگ تازه بھ من نکن، دور ازمن را عشقم: " دمینال خودم َسر دورِن بھ
 " ...وانیک

 :داد عذاَبم دوباره شیصدا

 ...کنمیم درمان و دختر اون من ن،یشاھ نیبب: وانیک

  ...باشم آرام کردم یسع

 ...دمیکش نفس

 خودت...یبرگرد دیبا تو وانیک نیبب... تو نھ و من نھ کنھ تیترب و ش بچھ دیبا خودش مادره، اون _ 
 ...یمونینم ماه ھی از شتریب یگفت

 ....شد خاطر دهیرنج نگاھش

 :داد جواب انتظارم خالف بر اما

 ....رمینم جا چیھ من: وانیک

 ...دمیکش نفس دوباره

 ....بود آخرِ  امتحان نیا 

  ...کردیم آرام راحت یلیخ را من کھ یراھ تنھا

 ... دومِ  نفس

 :بالخره و 

 .....یانـــــــــــــــــیپا قیعم نفس

 ...نداشتم یخوب ِی رابطھ ھا عقربھ با اصوال دانمینم  قھ،یدق سھ ای دو از بعد

 :دمینال

 قبول؟... کنم آماده معالجھ نیا یبرا و چھریپر من بده اجازه اما کن درمانش باشھ _

  ...شد رهیخ میچشمھا بھ شک با

 ....نداشت باور را میحرفھا نکھیا مثل
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 ...کنم قیترز میچشمھا بھ را حرفم صداقت تماِم کردم یسع

  ...نیشاھ بخشمتینم چوقتیھ یبگ دروغ اگھ: وانیک

 چھریپر چون اما باشد، داشتھ تواندیم ییمعنا چھ بھارک یبرا وانیکِ  جانب از اصرار ھمھ نیا دانستمینم
 ...نگفتم یزیچ و کردم سکوت فقط بود یزیچ ھر از تر مھم

 . گذاشتم ام نھیس یرو را دستم

 ...کن صورتم نثاِر و دھانت آِب نکردم شیراض _

  ...انداخت نییپا را سرش

  ...برود رونیب بھ تا نگفتم، یزیچ

 ..دادمیم نظم افکارم بھ دیبا

 ..دمیبخشیم سامان ھم را نیا دیبا حاال بود کم چھریپر ِیزندگ 

 .. رفت رونیب قھیدق چند از بعد لمیم باِب

 ...کردم باز را ام یمخفِ  اتاق دِر

 ...دمیکش دراز بود، نشستھ ام فرشتھ کھ یمبل ھمان ِیرو

 .. بستم را میچشمھا

 ...درآوردم حرکت کی با را راھنمیپ

 ....شد دهیکش اش یخال ِیجا بھ  ام برھنھ بدِن

 ....حرکاتش و روح دروِن لطافِت نیع بود، نرم

 ...شدم خنک

 ....شد تکرار ذھنم در شیصدا

 ...نازِ  ی الھھ یا باز

 ....بساز من دِل با

 ....تکرار و تکرار
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 ....شد بستھ میچشمھا نکھیا تا شد تکرار انقدر

 

 

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

 

 ...میبود ھم با ما

 را یینوا ھرکدام و شدیم وارد ھا چکش یرو بھ منِ  ی مردانھ یانگشتھا کھ ییفشارھا با انو،یپ ینوا با
 ...دادندیم رونیب

 ...خواندیم شھیھم مثل و بود ستادهیا من از دور یدار دنبالھِ  یاسیِ  لباس با من ِی فرشتھ

 میپاھا ِیانگشتھا سِر از آرامش ناخودآگاه او بھ کردِن گوش با کھ یآھنگ... خواندیم را منِ  آھنگ او اما
 ...کندیم ِابقا را خودش اثِر وار قیترز و رسدیم َسرم ِیموھاِ  نک بھ

 ...میپاھا ِیجلو مبل بھ دادم ھیتک را سرم

 ...شدم رهیخ او بھ

 بھ اش یخاکستر ِیچشمھا با بار نیا بود، برداشتھ را نقاب او نباریا...  نبود پنھان صورتش شھیھم مثِل
 ...بود رهیخ من

 ....یداشتن دوستِ  یگ رهیخ کی

 ....کردینم پنھان را شیدستھا گرید

 ...دمیدینم تند و زیت نوره کی فقط سرش از گرید

 ....بود خودش نجایا

 ...بود َنشیشاھِ  یخوشبختِ  اوج نیا و بود دهیرس یپروانگ بھ تازه کھ یچھریپر خوِد

 ...کشندیم دوش بھ را یداشتن دوست یبھارک و شودیم بال ھم نیشاھ با چھریپر بار، نیاولِ  یبرا نجایا

 ...کردم شیصدا

 ...کرد پرواز اما
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 ..رفت اما...کردم دراز سمتش بھ را میدستھا

 ....یقوِ  دست دوِ  نیماب بودم کرده ریگ انگار اما کردم تقال

 ....رومندین و برجستھ ِیبازو دو

 :بزنم داد سابقھ یب ییتقال و حرارت با... میگلوِ  تھ از توانستم فقط

 ...فـــــــــــــــــــــرشتھ _

 ....نـــــــــــــــــــــــــرو فرشـــــــــــــــــــــتھ 

 نـــــــــــــــــــــــــــــھ

 ....دیرس گوشم بھ ییصدا

 !...نیشاھ شده؟ چت تو پسر ن؟یشاھ _

 ...کشاندم کننده نطقِ  سمت بھ را نگاھم کالفھ

 ....بودم مبل ھمان ِیرو عموحسام آغوِش در من

 ...خوردم تکان

 ...دمیکش رونیب آغوشش از را خودم

 ...ماند لبخند ِی مرحلھ ھمان در و نتوانستم اما بزنم لبخند کردم یسع

 ...گذاشتم ام کرده عرق ِیشانیپ ِیرو را میدستھا

 :دمینال و کردم رھا عموحسام، ِیبازوھا حصاِر از را ام برھنھ بدِن

 عمو؟ یاومد یِک _

 ...نشست من ِیرو روبھ مبل ِیرو اعتنا یب و کرد اخم

 ؟یدید رو فرشتھ خواب دوباره: حسام

 .... داشت خبر بعد بھ یسالگ پانزده سِن از درست من، ِیاھایرو تمام از عموحسام

ِ  یبرا و دمیشنیم یگ خوانندهِ  حد در را شیصدا فقط....دمیدینم را صورتش چوقتیھ میاھایرو در من
 ...کردمیم فیتعر عمو
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 یواقع عالم در من ِیبرا را او عکس بھ و خواندینم وانھید را من چوقتیھ یگریدِ  ھرکس مثل عمو
 یخواھیم کھ یزیھرچ... سیبنو خاطراتت دفتِر در را نھایاِ  ی ھمھ گفتیم من بھ... بود کرده مجسم
 حاال و یروز کی برسد دستش بھ است ممکن کھ یزیھرچ... بداند دیبا یکنیم فکر کھ یزیھرچ... بداند
 ....چھریپر جز نبود یکس فرشتھ آن....نمیبب را صورتش توانستم سال ھفت گذشت از بعد امشب، من

 ...گرفت یجا کنارم در دوباره عموحسام

 ...داد قرار عشقش از پرِ  یچشمھا مقابِل و گرفت قاب پرمحبتش ِیدستھا در را صورتم

 اما شده دور راھمون درستھ... باھاتم شھیھم و دارم دوستت... دارم پدرتو سن من...  زمیعز نیبب: حسام
 ھم میخصوص تیسا تو ھم... ھستم من خواست دلت ھروقت پس نداره، رو حرفھا نیا کھ نترنتیا عصِر

 ...شتھیپ شھیھم ریپ ھرچند ھمزاد ھی مثل عموت پس... مسنجر تو

 ...گذاشتم اش شانھ یرو بھ را سرم

 ...اورمیب زبان یرو بھ را حرفم بخواھم کھ بودم یآن از تر ناتوان من

 ازمن و دیگویم راهیب من بھ... کندیم مخالفت بامن بشود باخبر یکس ھر نکھیا محض بھ بودم مطمئن
 ...بدھم دستش از ام کرده شیدایپ کھ حاال بتوانم عنوان چیھ بھ من... کنم یدور چھریازپر خواھدیم

 ....آمد یدرنم ھم یقالب چیھ با و بود کرده ریگ شَیواد در دلم من

 :دمینال و دمیکش یقیعم نفِس

 ...شدم عاشق عمو _

 ...نکرد سرزنشم د،ینخند نشد، متعجب یکس ھر برعکس

 ...داد مالش را میھا شانھ فقط

 ...گذاشت سرمِ  یرو بھ را سرش

 ...دینال گوشمِ  دم کننده مدارا

 ....باشھ مبارک: حسام

  ....دیلرز شیدستھا حصاِر در میھا شانھ

 در ضرِب... قطره یس... قطره ستیب...قطره ده بلکھ قطره کی نھ... دندیچک میھا اشک بار نیاول ِیبرا
 ....ھزار
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 ...شد سیخ لباسش ِی سرشانھ تمام

 ....نداد تکان یا ذره یحت را سرش

 ...بجنگ براش: حسام

 ....شھینم _

 ...شھیم: حسام

 ...ستین من مال اون عمو _

 ...شھیم: حسام

 ...داره شوھر _

 ....شھیم: حسام

 ... داره بچھ _

 ....شھیم: حسام

 ...بزرگتره من از _

 ...شھیم: حسام

 ... لرزش دوباره

 ....دمیکش یمواز یھا خط سرم ِیرو شده کنترل میدستھا با نباریا

 ...سختھ تو یبرا طشیشرا اما ھیخوبِ  زن چھریپر: حسام

 او... داشت یاساسِ  نقش من کردِن بزرگ در او... نبود اصال... موضوع نیاِ  دنیفھم نبود دیبع او از
 یتوقع چھ بودم شده بزرگ خودش ِیدستھا ِریز کھ من حاال بود؛ َبر از را ھا انسانِ  یروانکاو علِم

 دارم؟

 ...فرستادم رونیب آه با ینفس

 ...شدم بدبخت عمو _

 .یشینم: حسام

 .خوردم غبطھ بودنش محکم بھ
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 .چھرهیپر برادره پندار عمو _

 ....خورد تکان

 ...بود نوسانِ  حال در مردمکش و متعجب شیچشمھا... شد برداشتھ اش شانھِ  یرو از سرم

 ...کرد جادیا اخم اش یشانیپ یرو شیدردھا

 ....میپاِ  یجلو ِیھا سنگ ھمھ نیا از دیترک دلم

 ؟....بود یتوقع چھ من از ترسدیم و نالدیم عمو یوقت

 ؟....کنم چھ عاشقم سال ھشت دِل نیا با اما شھینم مطمئنم عمو _

 .گذاشت شیپاھا ِیرو بھ را سرم

 ...مو بھ مو...  زویچ ھمھ... کن فیتعر برام: حسام

 ...گفتم

 ...خونھ بھ تا قبر سِر از

 ..چھریپرِ  یصدا تا دلمِ  پل از

 ....بھارک"  یھا ھا" ِ  یصدا تا داَغمِ  یپھلو از

 ...بھارک از و وانیک از

 ...چھریپر از و نیسم از

 ...شدم سبک تا گفتم

 ِطیمح در میانگشتھا سر بعد و ماند کاه پِرِ  حد در فقط ھ،یثان از یکسر در و شد کم ام ینیسنگ تا گفتم
 ....قلمرواش

 ؟یدار شو حوصلھ...بگم برات رو قصھ ھی بزار حاال...دمیشن رو ھمھ.... جان نیشاھ دمیشن: حسام

 ...کردم نییپا و باال شیپاھا یرو بھ را سرم

 .شد دعوت شیلبھا بھ نیریش یا خنده

 مونده؟ فقط خاکسترت و زده شتیآت یخاکستر ِیجادو نقدریا: حسام
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 ....دمیخند تلخ خنده؛ یجا بھ

 ... اونورتر یزیچ ھی خاکسترم از _

 یبرا اونروز....نیباش تا باشم خوردم قسم سپرد من دست بھ شمارو بابات کھ یروز... خوب: حسام
  ...شدم اشیجو مامانت از و شدم عاشقش...دمید و نیسم کھ بودم اومده بابات یخاکسپار مراسم

 ....شدم بلند متعجب

 ....شوم بلند نگذاشت و زد میھا شانھ یرو یدست

 .... باش داشتھ صبر خوب، پسره بخواب: حسام

 .... دمیخواب تعجب اثر بر ام رفتھ باال ِیابروھا با

 ھم اما خواستمشیم....دیکشیم پر براش دلم...  ِیماجد سردار معروفِ  دار کارخونھ ی بچھ گفت،: حسام
 اما شم کینزد بھش کردم یسع... معلم ھی مامانم و بود بازنشستھ بابام....زیچ یب من ھم و بود بچھ اون
 جذبش شتریب من کردیم یدور شتریب چقدر ھر... کردیم یدور من از شھیھم لبش کنارهِ  خال با اون

 خستھ اصال و دمیدویم شِ  یپ در من و.... کردیم ترم تشنھ.. کردیم ترم وونھید انگار... شدمیم
 بود یرانیا کھ خواھرت شوھره با اونجا کھ کشور از خارج شدم ھیبورس خوندن درس یبرا....شدمینم

 چوقتیھ منم و یریگینم زن چرا تو دیپرسیم شھیھم... رفت و کرد شوھر ستھیشا اونجام از و شدم آشنا
 ...اما... برگشتم و گرفتم ارشدمم...بود شده سوال خودمم یبرا تازه چیھ کھ نداشتم سوالھاشِ  یبرا یجواب

 .... دمیکش من امشب کھ یآھ.. دیکش آه

 کھ دل ھی و بودم مونده من و بود رفتھ اون.... بود کرده ازدواج اون... نیشاھ رید یلیخ... رید: حسام
 شیآت... دمید اوردیم درشون داشت یوقت مامانت زهیمِ  یکشو تو و ھاش عکس... نداشت یحرف چیھ

 اما آزاده االن اون و شدم دکتر...  آزاده االن اما نشد مال اون... نزد دم اما دیفھم اونم... مردم... گرفتم
 ابراز از باشن داشتھ و مثلش خوانیم ھمھ دیشا کھ ختھیفرھ حسام دکتر شھ؟یم باورت... ترسمیم من

 ینطوریا حداقل بزار.. بمونھ ینطوریھم بزار گمیم خودم با ھمش.... ترسھیم... ترسھیم احساساتش
 ؟یکن کاریچ یخوایم اونوقت.... بره شھیھم یبرا و کنھ ردت دوباره کھ یزمان تا یدار اونو شتریب

 ....کرد بلندم

 :دینال گوشم ِریز و کرد فرو میموھا دروِن را دستش

 ....نده زجرش حداقل... اس دهیزجرکش اون...  نترس من مثل: حسام

 .....نـــیسم و تو عمو _
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 . میلبھا یرو بھ را دستش

 ... نپرس یزیچ گھید کنمیم خواھش.. رازه ھی نیا... ــــسیھ _

 ؟....بود گفتھ را زیچ ھمھ خودش یوقت دمیپرسیم دیبا  یگرید ِزیچ چھ

 با عمو رفتاِر.. کردمیم مرور  چشمم بھ راِ  اتفاقات تماِم دلم در داندیم خدا اما... دادم تکان دییتا از یسر
 َنم کھ آنھا ِیھردو بودند، خوددار چقدر...زدیم موج اعتدال تیرعا آنھاِ   ی ھمھ در اما...بلعکس و نیسم
 ...کرد ُپر را اتاقم ِیفضا شام ِیبرا مادرِ  یصدا...دادندینم پس

 .گذاشت ام برھنھ کمِر پشت را شیھا دست عمو

 ...دهیند تو یمخفِ  اتاق مامانت تا میبر شو بلند فعال... بعد یبرا باشھ حرفھا ی ھیبق _

 ....تالطم پر و ریدرگ یذھن با اما... زدم لبخند

 ...گرفتم شیپ در را اتاقِ  راه و دمیپوش را راھنمیپ

 ....شد قفل انویپ ِیرو بھ چشمم

 پاِ  شیپ و دمیند را میپاھاِ  یجلو... شد اهیس یا لحظھ میچشمھا... رفت لیتحل میصدا... رفت مالش دلم
 ...جسم کی بھ خوردم

 ؟...بوده یزیچ چھ بود، کرده دهید ضرب را میپا کھ یا یش نمیبب تا نییپا انداختم را سرم

 ...کردم لمسش میدستھا در... برداشتَمش... بود بھارک از یسر گِل

 خورده تاب سر گِل ِی رهیگ آن در و ھم در بودن خورده گره قشنگشِ  یموھا از تار چند... دادم تکانش
 ...بودند

 تینھا یعنی نیا و بود بھارک عطره مادرش عطِر شکِ  بدون... دادیم یخوب ِیبو رساندمش، مشامم بھ
 ....آرامش

 و رمق یب ھرچند... کنم پرواز شام زیم طرف بھ و نمانم نیا از شتریب دادم، حیترج مادرم ِیصدا با
 ....ریس

 

************* 
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 " زدھمیس فصل "

 

 "چھریپر "

 

 ...کردم ترک زود یلیخ را شام زیم

 ...بودم آشفتھ... نبود خودمِ  دست ارمیاخت

 یھا تکھ... است پنھان سرمِ  پشت ییھا لھیح چھ دانستمینم...  است افتادنِ  ُشُرف در یاتفاق چھ دانستمینم
 ....دمیچ کنارھم را م پازلِ  یضلع شش و لیمستط ذوزنقھ، و مربع

 بود؟ کجا از وانیک و من یِیآشنا دانستمیم دیبا ھمھ از اول

 ...نیسم و من از

 ....حسام و من از

 ...نیشاھ و من از

 ...کردیم تر آشفتھ را ام آشفتھِ  ذھن کھ یلیمستط آخر در و

 ....وانیک 

 "دارد مادر خودش او"  گفتیم نیشاھ ؟چرا...خواھدیم چھ بھارکم از او یعنی

 " یبرگرد دیبا تو"  گفت کھ بود کرده حس را یخطر چھ یعنی

 ؟...شدیم نازل سرم بر ییبال چھ یعنی

 ...رومینم گرید....  درک بھ... یرونکاو ِیھا کالس و من بھ لعنت

... بشود َسر ھمانطور دیبا ھم حاال ام، کرده یزندگ ضیمر رواِن با ام شده سالھ یس کھ حال بھ تا من
 !...عاقبتم است دنیخواب گور در و مردن کھ آخرش شد؟یم چھ مگر

 دیبا تنھا... ستین مھم میبرا یچیھ گرید ؟ ضیمرِ  روان با ای ام رفتھ سالمِ  روان با کندیم یفرق چھ 
 ...بفشارم ِسفت و رمیبگ آغوشم در را جانش و بھارک
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 !...کنم انتخاب را راھم دیبا من

 ...کشمیم نفس او ِدیام بھ تنھا کھ یدختر تک... بود من بھارِک منِ  راه

 ...نبودم یچیھ بھار بدوِن من.... بود خودمِ  ینابود مِتیق بھ چند ھر

 و متالطم دلم...بطنم دروِن ارزشمند جسم آن یادآوری یعنی نیا و... کردم حس کمرم دروِن را یچرخش
 ِیرو دوباره دنشیبوس از بعد و دمیکش عکس در بورش ِیموھاِ  خرمن یرو را دستم...شد منقبض قلبم
 ....دادم شَیجا یعسل

 ...زدم داد خودم در....دمیکش شکممِ  یرو بھ را دستم

 "دیمن ماِل فقط تا دو شما "

 زن و یداد دست از را رتتیغ ھات یباز نامرد با چرا ؟یکرد نینچنیا روانم و من با چرا...دیحم...  آه
 ؟...یا داده آن و نیا دسِت را ات بچھ و

 ؟...یبمان ات یزندگِ  یپا ینبود مرد چرا

 بھا ھم من بھ دیبا...نھانش و پنھانِ  یھا قتیحق با.. جرات با ھستم یآدم ھم من کھ یبفھم یتوانینم چرا
 ...داشت یتلخ و یتند یا ذره ییبگو ھم آخر در و یبکش را جانم ِی رهیشِ  تمام دینبا بشود، داده

 ؟...است راحت تیبرا کردن یزندگ شرم عرق بدوِن انقدر

 ...فیح صد و فیح یا.....آه صد و آه یا

ِ  دوران یھا تالطم و بدن تمام کھ بھارک ِفیح گذاشتم، ارتیاخت در را روحم و تنِ  تمام کھ منِ  فیح
 صد و فیح.... آمدند کنار ت وجوده یب وجوده با کھ ام خانواده ِفیح...بود ارتیاخت در اش یبچگ

 ....فیح

 ...مرد شومیم من یستین تو کھ حاال

 ....کنمیم محافظت ام بچھ از من

 ....کردم اصالح را ام جملھ و دمیکش شکمم یرو بھ یدست

 ....و ھام بچھ _

 ...برداشتم را تلفن مصمم

 در یجواب کردن قطعِ  بدو... نیچھارم و نیسوم... بوق نیدوم و بوق نیاول... گرفتم را شماره مطمئن
 :دیچیپ گوشم
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 بلھ؟ _

 ...ریبخ شبتون...  نیآقاشاھ سالم _

 خوبھ؟ بھارک ؟یخوب...ریبخ ھم تو شب سالم: نیشاھ

 حال ھر در اما....بود خواب شک بدوِن... خواب ای ھیگر از گرفتھ، شیصدا کردم حس چرا دانمینم
 :رمیبگ را ام یکنجکاو ِیجلو نتوانستم

 گرفتھ؟ صدات چرا شده؟ یزیچ _

 .شدیم دهیشن ھم خطِ  نطرفیا تا شیگلو" خس خس"ِ  یصدا

 ...خوبھ یلیخ کھ تو بشم شما منھ شھیم باعث صدا نیا اگھ: نیشاھ

 را من اراده بدوِن پندار قالِب در بخواھد نکھیا بدوِن آدم نیا... نشست میلبھا کنِج یلبخند اراده بدوِن
 ....ماریبِ  خواب تختھ و یصندل و زیم با م،یباش کالس در نکھیا بدوِن... کردیم درمان

 افتاد مان ییدوتا عکس قاب بھ نگاھم...دمیھراس ینم او از چوقتیھ....گرفت یجا کالبدم در پندارِ  روح
... 

 ...بگم بھتون و یزیچ ھی زدم زنگ راستش_

 ..... :نیشاھ

 ...ھستم ات یبعد کالم منتظِر یعنی نیا و کرد سکوت

 ...یروانشناس ی جلسھ امینم گھید من _

 ..دیرسیم گوش بھ شیھا ھیر بازدِم و دم فقط...سکوت و سکوت

 ....دانمینم تفاوت یب ای بود یعصب یھا نفس

 :دینال یا شده بمِ  یصدا

 چرا؟: نیشاھ

 ...منـ...ندارم یازین چون _

  ...نھ ای نیدار یازین شما کنمیم نیمع من: نیشاھ

 ...نباختم را خودم اما خوردم جاه
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 ...ـیشاھ آقا _

 :زد داد محکم

 .نیشاھ: نیشاھ

 ...نـیشاھ...  باشھ! باشھ _

 :دادم ادامھ و دمیکش یقیعمِ  نفس

 کھ ھییقض نیا با تونمیم راحت و شمیم یخال یلیخ شما بھ م نامھ یزندگ گفتِن با کنمیم احساس من نیبب _
 یطرف از.. داشت ادامھ فقط امروز تا نیا و کنمیم یزندگ تر راحت بده گوش حرفھام بھ کھ ھست یکی

 درسـ شما

 مزاحمھ؟ فقط منِ  درس: نیشاھ

 شما... نبود نیا منظورم اصال من نھ _

 :قاطع  بازھم

 تو: نیشاھ

 ...خوامینم من یبخون و درست دیبا تو دیببخش باشھ _

 ...چھریپر مزاحم یستین تو: نیشاھ

 ...آمد در یصدا

 :خودش یصدا ھم آن از بعد

 ...حاال امیم...  دارم کار ییجا رمیم من مامان: نیشاھ

 :شھربانوِ  یصدا و

 ؟ حاال کجا: شھربانو

 :انیم در یا بوسھ یصدا

 ..فعال...ت برجستھ یھا گونھ ِیفدا گھید امیم: نیشاھ

 ....در یصدا دوباره

 ....کردمیم یخداحافظ مامان از و ییجا رفتمیم دیبا دیببخش: نیشاھ
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 ...مزاحمتونـ نیا از شتریب گھید من خوب.. کنمیم خواھش _

 :دیغر

 ...مزاحمت: نیشاھ

 :دادم تکان را سرم کالفھ

 ...شد رهیخ من ی افھیق بھ پرسشگر و شد وارد  نیسم ھمزمان

 ...زدمیم حرف تلفن با و بود شده خم میھا لباس کمِد ِیرو

 نھ؟ ای یھست چھریپر الو؟: نیشاھ

 ... قبول باشھ یبگ و یبزار احترام بھم خوامیم من... ھستم آره آره _

 کار آخره تا کھ م،یگذاشت قرارداد ھی ھم با ما ، کی...لیدل تا چند بھ قبول باشھ گمینم من رمیخ نھ: نیشاھ
 ...کنم ھموار و پستش یجاھا من و یبگ تیزندگ از تو

 ....نیماش در ِیصدا

 کنمیم باز حساب تو ی پروژه یرو دارم من چھریپر نیبب... مینزن کارجا وسط چکدومیھ دو،: نیشاھ
 تموم یخوب بھ نتونست و شیتک کاره نیاول بگھ عمو خوادینم دلم چوقتیھ...من یرو حسام عمو نیھمچن

 ...کنھ

 ...بود حرفھا نیا از تر مھم بھارک اما... نیھمچن ھم، خودم یبرا... سوخت شیبرا دلم

 ...میگویم او بھ بعد: کردم اشاره میچشمھا با من و شده چھ د،یپرسیم ابرو و چشم و دست با نیسم

 ... محکمھ خودم یبرا فقط کھ دارم لیدل ھی... تونمینم اما متاسفم واقعا من _

 ...یدست ترمزِ  دنیکش ِیصدا

 ..در دم ایب: نیشاھ

 :گفتم رو نیا از است، من از ریغ بھ گرید یتلفن با زدن حرف مشغوِل کردم فکر...! شد چھ نشدم متوجھ

 ...باشـ موفق شمینم مزاحمت باشھ _

 در دِم ایب.. نگو یزیچ رو ندفعھیا خواھشا..  یکرد شانمیپر یکاف ی اندازه بھ چھر؟یپر یگیم یچ: نیشاھ
 ...نمیماش تو... منتظرتم دانشجوِ  پارک تو من...خونتون
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 دیبا پس است، اعتماد قابل دانستمیم... کنم اش قانِع چطور دانستمینم یطرف از... نزدم دم اما شدم یعصب
ِ  یپا بھ را دیحمِ  بودن بد بخواھد یطرف از و منم، کندیم ییوفا یب کھ یکس نکند فکر حداقل تا گفتمیم

 ...بگذارد منِ  یسست

  نیسم پرسشگِرِ  یچشمھا مقابل در فقط یحیتوض چیھ بدوِن و دادم او بھ را بلھ

 :میبگو توانستم

 ؟؟...ومدهین کھ بابا...باشھ تو شھیپ بھارک... اومده نیشاھ رونیب برم دیبا من _

 ...داد تکان نھ نشاِن بھ نیطرف بھ را سرش ُبھت اِنیم در ھمچنان

 ...گشتم یم مَیا شانھ ِیروِ  شال دنبال بھ کالفھ

 االن... کردم ُمَحَول برگشتنم از بعد بھ را حیتوض و انداختمش دوشم ِیرو... بود اتاقم تِھِ  یجالباسِ  یرو
 ...نبود حرفھا نیاِ  وقت

 ... بستم را در او بھ دادِن نانیاطمِ  محض میچشمھا کردِن بستھ و باز با

 رونیب پدرم...  دیبگو قصھ شیبرا تا بود برده خودش با را بھارک و بود اتاقش در مادرم خوشبختانھ
 ساعِت حالت، نیتر نانھیخوشب در اش شده دعوتِ  یھا یمھمان بود، شده دعوت شیدوستھاِ  یمھمان بود،
 ...رساندم دانشجو پارک بھ را خودم فورا...بود برگشتنش صبحِ  سھ

 از ییھا یادگاریِ  ی  کننده یتداع کھ یپارک...کردیم زنده را یخاطرات میبرا اش تکھ بھ تکھ کھ یپارک
 ...بود بھارک و دیحم

 ...خوردیم وول ام بچھ... شد سست میپاھا... دیلرز تنم...  داشتم سوز.. بود سرد

 ...چاندمیپ سردش کمِر دوِر بھ را شالم

 ....ام شده بزرگِ  شکم در کوچکشِ  بتیھِ  گشتنِ  طوفان کرد دایپ آرامش

 . کردم شیصدا

 ...برم کوچولوتِ  ی مردونھِ  کلیھِ  قربون بگرد آروم یمامان _

 شد؟یم من مرِد و بود پسر یعنی مردانھ؟ گفتم چرا کھ کردم تعجب ھم خودم

 !؟....نھ کھ چرا

 ...افتادم دیحم از یا خاطره ادهی بھ تلخ یلیخ
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 خواستمیم ھروقت رو نیھم از... خواستیم نیریش ِیھا یخوراک دلم، مدام... بودم باردار بھارک سِر
 :دمینالیم بزنم حرف بااو

 ...ینیریش شمینطوریھم خودت تو عسلم نمیریش نکن ناز نقدریا دخترم _

 دمیخندیم من و... دل تھ از و مستانھ... دیخندیم یا یدنینوش نوع چیھ دِنینوشِ  بدون مستانھ چقد دیحم و
 ...ھمسرم ادیاعتِ  دنیفھم از دور بھ

 ...دمیکش آه اریاخت یب

 ...غم و یناراحت ھمھ نیا از آمد یم سر دلم

 ...برگرداند عقب سمت بھ را من پشت از آشنا ییصدا

 ...بود نیشاھ

 ...بود ستادهیا نیماشِ  در ِی دھانھ دروِن

 یتیکبر مخملِ  طرح از بود خودشِ  جنس بھ احتماال کھ سبزِ  پوش ریز با یصورت رنِگ بھ یکلفت لباِس
 ....دمیند را اش تنھ نییپا... داشت تن بھ

 اش باالتنھ ھمان با چون نکردم دنید یبرا ییتقال...آمد ینم چشم بھ و بود رفتھ فرو نیماش ِی دھانھ در
  ...شد زنده میرو ِیجلو پندار دوباره و بود شده یخواستن یلیخ ھم

 :کردم زمزمھ ناخودآگاه

 پندار...دا...پن...پن..پن _

 اما برگشت زنم،یم حرف او سِرِ  پشت نفر کی با کرد فکر... بود دیبع او از کھ یتکان... خورد تکان
 ...نمیبنش جلو ِیصندل ِیرو کنارش، در و بروم کرد اشاره و برگشت سمتم بھ دوباره.. بود مطلقِ  یاھیس

 ...شدم سوار و شدم کینزد یلبخند با

  ...نکرد حرکت

 طنتیش پسرم شاه دانستمیم.. کرد دادن تاب و چیپ بھ شروع ھم دلم... شد شروع میھا دندانِ  خوردن بھم
  ...کندیم

 سرده؟: نیشاھ

 ....دادم را جوابش سر با
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 ...کرد میمستق من روبھ را اش چھیدر...کرد روشن را یبخار

 ... شکمم یرو بھ دیکش.. برداشت را یکاپشن  عقب ِیھا یصندل ِیرو از برگشت نیماشِ  پشت سمت بھ

 :کرد زمزمھ

 ...شھیم سردش: نیشاھ

 ..است نشستھ کنارم پندار کردم احساس... زدم لبخند خودآگاه نا

 ....پندار _

 :داد جواب متانت با و آرام یلیخ

 جانم؟: نیشاھ

  ... بود  خودشِ  خاص شیصدا  ِنیطن... من ِیخدا یِا ،یا آمده پندار.. آه

  ؟یرفت چرا _

  :دینال

 ...کنارتم ابد تا من: نیشاھ

 :دمینال

 ؟یفرستاد ادیاعت دام تو خواھرتو، چرا _

 :دیغر

  کشمشیم زارم،ینم اش زنده: نیشاھ

 :دمیغر

 ....نـــــــــــــــھ _

 ...سکوت و سکوت

 ...کردم احساس نیسھمگ یلیخ را خوردن وندیپ تیواقع بھ فقط نکردم شک... نکردم یتوجھ... برنگشتم

 ... نھ... نیشاھ با نباریا اما بودم رفتھ َوھم بھ دوباره دانستمیم و بودم شده خارج میاھایرو از

 چھر؟یپر: نیشاھ
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 ...برنگشتم

 بلھ؟ _

 ...بگو و لتیدل: نیشاھ

 ...برنگشتم

 ...بھارک _

 ....شد قفل ام گونھِ  رس زیت در نگاھشِ  ینیسنگ.. برگشت

 چرا؟ بھارک: نیشاھ

 نگاه با یحت را نیا من و بودند صورتشِ  یاجزا در کننده کار یھا قوه ی ھمھ ینیسنگ رت،یح تعجب،
 ...کردمیم افتیدر راحت یلیخ او بھ نکردِن

 ...نشھیکم در یخطر کنمیم احساس _

 ...داشتیبرم نیچ اش ینیبِ  یھا پره چرا دانمینم

 ...کن نگاه من بھ: نیشاھ

 ...برنگشتم

 ...کن نگاه من بھ: نیشاھ

 ...برنگشتم

 :زد داد

 توام؟ با: نیشاھ

 خشونِت یحت کھ بودم فکر نیا در اما کردمیم درک را نداشتنش کنترل... دیکش یقیعم نفس...برنگشتم
 ...دارد آرامش ھم مرد نیا

 ...قیعمِ  نفس  چند

 ...دیچسب صورتش ی پوستھ بھ کھ ییجا تا شد تر کم و کم ندرت بھ و سرعت بھ ھا پره

 ...برگرد: نیشاھ

 ...برگشتم
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 از حرفھا یلیخ یایگو... غش و غل یب... بود پاک شیھا نگاه چرا دانمینم... ملتھب و قیعم... کرد نگاه
 ...بودم شیچشمھاِ  یا قھوهِ  یایدر در غرق... داشت چشمِ  بدون یمحبت... محبت جملھ

 ....من ِیچشمھاِ  یزندگِ  آتشِ  خاکستر ِیخاکسترِ  امواج در اوھم

 ناراحت نشھ، بدبخت من مثل کنھ یزندگ خوامیم... دارم دوست میزندگِ  تمام ی اندازه بھ و بھارک من _
 ...نشھ وابستھ من جز یکس بھ نشھ

 :دینال چون دیفھم انگار

 ...وانیک تو بھ لعنت: نیشاھ

 ....است کار در یا لھیح شدم، مطمئن کامال

 ...کرد معطوف سمتم بھ کامال را سرش

 ...زد زل منتظرم ِیچشمھا بھ

 کھ شده بزرگ یا خانواده ھی تو اون.... ھیا عاطفھ پر و یاحساس پسره یلیخ وانیک چھر،یپر نیبب: نیشاھ
 میبود دوست باھم کھ یبچگ از.. اومد خوشش ازش یلیخ دید و بھارک کھ یروز... نبرده ییبو محبت از
 بود نبیز اسمش کھ مون ھیھمسا دختره بھ بار چند یحت..ومدیم خوشش  یرنگ چشم و بور یھا بچھ از
 کھ فردا درک، از یا چھیدر چیھ بدونھ و بود بچھ کھ اونم داد یدوست شنھادهیپ ادشیز ی عالقھ خاطره بھ

 وانیک ھرچند م،یکن کردن یباز بھ شروع خودمون میداد حیترج ومدین و ادیب میبود منتظرش کھ یھرچ
... اومد باباش با کھ بود یباز یوسطھا... کردم شیراض اما گرفتیم شو بھونھ ھمش و شدینم یراض
  ...یچ تفنگ عمو میگفتیم بھش خودمون ِیخفا تو ما کھ بود زمخت کلفِت لیبیس آدمھ ھی باباش

 .آمد شیلبھا یرو بھ خاطراتش یادآوری از یلبخند

 سن بھ دختره آخھ بود دختره از عقل کم باباھھ.... افتاد جونمون بھ و اومد باباش با خالصھ: نیشاھ
 اما نشھ باورت دیشا یحت و شد ناراحت وانیک باشھ؟ تونھیم حساس قدر نیا چطور سن سال 5 با بھارک
 زدمیم حرف باھاش درموردش کھ بعد سال چند... رفت و کرد قھر رانیا با موضوع نیھم بخاطره

 و داشت یخوب یزندگ اونجا... غربت بره بوده قسمتش اما بوده دراورده یباز نفھم  گفتیم و دیخندیم
 یادیز استقبال با کھ گذاشت شگاهینما تا چند داشت بود کیگراف و ینقاش کھ درسش تو یخوب شرفتیپ

 ...تا... وردین نبیز از یاسم گھید اما زدیم سر رانیا بھ شتریب شد کھ بزرگتر... شد مواج

 ...کرد یطوالن مکث

 ...بود شده دیترد دچار حرفشِ  گفتن از انگار
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ِ  درونِ  یتقال از ھم خودم ھرچند... رساندم نانیاطم بھ را او کردَنش بستھ و باز و میچشمھاِ  حرکت با
 ...بودم شده آشوب دلم

 ... داد قورت را دھانشِ  بزاق... دیکش یقیعم نفس

 از اون... رفتیم صدقش قربون مدام و ومدیم خوشش یلیخ بھارک از... دید و بھارک نکھیا تا: نیشاھ
... 

 ...آمدم زبان بھ نباریا..  مردد دوباره

 ....یکرد جونمِ  نصف خدا بھ را تو بگو _

 ...نکرد نگاھم

 .انداخت نییپا را سرش

 ...دید و بھارک لکنت: نیشاھ

 ...نگفتم یچیھ

 ...شد فلج دارد یریگ میتصم قدرت و اریاخت کھ ھمانجا سرم، مغِز مھین

 خوب؟ _

 ...بود پا بھ یطوفان دلمِ  درون داندیم خدا اما بود آرام میصدا یلیخ

 .بود ریز بھ سر ھمچنان

 ...خوادیم اون: نیشاھ

 ...آمد ینم باال میھا نفس میبگو توانمیم جرات بھ

 ...زد حلقھ میچشمھا دروِن اشک

 ...ُبرنده و سوزان...آتشِ  تیماھ از یا تکھ گرفت، ُگر تنم تماِم 

 ...دمیکش نییپا یزمستان ِزیت ِیھوا وجوِد با را پنجره

  ...کردمیم داخل میھا ھیر بھ را یشتریبِ  یھوا دیبا من.... کردینم ارضا را روحم ھوا نیا... نھ

 ...شد قالب شیدستھا حصاِر در دستم کھ شوم ادهیپ خواستمیم

 ...بود دهیفا یاماب کنم القا او بھ را ام یدرون التھاِب کردم یسع... کرد نگاه من بھ ملتمسانھ
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 ادهیپ بھ دوباره... شدندیم گم میچشمھاِ  یگود  مزاحِم یھا اشک نکارمیا با دیشا.. .. گرفتم عقب را سرم
 ...بود کرده حصر را من او اما کردم تقال شدن

 ...کن ولم _

  برو یخواست ھرجا شد کامل کھ حرفھام نیبش... کنمینم ولت جا چیھ تیوضع نیا با: نیشاھ

  ...برداشتم شکمم ِیرو از را کاپشنش... بود شده تر روان م بچھ.. دمیکش نفس

 :گفتم و دمیکش اش یلیمستطِ  ی چانھ ِیرو را دستم صورتش، ِیرو شدم خم

 من _

  رو بھارکم 

  بھ

 یچکیھ

 دمینم

 کنمیم تکرار

 بھارکم

 من بھ متلعق فقط

 اونو

  یحت

  بھ

  پدرشم

 دمینم

 ؟یدیفھم

 ...شد خمار نگاھش رنِگ.. گرفت شیدستھا دروِن را دستم

 ...کرد شانیرھا میپاھا ِیرو... آورد نییپا آرام آرام را میدستھا

  ...دونمیم: نیشاھ
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 سر جلساتش بھِ  رفتن از یمحکمترِ  مدرک با و بشنوم را شیحرفھا تا بستم را در بزنم، نداشتم یحرف
 ....کنم باز

 ...کوباندم بایتقر نیماش گاِه پاشنھ بھ را میپاھا

 ...شنومیم _

 ...نکرد فکر رفتن تفره بھ.. برد یپ کالمم صراحِت بھ

 ...کنھ درمان و بھارک خوادیم اون: نیشاھ

 ...برنگشتم

 اصرار اون اما یکن یکار براش تو خوادینم و داره مادر خودش اون نکن، کردم اصرار بھش: نیشاھ
 بھارک بھ نیھم خاطره بھ کنن درمان یراحت بھ ھارو بچھِ  لکنت توننیم کھ ییھا کس شناسھیم داشت

 قصھ براش و زده حرف باھاش فقط خوردیم قسم..  گذروند باھاش و کامل روزه نصفھ ھی شد کینزد
 محبت از وانیک..  دهیوبوس و وانیک اراده بدونھ لحظھ ھی و برده خوابش وانیک یپاھا یرو.... خونده

 ...کنھ رشد درمان یب کوچولو موجوده نیا فھیح گھیم دهیلرز خودش بھ بھارک

 ...زدم داد فقط برنگشتم... زدم داد

 3 دوتا، ،یکی رفتم؟ دکتر تا چند یکنیم فکر ؟یلعنت نبودم درمانش دنبال یکنیم فکر نرفتم؟ یکنیم فکر _
 گھیم دکتر کنم؟ چھ اما کشمیم عذاب یا گھیدِ  کس ھر از شتریب من بابا.. شتریب سنتم ی اندازه بھ نھ... تا

 ...شھیم درست دوباره ُشک بھ فقط

 یجا آغوشش دروِن بخواھم نکھیا بدوِن و بودم برگشتھ طرفش بھ بخواھم نکھیا بدوِن دندیباریم میھا اشک
 ...بودم کرده خوش

 ...دادیم مالش را پشتم برادر کی مثِل و بود شده دوره کمرمِ  پشت اش مردونھ ِیدستھا

 ..کردیم زمزمھ گوشم دم

 ...دونمیم من... باش آروم.. دونمیم: نیشاھ

 ..افتادم سکسکھ بھ

 ...نـ_

 ...نـ ـیک...چـیھ نھ_

 ..بود میرو بھ صورتش یرو د،یکش رونیب آغوشش از را من... بزنم  را حرفم نگذاشت
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 ؟...پندار ینگفت من بھ تو مگھ.. نترس یچیھ از چھریپر: نیشاھ

 " بلھ"  یعنی نیا.. کردم نییپا و باال را سرم

 ...گذاشت اش نھیس یرو بھ را دستش

 ...دمیم قول من: نیشاھ

 :داد ادامھ کنم نگاه شیچشمھا بھ شد باعث کھ یطوالن بایتقر یمکث از بعد

 زارمینم من.. کنھ کمکت برادرانھ برادرت بزار پس باشم تو برداره و بھارکِ  ییدا پندار مثِل: نیشاھ
 ...رمیم باھاش رفت ھرجام...کنھ تشیاذ وانیک

 ...شد رهیخ میچشمھا بھ دیترد با

 ؟..یدار اعتماد کھ من بھ: نیشاھ

 ...شدینم تمام تنھاِ  اعتمادِ  متیق بھ بھارک زباِن سپردِن اما.. داشتم اعتماد

 ...اما دارم _

 ...کنم کامل را حرفم نگذاشت

 مونیپش باش مطمئن...  ھییکوشا و رخواهیخ پسره وانیک یثان در وفتھیب براش یاتفاق زارمینم من: نیشاھ
 ..یشینم

 ...رمیبگ میتصم عجوالنھ دینبا دانستم،یم خوب را یزیچ کی اما.. دانستمینم

 ...کنم فکر بده وقت بھم _

 ...گرفت شکل پندارِ  روح دوباره کھ زد یچشمک 

 ...کرد صاف نھیس مردانھ

 ..اما..باشھ: نیشاھ

 ..کردم نگاھش

 ...نره ادتی ھات جلسھ:  نیشاھ

 شده کم یا کننده دلگرم طور بھ اما کل طوره بھ نھ ام ینگران... بود شده باز فکرم... بودم شده آرام
 ...زدم لبخند نیبنابرا... بود
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 ..باشھ _

 ...زدیم چشمک نور درآن برقش... دمید را پدرمِ  نیماش

 ..کرد باز شیبرا را در پدرم ِی راننده ن،یرام

 ..کردم مچالھ یرستانیدبِ  یھا بچھ دختر مثِل اراده یب را خودم

 ...برگشت طرف ھمان بھ و خواند را نگاھم

 :گفت و زد لبخند چون دیفھم

 ھستن؟ بزرگ یریام یآقا: نیشاھ

  ...انداختم ینگاھ متعجبانھ پدرمِ  آمدن زود بھ

 ...ندھم نشان کردم یسع

 ....بود آشوب بد دلم اما

 :کنم زمزمھ توانستم فقط

 ..آره_

 ...شد انینما َفشیرد یھا دندان... دیخند

  ...برسون سالم: نیشاھ

 ...شدم ادهیپ و کردم دییتا سر با

 :گفت و داد نییپا را شھیش

 ..برسون سالم نمیسم بھ.. ببوس و بھارک _

 ...بدھم را جوابش نتوانستم اصال

 ...شدم رد

 ...گذشتم اما بود بیعج.. نرفت

 دلم داشت، را خودش تحُکم ھنوز پدرم...بود عقَدم و رستانیدب دوراِن پدِر دختر، مِن ِیبرا ھنوز پدرم
 ....بکند نامربوط ِیفکرھا درموردم خواستینم چیھ
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 ...رساندم خانھِ  در بھ کوتاه و بلند را میھا قدم

 ...شد یکی نیشاھ رفتِن با دنمیرس

 ...لبخند دوباره و پندار دوباره

 ...شدم وارد و شد باز" یکیت" با در

 ...بود زمان آن از من حالِ  شرح تنھا چیپ در چیپ ِیسکوھا از گذشتن ،یاپیپ ِیھا نفس نامطمئن، ِیھا قدم

 ...معطوف ساختمانِ  در بھ نگاھم و بود شده افق شکمم ِیرو دستم

 ...کرد سد را راھم ھا پلھ ِیابتدا  بود پوشانده را شیموھا از یا مھین فقط کھ یا یروسر با نیسم

 داخل؟ این چھریپر: نیسم

 ...دیپر یبارزِ  صورت بھ ُرخم رنِگ

 ...کرد پنھون را ام برجستھ ی گونھ چشممِ  ی گوشھ از یاشک

 :بپرسم توانستم فقط

 شده؟ یچ _

 ...سقوط ھم آن از بعد

 ...شد قفل میبازوھا دوِر ستبر یدست

 ...خزاندیم باردارمِ  تن بھ را خودشِ  ی رحمانھ یبِ  شالق یزییپا سرِد ِیھوا

 ..شدیم تر رهیت و رهیت نگاھم اما... شوم بلند کردم یسع

 ...دیاینم در میصدا کردم احساس

 ...رو مناقصھ فقط بابات کھ، نشده یزیچ... یپر ؟..چھریپر: نیسم

 ...شد متوقف صداھا

 نیزم اِنیم بشوم معلق تا دادند ھمھِ  دست بھ دست ھمھ و ھمھ بدَنم یخشک ھوا یسرد بودم، نخورده شام
 .... من یبرا بود، شده یبند رهیج آنِ  در دنیکش تنفس کھ ییھوا و

 ..کرد وارد بدنم بھ را یمحکمِ  ی ضربھ بار چند پشت از یدست

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


 ...کی

 ...درآمد غَمم از شکافتھ ی نھیسِ  درون از یقیعم آه

 ...دو

 ...واداشت حرکت بھ را ساکنم ِی بچھ کھ بود یُپتک

  ...سھ

 ....برگشتم اتیح بھ من و شد باز کھ یا شده حبس نفِس

 ...شدم وارد نیسمِ  کمک با البتھ و یتوان یب و یسخت تکاپو با

 ...بود درآورده لرزه بھ را خانھ دیکشیم کھ یمحکم یھا ادیفر اما نبود دید دسترِس در پدرم

 ...دارم ازین خودم ی خانھ بھ کردمیم احساس

 ...مرد بدوِن  یا خونواده... نیسم و بھارک من، از  شده ُپر...بھارک و من از شده ُپر یا خانھ

 ...شد مجسم دیحمِ  صورت ذھنم، دروِن مردِ  گفتن با

 ...درآورد شھیت بھ را دلم نفرت از یغیت

 ....بود شده علت بر دیمز دردمندم مغَزِم ِیصدا

 شکِم دروِن را اش پژمردهِ  پر فراغ، یا پروانھ مثل چھریپر تا دادند، ھمِ  دست بھ دست جوانب ِی ھمھ
 ...برود فرو الشیخ در زده چمبره یمار مثل و کند جمع مانندش فوالد

 ...دمیخواب بھارک بھ پشت

 ...کردم ناز را نازش ِیموھا

 ...شمردم را شیھا نفس ِیصدا

 چھار. سھ. دو. کی

 ....است منظم کھ روشکر خدا... است منظم....  نھ

 ....رینگ دخترم از را سالمش ِیھست ایخدا... است منِ  یھست دختر آن

 ؟یکرد ناقص را حجمش بدوِن کوچِک زبانھ چرا ایخدا
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 چرا؟

 ...دمیخز دخترم َبِر در خاموش و دلم ِیپھنا در زدمیم داد

 ...شدم آرام

 ....دیحم از یادگاری پسِر تنھا و من،بھارک

 ...بزرگ یھا یریام از یا مجموعھ ریز آرام یا خانواده

 بھ صبح تا را زنشِ  دل دیبا امشب یلعنت ِی مناقصھ کدام خاطره بھ نبود معلوم کھ یا یریام پدر حاج
 ...بکوباند وارید

 !....یلعنت ی مناقصھ کدام

 

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

 

 " چھاردھم فصل "

 

 " نیشاھ "

 

 ....مطمئن و بودم خوشحال ج،یگ و بودم ناراحت ؛یعصب و بودم کالفھ

 یب شد، شروع یتصادف با ناخواستھ کھ یداستان رسد،یم کجا بھ  داستان نیا عاقبت دانستمینم چون کالفھ
 یب آغازش و بود مشخص نا انشیپا... شد ھمراه عشق با درنگ یب و کرد دایپ انیجر ییایرو با اراده

 ھم خواستَمش،یم ھم... سوختمیم عشقشِ  آتشِ  بر در یزمیھ مثل ُگر،... بود گرفتھ ُگر تنم تمام....ریتدب
 ...بودم منگ و جیگ... بخواھَمش میایدن عنوان بھ توانستمینم ھم و بود میایدن ھم بخواھَمش، کھ توانستمینم

 .بود ازمن میاھایرو کردِن جدا یپ در اش یعقل یب ِی واسطھ بھ وانیک چون یعصب

 !....اگر و
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 مادرانھ و مھربان یدل چھریپر... بردمیم َسر بھ االن ایدن نیاِ  یکجا نبود معلوم کردمینم عجلھ اگر و
 آورده پناه من بھ روحش آرامِشِ  یبرا او... کردمیم آرام را خودم دلشِ  داشتنِ  بابت دیبا من و داشت
 ...گرفتمیم آرامش بزرگشِ  روح از او، از من اما است،

ِ  باعث نیشاھ خوِد کھ یبرادر کنم، آماده چھریپر برادِر نقِش ِیبرا را خودم دیبا االن از چون ناراحت،
 خواھرش، کناِر دیبا االن داشت را شیھا یبچگِ  دقت یکم نیشاھ اگر کھ یبردار.... بود شده مرگش

 ....شدینم نینچنیا خواھرش سرنوشت االن بسا چھ و رفتیم راه چھریپر

 بدھم انجام یکار چھ دیبا فتد؟یب یاتفاق چھ دیبا االن اصال شود؟یم ختم چھ بھ آخرش دانستمینم چون ج،یگ
 و یِک و کجا را؟ چھریپر نامطئمِن ی ندهیآ بسپارم یکس چھ بھ ببرم؟ کار بھ نیتسک ِیبرا را یحرف چھ و

 ؟یکس چھ

 

 کنارش در من... برادر کی عنوان بھ ھرچند بود، مھم چھریپر ِیبرا ام یناراحت دمیفھم چون خوشحال،
 احساس ست،ین زودگذر منِ  احساس.... باشد احساسمِ  یبرا یا انیآش تواندیم نیا و بود مھم ِیبرا بودن؛

 ازھمان دھند،یم دفتر بھ قلم نوشتَنش یبرا کھ نوع ھمان از... عشِق خوِد... ستین ھوا ست،ین ھوس من
 ھرچند دور، ھرچند ام، شده عاشقش واقعا من... دھندیم کمر و کوه بھ جان داشتَنش یبرا کھ ھا
 سال ھفت است، دار بچھ ، بزرگتراست من از کھ یکسِ  عاشق... عاشقم اما مطمئن نا ھرچند رممکن،یغ

 بوده یگرید مردهِ  سھم اش یگ است،باکره کرده یزندگ گرید یمرد با است، آمده ایدن بھ من از زودتر
 ....ستین.. ستین مھم من یبرا قسم شده؛ پنھان ابر آنِ  پشت کھ یوجود آن بھ اما است،

 ....نفس... کشمیم نفس ش؛یھا نفس یھوا بھ ام زنده تا کھ... مطمئن... مطمئنم حاال و

 ...سپردم نگیپارک بھ را نیماش

 ...شدم ادهیپ

 ....دمیشن را ییگو و گفتِ  یصدا دور از

 ...بود شده پنھان  اطیحِ  وسط استخر پشِت وانیکِ  قامت با یمرد... شدم کینزد

 ؟... است کار در یفکر چھ بفھمم بتوانم تا نشوم دهید کردم یسع

 ... مرد نیبب... بکن و کاراش خودت تو آره: وانیک

_.... 

 ...یکنیم آماده برام رو متخصص نیبھتر گمیم بھت دارم... کن صحبت درست من با: وانیک
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 ...شد بلند شیصدا

 ...یکنیم خبرم صبح تا... نییپا ارمیب تلفن نیاِ  پشت از و نازت و بایز فِک نزار: وانیک

 ...نداد یخطِ  پشتِ  انسان آن بھ را دفاعِ  ی اجازه و کرد قطع را تلفن

 ...کردم سپر او از ییبازجوِ  یبرا را ام نھیس و نرفتم

 ؟یزدیم حرف یک با _

 ...برگشت پشت سمِت بھ نامطمئن شیھا قدم دمید...  خورد جاه

 ...دیلرز یم وضوح بھ شیھا شانھ چون بود نگران

 ...دمید ِنیع بھ را خوردنش تکان

 ...زدیم موج ینگران شیچشمھاِ  یگود تِھ... برگشت

 ...من..َمم....َم: وانیک

 ...نداد زبانش بھ را زدن حرف شتریبِ  ی اجازه لکنت

 . گرفتم دست دھانَش بھ رو دور از... آورد رونیب میھا بیج از را دستم

 و بھارک گھید کھ نکن یکار وانیک... دمیشن و حرفھات ھدف یب... یبد زحمت خودت بھ خوادینم _
...! کنھ کار من با خوادینم گھید گفت و زد زنگ بھم چھریپر...!  قتھیحقِ  نیع ست،ین دیتھد نیا... ینینب
 و ش ماننده راز یحرفھاِ  ی ھمھ دینبا و بود کرده اعتماد من بھ اون.... کرده حس و یخطر چھ دونمینم
 در یخطر بھارکش کنھیم احساس اما نگرانھ کجا از دونمینم گمیم بازھم.... بدم لیتحو وانیک بھ

 ...شھیکمن

 :زد داد و کرد َتر و اش رفتھ لیتحل زباِن

 ... شده اگھ یحت کنمیم درستش من: وانیک

 :زدم داد خودش از تر بلند

 زور؟ بھ _

 ...دیکش شیموھا دروِن یدست کالفھ

 شب ازدهی ساعت تو اونوقت کنم خبرت تا نکن گفتم زدم، حرف باھات ساعت دو من خوب پسره نیبب _
 ..و بھارک کشھینم شب ھی کنھیم یزندگ درد نیا با داره سالھ ھی بھارک ؟یگردیم دکترِ  دنبال
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 ...شد مشت شیدستھا

 ...آمد فرود شلوارش ِیرو

 ...بزند یحرف نگذاشتم

 ...ستادمیا او بھ پشت

 ...خودمِ  دل یبرا نشاندم میلبھا یرو یلبخند

 ...کنم یراض بتونم و چھریپر کنم فکر نکن، یکار فعال _

 .....شد تر کینزد و کینزد شیھا قدم یصدا

 ....سپردم شلوارم یھا بیج بھ دوباره را میدستھا فقط نخوردم تکان

 ....شد خارج دھانش از وار زمزمھ گوشمِ  دم درست ک،ینزد شیصدا

 ... دیلرزیم یخوشحالِ  نم از صداش

 داداش چاکرتـــــــــــــم: وانیک

 نفس ُھرِم پشت از کھ آمد کمینزد بھ دنیکش آغوش بھِ  یبرا... بود گرفتھ ادی یگ تازه بھ را" چاکرتم" لفِظ
 ...کردم حس را شیھا

 ...دیدو دنبالم بھ اوھم و کردم ریغافلگ کردنم فرار  با را او کھ دینرس بغل بھ اما

 ...راز کی با ھرکدام... میبود خوشحال ھمھ امشب

 ....یخصوص لیدل کی با و فکر کی با

 ....اما

 ینم جانبش بھ ھم ینگاھ مین یحت کھ یکسِ  شتاب در دیتپیم اش نھیس نفر کی... داشت غم نفر کی
 ...انداخت

 ...دیشا

 ...کردیم یطانیش یاندک اما خبر با دیشا بود، خبر یب دیشا

 ...دانمینم

 ...بود خونگرم و مھربان یزن نیسم
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 ...بود کینزد یخواھر مثِل مادرم کناره شھیھم داشَتَمش، میشد اقوام یوقت از

 ....دیند ریسِ  دل چوقتیھ را دورشِ  راه خواھِر مادرم

 پسر؟ یفکر تو: حسام

 ....دیرس گوشم بھ پشتم از پشَتم، شھیھمِ  یآشناِ  یصدا

 ...زدم لبخند

 ...حسام نام بھ مھربونِ  یعمو ھی فکره تو آره _

 ...دیکش وار مالش کمرمِ  پشت رِکیت بھ یدست

 ..حسام..کن تکرار... حسام یبگ من بھ دیبا... ستمین عموت من ینساز یاومد.. گھید نھ: حسام

 ...بود گرفتھ ام خنده

 ...گذاشتم چشمم یرو بھ را دستم

 ....گریج حساِم... نازِ  حسام جون، حسام.... چشم بھ یا _

 ...داشت یخاص متانت مرد، نیا شدِن نیشرمگ یحت... انداخت ریز بھ را سرش

 ...گرفت میجلو را شربتِ  وانیل

 کباب تاس م،یبش جوجھ م،یبش گریج دونم،یم چھ..منو یبکش یکبابِ  خیس بھ خوادینم.... پسر بخور _
 ...میبش

 :گفت و داد قرار ام ینیبِ  غیتِ  یجلو حجت اتمامِ  نشان بھ را انگشَتش

 ...نیھم...  حسام بگو فقط: حسام

 ....کردم اطاعت و دادم وصال شربت وانیل بھ را لبم یلبخند با

 ...دادم قرار ھم یرو بھ را میپاھا و شدم ِول ھال دروِن قرارگرفتھ مبل نیاول ِیرو

 حسام؟ آقا خبر چھ خب _

 ...داد لمیتحو یژکوند لبخند

 گذشت؟ خوش خبر چھ شما... نیشاھ آقا یسالمت: حسام
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 ...گرفتم دهیناد را کالمشِ  ی طعنھ

 بگذره؟ بد شھیم مگھ _

 ...کرد زمزمھ و زد یلبخند باال ییابروھا با

 ...ھرگز: حسام

 ...دیرس سر مادرم کھ برآمدم دادن جوابِ  یپ در

 ...دیکش ام شده پر غم ازِ  یھا شانھِ  سر بھ یدست

 مادر؟ِ  نفس یچطور: مادر

 ....بدھم را مادرمِ  جواب کھ شد نیا از مانع وانیک ِیصدا

 ؟یبریم باال و پسرت نیا نقدریا چرا... من جاِن خالھ یِا _

 ...کرد نازک یچشمِ  پشت مادرم

 ...شکننیم پا و سر براش دخترھا تمام... دارن و پسرم شاهِ  یآرزو ھمھ: مادر

 :گفت و داد لمیتحو یچشمک منِ  یرو روبھ نشستنِ  حال در وانیک

 انیم عصا با ریگ فال ِی ھیرق یب یب و غالم مادر ِسیبلق و نصرت حاج کلثوِم گمیم...! بابا نھ: وانیک
 ...دنید و پسرت شاه نگو... دنتونید

 ...شد بلند جمع ِی خنده ِکیشل

 ....داد  را مادرمِ  حرکتِ  جواب یکردن نازک چشمِ  پشت با و گرفت دستش دروِنِ  بیس از یگاز

 :گفت من بھ رو و برداشت پشَتم از را دستش مادرم

 درستھ؟ ؛یکرد شتریب چھریپر با و ھات جلسھ یگفت مادر یراست: مادر

 ....دیپر یآن بھ رخمِ  رنگ

 ...بردیم یپ حالمِ  اعماق بھ نصورتیا ِریغ در..  نبود میرو روبھ مادرم خوشبختانھ

 بھ و بردیم َسر بھ شیاھایرو عالِم در خودش کھ وانیک و بود باخبر خودش کھ بود حسام عمو میرو روبھ
 ...یبعد کلماتِ  یَادا ِیبرا رهیخ مادرمِ  دھان

 . کردم جمع را توانمِ  تمام

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


 ....آره _

 ...داد تکان را سرش

 باشھ اونم بھ حواست یدار ارشد کنکوره امسال بگم خواستم اما یا دهیفھم خودت ماشااهللا نکھیا با: مادر
 ...نکن ریاس چھریپر  ِیرو  و کارتِ  تموم

 ...بود شده کربن دیاکس ید ھوا در مخلوط یھا ژنیاکسِ  تمام اما دم،یکش نفس

 ....بود خورده گره ھم در بازدَمم و دم

 اما زدم تلنگر خودم بھ... نشد اما اوردم فشار َنفـسم بھ.... نشد اما کردم تالش.... نشد اما کردم یسع
 ....نشد

 ...بازگرداند من بھ را ام نشده قطعِ  نفس یناج کی صدا، کی فقط

 رشیاس و خودش دیبا و لشھیتحص ِی رشتھِ  مختص پروژه نیا من خواھِر اما درست، حرفت: حسام
 ام یپول بسا چھ میرسینم جا چیھ بھ مینکن ھامون یمتقاض ریدرگ و خودمون منِ  امثال و  من اگر... کنھ
  ...کنھ برخورد چھریپر با خودشِ  ی وهیش بھ بزار پس حرومھ، میخوریم کھ

 ...کرد نوازش را پشتم پدر کیِ  یگرم بھ دستش نشست، کمینزد

 مرد؟ درستھ: حسام

 ...کرد رھا خودم اِریاخت بھ روان و آرام را رمیدرگِ  ذھن... کرد آزاد کامال را نفسم دستش

 :دادم جواب یلبخند با

 ...آره _

 :مادر یصدا دوباره

 ...دارم اعتماد پسرم بھ من... دوارمیام: مادر

 ...شد بلند وانیک تلفِن زنگ ِیصدا

 :شد شنوا او بھ زومِ  حال در میچشمھا

 بلھ؟: وانیک

_.... 
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  ...بود رفتھ فرا سکوت در جمع

 ....کرد ترک را جمع یلبخند با و شد بلند مادرم

 ....تیمیصم از ییایدن با عمو و بودم من فقط

 ...کنمیم خبرت کنم،یم درست و کاراش من پس... آقا فدات یمرس: وانیک

_ ...... 

 ...شد شتریب سمعِ  استراق از مانع عموِ  دست

 ؟...یکرد آروم چھرویپر: حسام

 ...برگشتم سمتش بھ متعجب

 ھمھ یکنیم یکار یدار باش مراقب..!  پسرم ؟ نیشاھ....دمیشن وانیک با و حرفات تراس یباال از: حسام
 خواھش میدار خبر تو منو فعال... بفھمن نفر دو فقط کھ رازه یزمان تا راز... بفھمن خانوادهِ  یاعضا ی
 تو.. یدار ت رشتھ تو یا العاده فوقِ  نبوغ تو.. نده لیتحو عالمِ  ی سخره بھ و خودت رفتارات با کنمیم
 فراموش ھم و نیا اما گمیم کیتبر  رانیا بھ تو مثل یجوانِ  بابت من و یھست تیکار  امِر تو محشر ھی

 ....یکن حفظ و حدودت و حد دیبا تو کھ نکن

 ...زد آموزش عبرتِ  یحرفھا بر یدییتا شیچشمھا با

 احساسشِ  ی کتھید را یزیچ چھ... شناختیم فقط را احساس منِ  دل اما... بود منطق شیحرفھا
 را او یوقت میبگو ای شود؟یم مگر آخر فت؟ُیَن تپش بھ  دیآ یم اسمش یوقت گفتمیم گفتم؟یم چھ کردم؟یم
 مگر نسوز؟آخر میبگو زندیم آتشم نگاھش با یوقت ای دارد؟ امکان مگر نکش؟آخر نفس تند تند ینیبیم

 ؟...دیآ یم وجود بھ یزیچ نیھمچ

 ...ستین موکد یا"  نھ"  جز یزیچ پاسخ؛ دیترد بدوِن...!  نھ

...! ام شده دهیکش آتش دست بھ شیدستھا با ،یگ تازه بھ... است منِ  سالِ  انیسال ِی فرشتھ چھریپر
 ؟...کنم فراموش را آغوششِ  یگرما چطور

 ...کردم نگاه عمو بھ مستاصل

 ِی ھمھ منطقِ  غیت با اما... داشت ھمراه بھ را غم یھا شراره نگاھش.... شھیھم مثل... کرد درکم د،یفھم
 ...کرد نابود را ھا آن

 :دینال
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 !...حسام جان نکن... نیشاھ نکن: حسام

 ...مانند  یجو یشدن حل شد، حل زبانم در سخت لبانم گرفتند، خشمِ  آتش میچشمھا....داد قسمم تلخ

 ...رمیبگ دوش رمیم _

 ... گذاشت دوَشم یرو بھ را دستش

 .پوشاند را شیلبھا ساده یلبخند

 ...باشھ تیعاف شیشاپیپ: حسام

 ....دادم تکان یسر تنھا

 ...دمیند ھم را وانیک یحت گرید

 تا بودَنش بھ... ندادَنش دست از جنِس از یحواس... شد حواس ھم گوشمِ  تمام و گوش چشَمم تمام
 ....کنارش در ام یبرادر متیق بھ یحت... شود من آِن از دیبا اون... حداالمکان

 ....داد نوازش را تنم آب،ِ  یگرما

 ....را چشمم قطراتش در شده حلِ  ینوا و را، گوشم ُشرُشَرش یصدا

 وجودش از کھ بود ییعمو نھ گرید.... کنم ھیتلخ را خودم توانستمیم خوب َصنع، جنس از باران نیاِ  ریز
 ....باشم خوددار کھ یچھریپر نھ بکشم خجالت

 ...خودمِ  یخدا و بودم خودم

 ...خودم درِد و بودم خودم

 ...شدندیم دهیپاش ام شده پر شیر ازِ  صورتِ  یرو وزن بدوِن ھا، یگ بچھ مثِل میھا اشک

 مانند نیخون و قرمز اشک سوزِش از میچشمھا... کنم یساز جدا ییایقل ِیھا آب از را اشکم توانستمینم
 ...بود شده

 ....زدم ام رهیت ِیچشمھا بھ یلبخند

 ....دوختم چشم حمام ِی نھیآ در خودم ِریتصو بھ

 یھست ییھا لب ِیدارا تو... باال اریبس نفوِذ با یھست ییھا چشم ِیدارا تو.... یاوریب کم دینبا تو...  نھ "
 حکمت امر نیا... اندازد یم پندار اِدی بھ را چھریپر کھ یھست ینگاھ ِیدارا تو کننده، بزرگ توموِر با

 تو.... بشوند نابود چھریپر و بھارک یبگذار دینبا تو.... کن خودت آِن از ھم را حکمت آن تو اما دارد،
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 کمکش دیبا تو... یبدھ طالقش بر یمبن نیدروغ شھادِت باشد شده اگر یحت ،یبدھ نجات را آنھا دیبا
 "...یکن

 ....کردند مچالھ را ذھنم بد ِیھا الیخ ناگھان

 !...نکند

 ....نـ من مال چھریپر....  اگر... نشود اگھ

 ....کرد خم را کمرم نبودَنش فکِر....شد تاه میزانوھا

 ...دمیکش دست حمامِ  ی وارهید ِیھا یکاش بھ

 ....گرفتند آغوشم در عانھیمط.... کردند گرفتھ ِمھ را ام زده خی ِیدستھا  عانھیمط ھا یکاش

 ...افتادم

 ...کردم فکر و خوردم آب... خوردم آب و کردم فکر... قدرت بدوِن و زیخ مین

  ...نھ... نبودنش ِی آزاردھنده ِیفکرھا بھ کردم، فکر شدنم تاه بھ

 ..حمام درِ  یصدا

 ...کنندینم میرھا خودم حال بھ یا ذره..! َاه

 ...بود حسام عمو ِیصدا

 ؟یخوب پسر: حسام

 :شد زبان توانمِ  تمام

 ...آره _

 :شد کینزد حسام عموِ  یصدا

 ...دارم کارت رونیب ایب: حسام

 ...شدم بلند ناچارا

 ...فقط نیبنابرا...بودم مجبور شدم، بلند اما نداشتم جان

 !...شدم بلند
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 ...چسباندم ام تنھ نییپا بھ را حولھ

ِ  یھا حفره ِی دانھ دانھ بھ روا ھوا دیبا... کردمیم اش دهید زییپا دیبا...کردمیم خنک دیبا را ام تنھ باال
 ...دادمیم انتقال پوستم باِز

 !...دیبا را نباریا...! دیبا

 انگار... تواندینم اما بکشد دوش بھ را باَرم از یمین دارد یسع کردم احساس....بود نشستھ تختم ِیرو
 !!!...یادیز از تر یادیز...! یادیز...بود نیسنگ یادیز اوھم ِیبرا

 ....تیگوش یرو اومد امیپ: حسام

 ....بود فروغ بدوِن نگاھم

 ....بود چھریپر: حسام

 ....گرفت سو.. گرفت نور... گرفت فروغ نگاھم

 ...زدم اشتباه یادیز لغزش اثر بر بار نیچند را ورود رمِز... رفت شیپ دستم

 ...نبود مھم اما شدمیم تیاذ عموِ  یشالقِ  نگاه ِریز

 ِیھا حفره و باز قلب یھا حفره..... شد باز بالخره... کردن وارد را رمز دوباره تا صبر ھیثان شصت
 ....شدند بستھ دھان

 کھ دیینپا یرید اما... دَمشید قشنگ بار نیاول ِیبرا... دمید درست را ام صفحھِ  پشت بار نیاول ِیبرا
 ....درآورد لغزش بھ کوَنشیآ یرو بھ را دستم نامھ پاکت عالمِت

 " رهیبگ تماس باھام فردا ،...موافقم باھاش بگو وانیک بھ.. خوش شب سالم"  بود نیا امیپ متِن

 و شد بستھ ھا حفره... کردم دایپ ام تنھ باال یبرا را ی گریدِ  ی حولھ... شد سردم... دل تھ از... دمیخند
 ..برگشت عتیطب و کرد سفر گرما... شد سردم

... ام شده نیعج حالم با او، از داشتِن خبر بدوِن چھریپر با من کرد درک خودش چون د،ینپرس عمو
 ...زد لبخند لبخندم، با فقط... نزد َدم پس ن،یعج

 ...دمیکش قیعم نفس چند اتاق درِ  دم... دمیجنب خوردم، تکان....شدم آماده

 ...رساندم درِ  پشت بھ ِکلوشھ ِکلوشھ را بلندم یپاھا

 ..زدم در
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 "...َتق َتق "

 ...داخل ایب: وانیک

 ...گرفتم قرار شیرو روبھ درست... دمیچرخ راستم ِیپاِ  ی پاشنھِ  یرو... شدم وارد

  ...بود شده مھمان شیچشمھا بھ خواب و بود خورده ترک شیلبھا

 احساِس بھارک بھ ھم او دانستمیم...  کنم خواب یب دیبا ھم را او دیبا شدم خواب یب امشب من اگر
 :دمیغر فقط پس دارد؛ تیمسئول

 ...تو مال فردا از بھارک _

 ...کند ُپر خودش از را بغلم ای ببوسد مرا کند، تشکر ای بدھد جواب ستادمینا

 ...یخوشحالِ  یم بنوشد، یِم مستانھ امشب و بخندد کند، یخوشحال تا رفتم فقط

 

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

 

 " چھریپر "

 

 ِیچشمھا بھ کنم، نیگزیجا را آرامش آن ِیجا بھ و کنم جمع را ام ینگرانِ  تمام کردمیم یسع کھ یحال در
 .شدم رهیخ اش دهید َفَرنگ

 با تو بھ اون از بعد... وجوده و ستین موجود کھ خدا ھمھ از اول... سپردم نفر سھ بھ و بھارک من _
 من... باش منشت بزرگِ  یھا کننده نیتضمِ  مراقب... نیشاھ و نیسم یھا نام بھ نفر دوِ  ضمانت

 ...مادرم ھی من... کنم اعتماد تونمینم

 ...دیلرز ام چانھ

 فقط نداشتم؛ خبر وجودش از ھم خودم یحت کھ ییجا بردیم را گَرمیج ِی رهیش... بود اراده یب بود، سخت
 ... بود نشده امضا ام یروانِ  تعادل ھم خودم چون کردمیم اطاعت دیبا

 ...کردم یراھ را بھارک

 ...نمیبب را رفتنش نماندم یحت
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 ....بود کرده دایپ را دیحمِ  آغوش کھ انگار د،یخز آرام آغوشش بھ چقدر... بود خوشحال وانیک با چقدر

 ....شدم ِول مبل ِیرو

 .... اورمیب دست بھ را ام داده دست ازِ  آرامش نیسم ِیحرفھا با کردم یسع

 را زیچ  ھمھ شھیھم مثل و رفتم بھارکم، خواباندِن و نیشاھ کناِر از برگشتنم از بعد...افتاد شبید بھ ادمی
 ....بود نیسم و منِ  یگ بچھِ  یباز ھم شھیھم کھ یا باغچھ بھ آرامش با نباریا... گفتم نیسم بھ

  ..شدم شکستھ و گفتم... خوردم ترک و گفتم... دمینال و گفتم

... است نیشاھ با حق گفت و کرد دییتا را میحرفھا آرام... کرد گوش یواقع صبوِرِ  سنگ کی مثِل او اما
ِ  یبرا بار کی گفت بسپار، خدا بھ را بھارک تو گفت...  باشد داشتھ نظر ریز را تیکارھاِ  تمام دیبا او

 گفت....کن توکل خدا بھ و باش آرام گفت چھ، یعنی یمادر  یبدان تا را؛ بھارکت بده دست از اش یخوب
 خاموش و گفت...شد خاموش فراوان یدعواھا از بعد پدرم و مادرِ  اتاق چراغ و گفت شد، دو ساعت و

 لمسش... گرفتم آغوش در تر سنگ تر، سخت نباریا را بھارک... رفتم خوابم ِیجا بھ... شدم آرام...میشد
 ...کردم

 نگاھش... رفتیم غش حالتش خوش یھا چشم یبرا دلم نبود مھم نباریا اما شد داریب گرم، سخت، تند،
 من زود چھ دمینفھم"...!  جانم"  ام داده را جوابش تر آرام دمینفھم کھ" مامان" زد میصدا آرام انقدر کردم

 ...کردم حسش سالھا از بعد من و دیبوس روزھا از بعد را

 ....میبود خانواده اما نبود دیحم

 !...جبر بھ شھیھم مثل.. مجبور..یسادگ منیھ بھ...! بلھ..میباش کھ میبود مجبور

 ن،ییپا اش شنوده یجا و گرفت قرار باال صحبتش یجا کھ یطور چرخاندم، دستم در را تلفنم اریاخت یب
 ...برگشت خودشِ  یعیطب حالت بھ دوباره تا کردم تکرار بار نیچند

 " قرآن بھ تورو... باش مراقبش توروخدا"   اِمیپ نیشاھ بھ آه با اریاخت یب

 ...دادم را 

  ....ختمیر فنجان دروِن را ریش

 ...کنم پرت لباَسم ِنیآست بھ داغ ِریش... بردارم ھول شد باعث امکیپِ  زنگ یصدا

 ...خواندم را امکیپ ِیمحتوا فقط... نبود گرم کردم،ینم حس را سوزش

 "...خوبھ..  نباش نگران "
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 ....بود حرفھا نیا از تر دهیفا یب اما گرفتم سرد آب ِریز... کردم حس را دردم تازه.... دمیکش یقیعم نفس

 را جوابش چون ؟یشد یداریب رید چرا دمینپرس...گرفت قرار میروِ  یجلو کرده ورم ییچشمھا با مادرم
 او از بھتر خودم را جوابش چون ؟یا شده ریپ سن نیا در چرا دمینپرس دانستم،یم خودش از بھتر

 بھتر خودم چون ؟ است نطوریواقعاا ایآ شده، دهیخم قامتت کنمیم حس چرا دمینپرس... دانستمیم
 ....دانستمیم

 ...کرد باز زبان ام شده قرمزِ  دست دِنید با او اما...کردم سکوت پس

 یک تا آخھ؟ یشعور یب نقدریا چرا ؟یالیخ یب نقدریا چرا دستت؟ اون من بده دختر؟ یکرد کاریچ: مادر
 نفھم؟ کنم تو یپرستار

 شتریب مادرم یھا اشک اما کردیم درد دستم.... بود شده متوصل حرفھا نیا بھ یناچار سِر از دانستمیم
 ...کردیم وارد درد روحم بھ یدرد ھر از

 ...خودمـ جان بھ ؟یکنیم ھیگر چرا جان مادر _

 ھ؟یبودن خوب چھ شو خفھ: مادر

 اما بودم بد ھرچند... داشتم حق من پس... بودَنش دلواپس بھ... بودَنش مادر بھ...  زدم لبخند حال آن در
 نداشتم؟... داشتم حق

 کرده احاطھ را اش یشانیپ کھ اخم از یا تکھ با... بود ھراسان اوھم...  شد داریب نیسم مادر یادھایفر با
 :گفت و شد قیدق میچشمھا بھ... بود

 ؟یدار عادت یلیَعل بھ ؟یکن دقت یتونستینم یسر خود یلیخ _

  ...گفتمیم یزیچ تیموقع نیا در حاال، د؛ینبا چون... نگفتم یزیچ

 ...کنم سکوت دادم حیترج

 ...بالخره و... کردند پانسمان یسوختگ پماِد زدن از بعد را ام دردگرفتھ دسِت

  ...بود شده قیترز شانیحرفھا در سرزنش چھ ھر شد تمام

 ...بالخره

 

************** 
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 " نیشاھ "

 

 کی دارم اعتماد او بھ شتریب ھم خودم از کھ وانیکِ  دست بھ بھارکِ  سپردن دانستمیم خوب ھم خودم
 ...بگذرم او از توانستمینم من و بود ریناپذ سکیر داشتن را چھریپر اما بس؛ و است سکیر

 ...است شده بزرگ یماریب نیا با بلکھ نرفتھ دست از یزیچ نشد درمان سخن نیریش بھارکھ اگر یثان در

 !...برم کنم یخداحافظ کنم،یم صدات دارم باِر ده از شیب پسر؟ شده یچ: وانیک

 دمی؟نپرس..کجا دمینپرس... بود رفتنِ  ی آماده بھارک دست در دست آماده و سرحال یپیت با... بود وانیک
 !...اعتماد... کردم اعتماد فقط چرا؟

 ...بودم شناور صحنھ آن در من و بود ریدرگ افکارم یعنی... بود شده زیر میچشمھا

 رونیب کالھش ِریز از کھ یحالت خوشِ  یموھا ،یصورتِ  گردن شال با یا بچھ دختر...  دمید را بھارک
 و انداختھ گل مادرش مثِل درست صورتش... بود من ِی فرشتھ بھ ھیشب درست شیچشمھا...  بود زده

 ...بشوم او قِد ھم دیشا تا زدم زانو شیرو روبھ....بود یمھتاب

 یآبِ  یایدن آن در...شدم غرق شیچشمھا ِی دهید گرما خاکستِر آن در... گذاشتم اش چانھ ِریز بھ را دستم
 را ایدر نگاھش طرِز... دادم یجا کلفتمِ  یدستھا درون را شیدستھا.... رفتم فرو شیچشمھا یخاکستر و

 ...منِ  رانیحِ  دل بھ برسد چھ کرد،یم آرام

 برو، یداست دوست ھرجا...  برو ،یریم وانیک با االن تو....بشم چشماتِ  قربون ،ییداِ  بھارکھ نیبب _
 نره ادتی نره، ادتی چوقتیھ اما بخند، کن، ھیگر بزن، حرف بزن، داد... برو یداشت دوست ھروقت تا

 کنھ،یم یباز باھاشون ادتی بھ و کرده بغل و ھات عروسک ادتھ،ی بھ اتاقش از گوشھ ھی تو مادرت
 یچ از و یدار دوست یچ دونھیم فقط کھ اونھ... کنھیم آرومت فقط اونِ  یھا  ییالال نره ادتی چوقتیھ

 ؟..گل خانوم باشھ...دهیم جونشم یحت برات و داره دوستت شھیھم نره ادتی...ادیم بدت

  ...داد اشک از یزالل آب بھ را خودش یجا رنگ، آن...گرفت غم رنگ شیچشمھا

 یحرفھا بزرگشِ  روح با بچھ آن... یفرزند مادروِ  عشقِ  شوره... عشق از شور شور، و نیَنَمک یآب
  ....بود کرده فکر جمالتم تک تک بھ... بود کرده درک را من

 ...بماند نطوریا دینبا او.... نھ...او

 :گفت و کرد محکم وانیکِ  یپاھاِ  یزانوھا یرو را سرش

 ...خوامیم و مامانم من: بھارک
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 ...اش یبلور یھا دندان اِنیم از ییھجا انداختِن یجا بدوِن لکنت، بدوِن نباریا

 ...زد زانو شیرو روبھ وانیک

 :گفت و دیکش اش یبافتنِ  کاله بھ یدست

 باشھ؟...بمون قولت سره فقط کنھیم حاضر برات وانیک یبخوا کھ یچ ھر تو: وانیک

 ...کرد فکر

 بایتقر یتامل از بعد و رفت فرو فکر بھ بایز یلیخ دخترک دمیدیم فقط بوده، چھ قرارشان و قول دانستمینم 
 :گفت سرشِ  دادن تکان با و داد قرار وانیک صالبت پر یدستھا دروِن را دستش یطوالن

 ....میبر باشھ: بھارک

 ...گرفت یجا یبودن مصنوع چیھ بدوِن وانیک یلبھا یرو لبخند

 و بلند یھا قدم کناره در یا گانھ بچھ و کوتاه یھا قدمِ  یتماشا بھ من و رفتند... روانبخش و یطوالن
 ...دادم فرا جانِ  چشم وانیک لیطو

 از.. است امتحان کی نیا گفت....کرد رھا خودمِ  حال بھ را من و رفت او اما خواستیم را حسام دلم
 بھ چھریپر کھ یا فرشتھ...  چھریپر انتظاره در خستھ یتن و روح با نجا،یا تنھا، من حاال..  ایب بر او پِس
  ...وار پندار ھرچند.... برادرانھ ھرچند دھد،یم پرواز آسمانش در را من و است نام

 .... جوشانده عسل کام در مرا کھ است اش مزه مھم.... ستین مھم

 ...لعنت بھ... درک بھ اش ھیبق 

 ...دمیرود جھیخد آشپزخونھ تو

... بود نازک شیصدا...کردیم فھیوظ انجام خدمتکار عنوان بھ نجایا در ورودش بدو از کھ یدخترک
  ...یکس یب ھم آن... کردمیم یمعن شیچشمھا در را یزیچ کی خوب من اما داشت، معصوم یصورت

 ...کرد میتعظ میرو روبھ

 ن؟یخواستیم یزیچ آقا: جھیخد

  ...اوردیب کارمِ  اتاق بھ را تلخِ  ی قھوه دو چھریپرِ  آمدن محض بھ خواستم او از یلبخند با

 ...آمدم رونیب آشپزخونھ از من و کرد دییتا باسر
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 بیج دروِن و بود چپشِ  دستِ  یرو وکالتش مخصوِصِ  ُکت... بود ستادهیا آماده و دهیپوش لباس مادرم،
 آن چطور ستین ادشی و گرددیم یزیچ چھ دنبال دانستمیم خوب...بود یزیچ ِیپ در گشتن مشغول شیھا

 ....است شده االثر مفقود

 من؟؟؟ مادِر یخوایم یزیچ _

 ....دیپاش صورتم بھ مادرانھ یا خنده

 ...گردمیم ام نامھیگواھ دنبال دارم...  زمیعز نھ: مادر

 ....دمیچرخ اتاقمِ  سمت بھ راستم ِیپا ِی پاشنھ ِیرو و انداختم باال ییابرو

 ...انداختم یم باال خودمِ  شخص نفِس اعتمادبھ یبرا فقط را میابروھا

 ؟..منھِ  اتاق زیم یرو کھ یھمون _

 ...برگشت سمتم بھ متعجب

 اومده؟ کجا از یبگ یخوایم حتما _

 ...شد برابر دو شیچشمھا یِگرد

 ادتھ؟ی رو شھروز دوستم _

 ...داد تکان یسر

 یگ راننده زشت و بد یلیخ کھ یحال در بنده مادِر کھ آبان وپنِج ستیب شب کنھ،یم کار یآگاھ تو باباش _
 ی لھیوس بھ و کننیم ییشناسا رو شما منِ  دوست پدره قضا از کنن،یم فیتوق و ش نامھیگواھ کردن،یم

 ...رسوننیم من بھ و نیا شون دردونھ پسره

  ...نداشت را شان داشتن نگھ ییتوانا گرید کھ ییجا تا شد تر بستھ و بستھ مادرم ِیچشمھا

 :کرد زمزمھ و انداخت نییپا را سرش

 ...نــِـیسم رهیتقص: مادر

 حقوق شما... لیوکِ  یفرخ خانوم کنھ، منحرف رو شما خانوم نیسم ِمین ھی یبزار دینبا تو اما دونمیم_
 ...کنن استفاده سوء شماِ  تجارب از گرانید نکھیا نھ نیکن ذیمستف رو گرانید تجاربتون از دیبا دنیخوند

 ...نگفت یزیچ

 ...افتادند یم شان یدخترانگِ  دوران از یادی نیسم با کھ نبود بارش نیاول نیا 
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 ...افتادم چھریپر ادهی بھ ناگاه بھ

 کرده اگرھم ای نکرده افتیدر را یتخلف حاال تا چوقتیھ و کندیم یرانندگ آرامشِ  کمال در شھیھم او 
  ...بست نقش لبم یرو یلبخند... نبود نیسنگ

 روزگارِ  چرخ بھ و خوردم چرخ مان خانھِ  پشتِ  باغ بھ رو ام یصندلِ  یرو و دادم مادرم بھ را کارت
  ...کردم فکر

 ...بود چھریپر شیانتھا و من امتدادش کھ یچرخ بھ

 ....بود چھریپر حرکتش و من شیصدا کھ یچرخ بھ

 ...بود چھریپر شیایح و ُحجب و من نگاھش کھ یچرخ بھ

 ...بود چھریپر آرامشش و من چرخشش کھ یچرخ بھ

 ...کھـ یچرخ بھ

 ..توقف.. ستیا

 ....کرد ختھیگس ھم از را افکارم در یصدا

 با و دیکش بو را َکمیالل عطِر... فرشتھ از ییرایپذ ِی آماه پیت خوش.... مشھیھ مثل بود مرتب زیچ ھمھ
 ...داد پاسخ نگاھم بھ بستھ یدھان

 ؟ییبو چھ.... اومــــــــم: چھریپر

 ...دمیخند

 ...خانوم چھریپر سالم _

 ...برد فرو گردنش در داشت جا کھ ییآنجا تا شرم از را سرش

 ...او و بودم ستادهیا اش گونھِ  چالِ  یتماشا بھ من

 ...اتاقِ  کف در من ِی چھیقال بھ چشم او

 ...کرد خود یب منو عطر نیاِ  یبو دیببخش سالم: چھریپر

 ...ندیبنش خواستم او از یلبخند با
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 چھ من...  نھ.. را منِ  ییایروِ  اتاق... خواھدیم چھ دانستمیم...شد بلند کھ دینکش یا ھیثان بھ اما نشست
 ....را خودش اتاِق م؟یگویم

 خودش گذاشتم نزدم، یحرف....بود چھریپر و من بھ متعلق االن اتاق آن..! بلھ.... را خودمان اصال نھ نھ
 ..زد و بزند وندیپ را قتیحق فکرم بھ

 ....دادم جواب نگاه با خواست، جواب چشم با دادم، اجازه نگاه با خواست، اجازه سر با

 ...تیواقعِ  االن مثل....  میایرو مثل... شھیھم مثل... دنبالش بھ من و رفت او

 فخر اورا من دانندیم یپرست زن را آن مردھا یلیخ کھ یکار.... زنم نیا دنبال بھ کھ کنمیم افتخار من
 ...دانمیم

 م،یباش زنمانِ  تنِ  بودن باکرهِ  نگران دیبا آنکھ ِیبجا مردان؛ ما کھ یا دوره در زمان، نیا چون فخر،
 ...میھست آنھاِ  دلِ  بودن باکرهِ  نگران

 شده میترم و خورده دست اوھم یحت.. ناقابلِ  ینیب کی یحت... ستین باکره یزیچ چیھ کھ دوران نیا در
 ...ست

 ...است پاک و نخورده دست آرامشش روحش، حداقل کھ خواھمیم را یزن کنمیم افتخار من پس

 !...تک... است تک او... شیآال یب و است رنگ یب.... آبِ  رنگ بھ... یآب...! پاک

 " پانزدھم فصل "

 

 ...بود ستادهیا ھمچنان او اما نشستم من

  ...کرد مسکوتِ  اتاق نیا از رونیبِ  باغ بھ ینگاھ... کرد بازش باز؛ طاق رفت، پنجره سمت بھ

 رفت؟ بھارک: چھریپر

 بودم، کردن سکوت بھ مجبور کھ کنم چھ اما... کرد ام وانھید اش زنانھ ِیصدا دروِن ِی شده حلِ  بغض
 ازین کوتاه یا صخره  از شتریب خودش کھ یآرامش کوه شناخت،یم آرامش کی عنوان بھ را من کھ چرا

 ..داشت آرامش بھ

 ...بشوم وارد یگرید ِی جنبھ از کردم یسع

 !..دهید براش ییخوابھا چھ وانیک دونھیم خدا.. بود خوشحال البتھ و بود شده خوشگل یلیخ.. آره _
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 ...شد قیدق متعجبم ِیچشمھا بھ... برگشت زده وحشت

 رفتن؟ کجا یدونینم تو مگھ: چھریپر

 ...گفتم دروغ اما دانستمینم

 ...خانوم سرکار نیبدون دینبا شما اما دونمیم چرا _

 ....برگشت پنجرهِ  سمت بھ دوباره

 رِخ مین در را او بود، آمده جلو دست مشت کیِ  ی اندازه بھ شکَمش... بود شده تر الغر کَلشیھ
 آن پدِر عنوان بھ آن ِلمس حسرت در من و بود شده برآمده ِشکم آن... نمیبب توانستمیم یراحت بھ صورتش

 ....فرزند

 ...دیپرستیم را او مردانھ زنش کھ یمرد بود اقتیل یب چقدر

 ....بود برداشتھ داشتَنشِ  ھمت بھ کمر زنانھ کھ را یزن دیفھمینم کھ مرد آن بود شعور بدوِن چقدر 

 ...شد قطع چھریپر ِی لھیوس بھ کھ دندینرس آخر بھ اما....آوردند ھجوم چقدرھا

 ....شده تنگ براش دلم: چھریپر

 ...شدم ُپر ترس از ناخودآگاه

 ؟یک یبرا _

 ...شد رهیخ نیزم بھ... نشست مبلش یرو... برگشت

 یبرا... بھارکم یبرا...  احساسمِ  تمام یبرا نم،یریش یاجبارھا تمام یبرا خوبم، یروزھا یبرا: چھریپر
 ....خودم

 :دمیپرس

  ؟یچ دیحم یبرا _

 زھرتر ھم یعطار یداروھا از یحت.... بود تر تلخ ھم تلخِ  ی قھوه از یحت اش یتلخ... زد تلخ یلبخند
 کنار را توقع پس دمش،یفھم کردم، درکش... افتاد پدرمِ  مرگ از بعد مادرم تلخ لبخند بھ ادمی.. بود

 ...کردم آرامش و گذاشتم

 ...دمیپرسیم دینبا دیببخش _

  ... نھ نھ: چھریپر

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


 ....داد رونیب یآھ با را اش جملھ نباریا

 ...شده تنگ اونم یبرا دلم ،یدار حق کامال تو: چھریپر

 ...شد یکی دلمِ  شدن مچالھ با آَھش

 !...اما شد، بیتخر شد، فشرده میصدا نفسم، احساسم، قلبم،

 ...کردم یتوجھ یب اجبار بھ بازھم

 ....اما گرفتم ُگر 

 ...کردم یالیخ یب اجبار بھ

 ....اما شد، زیلبر غصھ از دلم

 ....زدم وندیپ ییاعتنا یب بھ را خودم حس یب اجبار بھ

 ...شده تنگ ھم یلیخ.. شده تنگ براش دلم آره: چھریپر

 ....روانشناس نیشاھ شدمیم دیبا من و کردیم پرواز زمان آن بھ داشت

 ....باشم مسلط روحشِ  یرو تر راحت تا دادم ھیتک

 عطره... کردم نگاه یچشم ریز را نظرش موردهِ  ی نقطھ شد، رهیخ یا نقطھ بھ... داد ھیتک اوھم
 ...کیالل

 یک و گذشت ھفتھ یک دمینفھم... بود م سالھ پانزده فقط من....میکرد خاک و پندار کھ یروز: چھریپر
 دمیپرس یوقت... بودم رفتنشِ  بھت تو بودم، شوک تو من... کردن برگزار و سالگردش یک و اومد چھلم

 رو گھید یکی خون نتونستھ م بچھ نبوده، مقصر خدا بنده اون: گفت ن؟یداد تیرضا طرف بھ چرا مامان
.. نیکردیم آزادش دینبا نھ: دمیغر مینوجوون تموم با.. بوده ش سالھ ھشت تا شش معصوم طفل اونم نھیبب

 رو جا ھمھ میشدیم رد ابونیخ از یوقت نبود؟ بچھ پندار مگھ نبودم؟ بچھ من مگھ ست، بچھ کھ ست بچھ
ِ  دل داغھ دلت دونمیم: گفتیم آه با مامانم...م؟یرفتیم و نییپا مینداختیم وانیح نیع و سرمون بعد میدییپاینم

 دیبا تو منو حاال رفت و شد پر پر گھید اون شھ گل ھی تا چسبوند ھم بھ و پسرم شھینم اما توئھ از بدتر من
ِ  داغ ھی تر بد...! بخدا یچیھ شھ؟یم یچ کردن قصاص و معصوم طفل اونو... میکن حس نبودشو ابد تا
... رفتیم طفره من بھ دادنھ جواب رهیز از یمادر بیترت نیا بھ و... میزاریم گھید مادره ھیِ  دل بھ گھید

 فقط مشونیدیند ھم ما: گفتیم نمیبب و طرف ی خوانواده برم بزارن خواستمیم ازشون وقتھا یلیخ یحت
 و خواب لیاوا... ساقط دستم اونجا از و  کوتاه دستم نجایا از خالصھ.... میبرگشت و میداد تیرضا

 کھ یسرد بھ نھ قایحق اما سرده مردهِ  خاک کھ راستھ واقعا نیا.. شدم درست ندرت بھ اما نداشتم خوراک
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 اما کنم تیترب اون مثل و دیحم کردم یسع یلیخ.. تاابد.. منھِ  قلب تو من،ِ  ذھن تو پندار... شھ فراموش
 ...بود حرفھا نیا از تر اقتیل یب اون کھ فیح صد و فیح... فیح

 ...کرد تمام ظیغ با را آن د،یرس کھ حرفشِ  ینجایا بھ

 اش یزندگ از ییھا ادداشتی مشتاقانھ پس... نداشتم دیحم از ھم اول ھمان از یخوشِ  دل کردم احساس 
 را اش تکھ بھ تکھ نکتھ؛ بھ نکتھ باھم اش یزندگِ  دادن شرح و حیتوض از بعد فرصت سِر دیبا برداشتم،

 ...میبچسبان ھم بھ پازل کیِ  نیع

 نفس گھید... بود شده یسخت کاره ھم ھا رنگِ  دادن صیتشخ یحت گھید اما نشھ باورت دیشا:چھریپر
 ِیسردردھا گرفت،یم ام سکسکھ ھیگر از خواب تو ھا شب... بود شده انجام قابل ریغ یامر دنیکش
 یزندگ اسم بھ پندار از بعد من... بودم درمان تحت  ازدواجم از بعد سال چند تا...گرفتمیم دار گرنیم

 دل تھ از... نبود یباطن اونا از چکدامیھ اسم، بھ فقط...بردم لذت اسم بھ بودم، خوشحال اسم بھ کردم،
 ....نبود خدا اون بھ.. نبود دلم...

 سوخت، اش یروانگ یبرا دلم... نوزاد کی یبرا زن انداِم نیباتریز یرو... بود اش نھیس ِیرو دستش
 سکوت شھیھم مثل اما گرفت ُگر... سوخت دلم... رفت َغش آشناھا نیب در اش یبانگیغر یبرا دلم

 ....باشد تر آسان اش نفره دو جسم یبرا ھجاھا کردن ادا تا... کردم

... شدمیم آروم منم خوشحالم امنھ، خوبھ، جام گفتیم و امد یم خوابم بھ ھرشب ھرشب، یوقت: چھریپر 
 ِیانویپ  پدرم یوقت...دمشیدیم شب ھر کھ بود نیا حداقلش... کردمینم ھیگر گھید بھونھ یب و خود یب

 نماز جا یپا کردمیم التماسش.. ومدینم خوابم بھ گھید....کرد قھر منم با یحت کرد رونیب خونھ از و پندار
 کنھ نینفر پدرشو کھ ستین یچکیھ...  پدرم بھ نباریا نینفر و بودم من دوباره.. ومدینم اما زدمیم ضجھ

 با کرد پندار و من بھ یانتیخ چھ دینفھم چوقتیھ اون اما.. گرفتمیم پسش صبح و کردمیم نینفر شب پس
 ....دینفھم چوقتیھ...انویپ اون فروش

 ...سکوت و سکوت

ِ  یگلو در شده حل یپ در یپ یھا جرعھ نیب ما ینفس دِنیکش بدوِن... دیکش سر را آب وانیل الجرعھ
 ...بود نشده ختھیر رونیب چوقتیھ کھ ییصداھا از ش،ینداھا از بغضش، از متورم

 مرور خونھ تو و خوندمیم درس مدرسھ تو... سیسرو با ای راننده با ای ومدم،یم و رفتمیم مدرسھ: چھریپر
 نخور غصھ چھریپر"  کھ کردیم دواریام و من نیا و نداشت یکار من بھ پدرمم یحت گھید... کردمیم

 آرامش با گھید ست،ین کار در ینکن ای بکن گھید... شده آروم گھید گھینم زور گھید شده، عوض پدرت
  !...اما" زنھیم صدات

 ...کرد مشت بطنگاھش ِیرو بھ را دستش... داد تکان را سرش افسوس با
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 اگھ پندار مرگ از قبل تا... خبر یب من و بوده نمیوالدِ  ییزورگو اول تازه کھ دادیب داد یِا اما: چھریپر
 درس شدم، آروم برادرم مرِگ از بعد اما بود نیسم با کالس سره کردن یطونیش یبرا فقط رفتمیم مدرسھ
 نقدریا... دمیشنیم و خودمِ  بدِ  یبو کھ خوندمیم نقدریا....گرفتمیم درد سر تا خوندمیم نقدریا خوندم،

 یسراسر کنکور تا خوندم....کنم درک تا خوندمیم نقدریا... سوختیم یتشنگِ  شدت از گلوم تا خوندمیم
 داد حیترج و نشد قبول  نیسم یحت.... شدم قبول من اما شدن قبول بود سخت زمان اون...شدم قبول

 شیعروس شب.. کرد شوھر زود یلیخ اون... نخواست خوب اونم یبرا سرنوشت انگار..  کنھ شوھر
 بھ یسور ھم نیا میدیفھم ھا بعد کھ بود دوستھاش دونھ ھی فقط...  دیند و شوھرشِ  ی خونواده یچکیھ

 ...ینیسم شوھره ِی  پسرخالھ تو دمیفھم ھا سال از بعد حاال و...  خبر یب ھمھ و بوده شده دهیکش اونجا

 ؟...بود قالبش حسام عموِ  دل یوقت مییایب ما خواستیم ییرو چھ با میبگو و دادبزنم داشتم دوست

...  حسام شناس قدر نگاه دمید و" میرینم ما" گفت و نرفت نیسمِ  یعروسِ  شب مادرم چرا فھممیم حاال 
 ....حاال اما بودم بچھ زمان آن نکردم، درکش زمان آن

 ....فھَمَمشیم خوب

 بحبوبھ ھمون تو...حقوق ی رشتھ اونجا دانشگاه... شدم اصفھان یراھ من و کرد ازدواج نیسم: چھریپر
 کی نھ بار، ھزار بلکھ بار کی نھ... شد شروع گوشم تو دیحمِ  اومدن یھا زمزمھ اومدنم و رفتن ی

 یوقت ش یشانیپ یرو اخم یا گوشھ با پدرم...مرد اون از حسن صد حسن، کی نھ روز، ھزار بلکھ روز
 ادیز خواستگار من...کردیم تکرار قھیدق ھر و روز ھر مادرم و زدیم و حرفش خونھ ومدمیم ھا شنبھ پنج

 شھیم رد اونھاِ  ی ھمھ مثل ھم نیا... اونھاِ  مثل یکی ھم نیا گفتمیم و کردمیم تحمل نیھم بخاطره داشتم
 دادن؟ شوھر زور بھ دختر داره یمعن چھ اصال.... شھیم حل گفتمیم...شمیم بزرگ دان حقوق ھی من و

 ...دادن خوبم... دادن اما

 دھانش بھ را چشمم ملتمسانھ.. بشنوم بشنوم، دینبا کھ را یزیچ نداشتم دوست... کشدیم زجر دانستمیم
 ساقِط لحضات نیا انگار.. کردیم تمومش امروز دیبا انگار...  کردینم مکث یا لحظھ یحت... دوختم
... است شده باخبر موضوع نیا از بعد، و نبوده خودش اش یزندگ از برئھ نیا در انگار... بودند مرگش

 ...بودم گرفتھ درس حسام عمو از خوب را حرکات نیا

 و نکرد رد.. دادم دستش بھ دوباره اما...  زد پس...  دادم دستش بھ را پرتغال آبِ  وانیل... نشستم کنارش
 ...زدیم صداِ  لرزانِ  ذوق تو.. زدیم دلمِ  ذوق تو اش یصدف یدندانھا فیرد.. دینوش

 ؟یخوب _

 اصابت یصندلِ  ی ھیپا بھ و شد رھا دستش از شتاب با زانیخ و افتان وانیل... داد تکان را سرش فقط
 ...کرد
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 بودنش باکره یحت من و... نداد ترس از ییصدا یحت نگفت، یآخ یحت کھ اش دهید رنجِ  دل یبرا رمیبم
 ...داشتم دوست... داشتم دوست... داشتم دوست ھم را ترس در

  ...رفت فرو دستش بھ ستالیکر از یا غھیت.. شد خم

  ...فشردم را دهید ضخم قسمت و گرفتم میدستھا دروِن را دستش

 ...فشار کی

 ...سکوت

 ...فشار دو

 ...سکوت

 ...سوم عمق با سوم فشاره

 ورق بانده کی و نیبتادِ  درآوردن و زیمِ  یِکشو سمِت بھ چپم دسِت کردن دراز و چھارم فشاره.. سکوت
  ...شده یچیپ

 ...سکوت فقط چھریپر از اما

 ...دمیام نیآخر و پنجم فشاره

 ...برد عرش بھ را منِ  دل کھ یآھ کی...  نالھ کی

  ...دیبار دستش یرو و شد اشک میچشمھا از یخوشحال برق... شدم شاد.. شدم خوشحال

 ...کردم پانسمانش زود یلیخ و انداختم نییپا را سرم پس ندیبب خواستمینم

  ...افتاد دستش آن بھ میچشمھا

  ..بود شده یچیپ باند دستش... دمید تازه

 ...دید چھ ام رهیخ نگاِه در دانمینم اما بود نییپا سرش.. برگشتم سمتش بھ نگران

 ...سوخت امروز... ستین یزیچ: چھریپر

 ...سوخت منِ  نگاه... سوخت من َسِر..سوخت منِ  دل

 ...بود رفتھ لیتحل میصدا

 ...نبود حواست چرا ؟یِک ؟ کجا ؟یچ چرا؟با _
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 ...ریز بھ سر ھمچنان

 جواب قیدق رو ھمھ...بودم بھارکِ  فکر تو چون صبح، امروز ر،یش با م،یحواس یب خاطره بھ: چھریپر
 ؟..گھید دادم

 ...شدم بلند مھابا یب

 ِقیعم نفس... شد شکافتھ یگ شھیھم عادت بھ ام ینیب یھا پره.. قیعمِ  نفس کی... نیشاھ بکش نفس
 ..کردم کنترل را میصدا.... خوردیم یل یل باغ درون تاِب.. زدم کنار را پرده... دوم

 ...کن فیتعر و داستان ِی ادامھ _

 .زدم پوزخند

 بھ... مغزتھ تو یچ بدونم دیبا..  گذشتھ تیزندگ بھ چھ بدونم دیبا چون زنمینم یحرف االن اگر چھریپر _
 ھی خراش ھی یحت نمیبب اگر یعلِ  یوال بھ یبش تر خانوم یبش آروم یبش درمان و بفھمم نکھیا محضھ
 ...یش مونیپش کھ کنمیم یکار خودم شده درست بدنت از ییجا یجزئ خراش

  ...کرد نگاه میچشمھا بھ

 ...کرد نگاه بالخره

 مھم نبود، مھم نیشاھ ای بود پندارِ  بتیھ در منِ  دنید از... بود لرزش فقط نبود، ترس شیچشمھا درون
  ..بود حرفم بھ االنشِ  دادن گوش

 ...کرد زمزمھ

 ...مردم وقتھ یلیخ من: چھریپر

 ...کردیم ام وانھید کنارم در نبودَنش تصوِر... گرفتم دندان بھ را لبم

 ....متیکشیم شد الزم  کن فیتعر فعال _

 ...بزند پوزخند بود او نوبت نباریا

 ....برساند زمان آن بھ را خودش و بکند یکاوریر خواھدیم دوباره دمیفھم من و نگفت یزیچ

 ....گرفتم قرار شیرو روبھ  قرص با و شکافتم را زمانشِ  پل

 ؟یخورد صبحونھ _

 ...اما گرفتیم دلم شیسکوتھا از... داد تکان یسر
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 ...بود مجبور

 ...بخور نویا _

 ...خورد انگشتم بھ انگشتش

 کی آن در فقط نخورد بر غرورم ِبھ... بردم لذت فقط امدین قلقلکم.... کردم عشق فقط دمینکش خجالت
 ...نفس... دمیکش نفس ھیثان صدِم

  ...داد ھیتک مبل ِیباال بھ را سرش... خورد را قرص

 جمع را میھا قدم است، برده خوابش کردم احساس لحظھ کی کھ شد ارام انقدر ھمش سِرِ  پشت ِیھا نفس
 و کردم احساس در درگاه در را اش زنانھِ  یصدا اما ش،یبرا پتو آوردِن قصِد بھ رفتن رونیب یبرا کردم

 ....نشستم ام یصندل یرو نباریوا زدم یلبخند... برگشتم

 ...خوردیم زنگ گوشم بھ زنگ مثِل شیصدا

 ....زانگ.... نگیز 

 آبان ھشتم و ستیب تولدم... شدیم سالم ستیب سال ھمون ماه آبان و بود سالم نوزده تازه من: چھریپر
 و پدر شنبھ پنج ھی.... یزنیم تر کم سنت از گفتیم دیدیم و من  یھرک و نبود چاق یلیخ کلمیھ...بود

 دارم شدم خوشحال یلیخ....بود محرمِ  ماه از قبل ماه ھی درست... تھران برم حتما داشتن اصرار مادرم
 ھم تموم با....کنمیم سالم یگ سالھ ستیب  بھ پدرم و مادر با و گذرانمیم م خانوادهِ  کنار و تولدم

... یکن حس و جمع نیا یتونینم گھید تو کھ بود شده الھام دلم بھ انگار.. کردم یخداحافظ ھام یخوابگاھ
 با ھم از افتاده دور خواھره پنج نیع ما ِی ھمھ... اکرم و نجمھ وش،یپر و یشاد داشتم، یخوب یدوستھا

 زنگ ھامون خانواده از شتریب بھم ماھا اوقات یبعض نیشاھ شھیم باورت... میکردیم رفتار ھم
 کھ اکرم... ختنیریم اشک برام وجودشونِ  تموم با اونھام و گفتمیم براشون پندار از یلیخ.... میزدیم
 اگھ کردمیم یتلق دلم تو یجد من و کردمیم یعروس باھاش بودش االن اگھ گفتیم ھمش بود شوخ یلیخ

 ....یبود عروسمون صد در صد بود

 ....شد گرد... شد مشت چپمِ  یپا یرو چپمِ  دست  ترس ای خشم از اریاخت یب

 ....گرفت آتش و شد سنگ

 خوِد من چھر،یپرِ  یبرا.. کنم عادت دیبا گذارد؟ینم راحتم چھریچراپر... آه.... پندار.... پندار  دوباره
 ... ام شده پندار

 ...دیکش یقیعم نفس
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 دینفھم گز ھر و شد غربِ  یراھ پندار کھ افتاد اتفاق خراب ایدن ِزیآنال در یزیچ چھ نکھیا بھ... کرد فکر
 و است نشستھ خودشِ  مبل بھ ھیال یمنتھ یدار چرخِ  یصندل یرو کنارش در زشیآنالِ  یجا نیبدتر کھ

 ھا خروار رهیز بھ را برادرش شخص آن فقط و کشدیم نفس گرمشِ  عشقِ  یواد در آسوده و راحت
 ... است کرده دعوت خاک

 ....انداخت کار از را فکرم ھجوِم شیصدا

 شده آگاه میبدبخت بھ دلم اونموقع دیشا..! دونمینم... گرفت نفسم بار نیاول یبرا تھران امدم یوقت: چھریپر
 کھ بودم ختھیر یطور و م برنامھ و داشتم کالس گشتمیبرم دیبا بعدش و موندمیم روز سھ فقط من... بود
 ....برسم استادامِ  ی گھید یھا ساعت با یجبران یھا کالس بھ

 ...کرد زیر را شیچشمھا

ِ  نماز یبرا بود پھن م سجاده....داشت یسردِ  عصر...  بود چھارشنبھ روز ادِمی درست: چھریپر
 اولش... شد اتاقمِ  وارد مادرم کھ کردمیم نگاه اطیح بھ اتاقم تو از... دیباریم شدت بھ بارون... مغربم
 ھم تو:  نکھیا ای!  کرده ازدواج شده، خانوم چقدر نیبب و نیسم: دونمیم چھ کھ کرد رفتن طفره بھ شروع
 نارویا ادیم دلت: گفتیم و دیکشیم ابروم بھ یدست ای... یبد تکون خودت بھ کم کم دیبا و یشد خانوم
 من بود منتظر انگار رک یلیخ اونم کھ شده؟ یچ گفتم خبر یب جا ھمھ از منم... یبزار نخورده دست
 بایز ِدیحم..یک عروس اونم...شھیم عروس داره گلم دختره نشده؟ یچ بگو: داد جواب سوال، از بنالم

 ی ھمھ...بودن یسرشناسِ  ی خانواده یلیخ... بود پدرمِ  یشرکا و دوستھا از یکی پسره دیحم... چھره
 برداشتھ را عالم شون یخوشبخت ناقوِس خوب و نھایا ِی  خونھ از خوردنیم نان شیزندگ محِلِ  یاھال
 و خوامینم من اصرارکھ من از یھرچ... شد ختھیر بدنم یرو یپاک آب خان نیشاھ بگم، خالصھ... بود
 بار نیاول یبرا روز اون...یتونیم حتما و یبتون دیبا و یکنیم عادت ندرت بھ کھ انکار اونا از تونم،ینم

: گفت...کنھ رفتار دار سال و سنِ  یزنھاِ  سبک بھ خواست اولش...خونمون امد نیسم یشبِ  نصف
 عاشق خوامیم دارم، آروز دخترم، من نیسم: گفتم..  یشیم آزاد و ستین بد گنیم کھ اونقدرھام شوھر
 من اما خوبھ دیحم کنم، انتخاب لباس و برم راه م عالقھ مورد شوھره با عقدم یبرا دارم دوست بشم،

 رو تو دیبا وگرنھ یمجبور: دینال م دهید اشکِ  یچشمھا برابره در اونم... کنم یزندگ اون با تونمینم
 نکرده فکر نیا بھ حاال تا ؟؟؟؟یســــیوا یتونیم... زد  سوالش با و خالصش ریت و....یسیوا پدرت
 م سجده با ھمش...زدمیم حرف کم یلیخ گھید.... شد شروع نام شده رهیخ نقطھ ھی بھ اون از بعد... بودم

 قسمت خونت بھِ  غرقِ  یدالشھدایس بھ تورو ت، ائمھِ  یپاک و قداست بھ تورو کھ کردمیم التماس خدا بھ
 از گھید اونم انگار اما بکاره دیحمِ  قلب تو و یسرد رهیت خواستم ازش... بده نجات دره نیا از منو دمیم

 نامزد یچطور و یخواستگار اومدن یچطور دمینفھم اصال شھ،ینم باورت...  بود شده خستھ دستم
 از نتونستم یحت من کھ ختنیر یزیچ ییدعاِ  آب غذام تو و کردن جادوم دیشا گمیم اوقات یبعض...  شدم

 رشتھ و دانشگاهِ  عاشق کھ یدانشگاھ از یانصراف شدم من ھ،یثان از یکسر در و کنم دفاع رفتنم دانشگاه
  ...دمیند نازمو یخواھرھا گھید...دمیند رو نجمھ و وشیپر گھید...دمیند و یشاد و اکرم گھید... بود ش
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 و کردمیم دقت ِتشیوضع بھ دیبا اما بغضش از دمیلرزیم داشتم... دیلرز اش زنانھِ  تراش خوشِ  ی چانھ
 ؟...موجود نیاِ  روح با کردند چھ کھ خانواده نیا بھ دمیکشیم آه شتریب بار صد

 اش یگ چارهیب یھا اشک نتوانم تا برگردوند منِ  ی  دهینادِ  طرف بھ را سرش... شد یجار شیھا اشک
 :کرد فیتعر اما دیلرزیم شیصدا نکھیا با....نمیبب را

 باال دامنو تختشِ  یھا پلھ از رفتن باال یبرا گھید... نکردم لمس رو خوابگاه یھا تخت گھید: چھریپر
 ...دمـیند نازمو یدوستھا گھید... نخوردم حرص امتحان سره گھید... نزدم

 را لشیوسا تمام.. گشتیم یزیچ دنباِل بھ ھا مجنون مثل.. کرد داخل فشیک دروِن بھ را لرزانش ِیدستھا
 ...ختیر زیم یرو

  ...گرفت میروِ  یجلو....درآرود یعکس بود کھیت چھل چرِم مطمئنا کھ دوختش خوش یدستِ  فیک آن در

 ...بود خوابگاھم م، خونھ تنھاِ  وارید درو نامیا.... بودن خواھرھام نایا: چھریپر

 ...دمید را دمیمروارِ  یھا اشک... دمیند را عکس... گرفت دلم

 ....دمید را چھریپرِ  ییتنھا دم،یند را عکس

 ...دمید را َنش شده مادر اجبار بھ مادِرِ  ی شده خمِ  قامت دم،یند را عکس

 ...دمید را خداِ  خلق دِنینال... دمیند عکس

 ...ستادیا میپاھا کناِر پنجرهِ  پشت و کرد پخش َزمیم ِیرو را عکس

  ....دوخت چشم رونیب بھ... کرد بغل را شیدستھا

 روز ھی یحت میزندگ تو من نداشتم، یچیھ انگار اما داشتم کس ھمھ.... بودم کس یب من نیشاھ: چھریپر
 و دخترھاِ  ی ھمھِ  نیع کمرم بھ ستمین بلد اصال....دمینرقص حاال تا من کھ شھینم باورت.. دمیند خوش
 دست بھ... ستمین بلد یسرِ  یباال اون غمبرهیپ بھ...  ستمین بلد قران بھ... ستمین بلد بخدا.... بدم دور  زنھا

 ...دمیند... دمیند یخوش از یچیھ نیحس دهیبرِ 

... نداشت یینا گرید... نداشت ییصدا گرید... نداشت یاشک گرید... لرزاندیم را شیھا شانھ ھق، ھق
 !....خراب.... بود خراب کھ خودش بھ برسد چھ بود نیسنگ کردمیم درک را حاالتش کھ منِ  یبرا

 رنگ یآب رهیحر ی پارچھِ  یرو بھ رو... زدم قدم او با آرام... کردم دوَرش پنجره آن از...  شدم بلند
  ...آورد ھجوم شیچشمھا بھ سروستانِ  سرو.... دیچیپ مشامش بھ یمحمد عطره...کردم شیرھا

... نشست... کردم نگاھش.... کرد دایپ آرامش من قلِب از یا کھیت... گرفت آرامش.... کرد ریتاث
 ...زد چنگ را سرش... گرفت امانت بھ شیمانتو دامِن بھ را شیاشکھا
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 ... کردمیم دیبا من نھ،.... کردیم کنترل دیبا.... بود شده یعصب اش یروحِ  حاالت

 ...آوردم در را کیالل عطره...نشاندَمش مبل یرو

 ....کردم قیتزر شاَلش بھ فشار کی و شیمانتو بھ فشار کی

ِ  یپشت یرو را سرش.... زد چنگ... گذاشتم نیزمِ  یرو ِی شده دهیکشِ  یھا ریحرِ  یرو بھ را دستش
 ....برداشتم کنارش از را فشیک....گذاشتم مبل

 ...زا آرامشِ  ولرمِ  آب ختم،یر شیپاھاِ  یھا انگشت یرو را آب

 ...آرام...کردم شیصدا

 چھر؟یپر _

 :شدم قیدق اش یزندگِ  ی ادامھ بھ لبخند با من و دیکش نفس آرامش با نباریا شَیجا بھ...  نداد یجواب

 نبودم خوشحال اما بود، تنم لباس نیباتریز...  نبودم خوشحال اما...  شگاهیآرا رفتم َعقدم روزه: چھریپر
... نبودم خوشحال اما بود، تنم ام نھیس یرو خوشگل یھا سنگ با رهیتِ  ینبات رنِگ از لباس ھی.... 

 اما نزدن، کیمات برام بود، رنگ پر لبھام.... نبودم خوشحال اما نکردن، رنگش بود، خوشرنگ موھام
 خوشحال اما نبردن، کار بھ اونِ  یگود تو مداد از یرنگ بود، یخاکستر چشمھام.... نبودم خوشحال

 بسنده کیمات ھی بھ فقط بودن، حالت خوش موھام.... نبودم خوشحال اما نکردن، تکم بودم، تک.... نبودم
 خوشحال اما کردن، رھاش م شونھ رو گلولھ گلولھ دست، ھی و موھام...نبودم خوشحال اما کردن،
 مثل نبستن باال و موھام چون دیشا گمیم وقتھا یبعض... نبستَنش سرمِ  یباال ھا عروس ھیبق مثل... نبودم

 مثلِ  ی گھیدِ  یھا زن بھِ  کردن نگاه با اما دراومد آب از بد بختم و نبودم شانس خوش عروسھاِ  ی ھیبق
ِ  درد یرو یخوایم کھ ِیدرمان ھمش نایا و بودن نوشتھ بد و بختت اول روزه از تو یپر نھ: گمیم خودم

 ....یبزار درمانت نا

  ...یاپیپ یھا نفس

... دستشِ  رگ یرو ش،یموھاِ  نیماب کیالل عطِر دِنیپاش دوباره ش،یپاھا یرو بھ آب دِنیپاش دوباره
 نباریا و اش خورده شکست ِیدستھا ، اش زنانھ یدستھا یرو ریحرِ  نیرنگِ  ی پارچھ انداختن دوباره
 ....کنارشِ  نشستن مردانھ و دانیم مرِد دوباره.... اش ناباکره

ِ  روح ِیگ باکره خاطره بھ تر عاشق بار ھزار نباریا من و... اش باکرهِ  روحِ  ی باره ھزار لمس و 
 .... اش دخترانھ اما زنانھ

 ...شدیم غیدر او بر در ھر از آرامش نیا و خواھدیم آرامش کھ یروحِ  نگران... بودم نگران

 ...شدیم فراھم دَنشیلرزِ  یھا عامل در ھر از اما خواھدیم دنینلرز کھ یدستِ  نگران...  بودم نگران
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ِ  یجا چیھ اما کرده یگ زنانھ مردانھ شده، خم یزندگ نیا باِر رهیز کھ یقامت نگران... بودم نگران
 شھوت را ھا زحمت آن خود بھ مختص فکره با البتھ و فکر بدوِن کس ھر و ستین مشخص شیھا زحمت

 ...."متاسفم"  واقع بھ"  متاسفم"  دیبگو فقط من مانند یکی نکھیا و ندیبیم

 داغم یخواستگار روز ھمون وگرنھ یخودکش نبودم بلد... برم خواستمینم امد دنبالم دیحم یوقت: چھریپر
 ...زاشتمیم خودمِ  ی خونواده مثل ییھا کردن بسنده اجبار بھِ  یھا خونوادهِ  ی ھمھِ  دل بھ و

 بازشان... کرد تنگ را شیچشمھا.... فشردیم ھم یرو بھ نفرت با را شیلبھاِ  نییپا و باال یھا پره
 نگاھش... دیچک شیدستھا یرو شیچشمھا ِی گوشھ از اشک یا قطره.....  شد رهیخ رو روبھ بھ... کرد
 ....بود داغ... نبود درد زِن نیا درد اما... ھمھ مثل او، مثل من، مثل شد، سیخ....  شد َتر

 ھا قصھ غول دست از منو اھامیرو مرده و فتھیم یاتفاق ھی ھا قصھ تو مثل حاال گفتمیم ھمش: چھریپر
 بدِ  ضخم با تیواقع تو من.... ییایرو مرده نھ و داشت یغول نھ منِ  ی قصھ کھ افسوس اما ده،یم نجات

 یس وجوده با سال ده از بعد ھنوزه کھ ھنوز...! یگناھ چھ بھ انھ،یتاز فقط خوردم،یم انھیتاز فقط روزگار
.... فھممینم اصال....فھممینم واحد و احدِ  یخدا اون بھ واهللا بھ ؟...یجرم چھ بھ ؟....فھممینم شدنم سالھ

 گراست،یبازِ  ھیشب چقدر خوشگلھ، چھ" گفتنیم ھمھ... گرفت اوج ھا پچ پچ دم،یلرز سفره سر رفتم،
 و وضعش سرو نگاه، و کلشیھ نگاه، روشو و بر نگاه، و پاھاش و دست نگاه، و چشمھاش نگاه، و لباش
... امد درد بھِ  منال و مال و ییبایز یھرچ از خورد، بھم خوبھ یچ ھر از حالم کھ گفتن نقدریا...."  نگاه

 بھ ھمھ.. آشنا و دوست ،ییدا عمھ، خالھ، عمو، ام، سالھ پنج خواھره مامان، دنیرقصیم ھمھ وسط نیا
 نیسم دمیفھم شب اون تازه من و... دینخند اون..  دینرقص اون... خواھرم جز بھ ھمھ... نیسم جز

 کنارم دیحم.... کنھیم رو و خودش داره ماه شش از بعد حاال و بخنده تونھینم نیسم... ستین خوشبخت
... اوردم یم باال دستھاش لمس از بودم، متنفر عطرش از داشتم، تھوع احساس شد، کراھتم....  نشست

 نگاھش اومد، فرود دستم یرو دستش شد، یجار کھ عقد خطبھ....  داشت برام گلو درده حکم ھاش نفس
 از چشمھام د،یلرز سرم....  دیلرز دستھام فقط دینلرز دلم خورد، گره دیسف و یآبِ  ی نھیآ تو نگاھم تو

 بھ پاھام شدم، بلند یوقت د،ینچرخ" نھ" بھ زبونم اما شدم، بلند خواست، بلھ ازم عاقد یوقت....  دیلرز اشک
 َتر جلوم پندار ِیچشمھا بست، نقش جلوم خواھرمِ  ی ندهیآ مادر،ِ  صورت  آقام،ِ  یرو د،ینچرخ فرار

 پدرشون از کھ ییھا عروس با شباھت یب یلیخ" بلھ"  گفتم حلقم تھ از آروم و نشستم برگشتم،.... شد
 ....شد گفتھ اما.... شدینم گفتھ چوقتیھ کاش کھ یا بلھ ھی... گفتم بلھ ھی فقط من.... رنیگیم اجازه

 ...شد دهیپاش اتاق در  آب سطِل اِتیمحتوِ  تمام و خورد گرمِ  آب سطل بھ شیپاھا... شد بلند

 ...اما... بود سرزنش منتظِر من طرف از انگار... کرد نگاه میچشمھا بھ

 ...جوشاندم کامش بھ را بخشش نگاھم با و شدم رهیخ اش ییایدرِ  یچشمھا بھ من

 ....شد ختھیر نگاھش در یقدردان تینھا

 ...رفت راه
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 او... کردمیم تمام را جلسھ نیا دیبا...کردیم فیتعر کھ بود مین و ساعت دو... خورد ساعت بھ میچشمھا
 نیا ی خستھ... بودم خستھ ھم خودم... دیبگو و کند خالصھ جلسھ کی در را شیدردھاِ  تمام توانستینم

 بھ فقط ،ییتنھا بھ و تنھا و بود شده ختھیر شیدردھا دروِن کھ یا نالھ ھمھ نیا... چھریپرِ  درد ھمھ
 ...کردیم تحمل خودش خوِد شخصھ،

 ....ستادمیا شیرو روبھ

 ....دادم دستش بھ را قھوهِ  وانیل نباریا

 ...کنمیم آماده و خودم ش ھیبقِ  دنیشنِ  یبرا شنبھ تا... ھیکاف جلسھ نیا یبرا... بسھ گھید _

 ...دادم تکان یصندل یرو اش یخالِ  یجا بھ یدست

 ...نیبش _

.... دیبوکش... دیکش سر را قھوه... گذاشت ھم یرو بھ را شیپاھا... نشست ییاعتنا یب یا ذره بدوِن
  ...بود دستشِ  رگ یرو کھ یکیالل عطره

 :دینال کنان زمزمھ

 ...ست محرکھ: چھریپر

 :دمیپرس اما ستیچ منظورش دانستمیم

 ؟؟؟یچ _

 :داد جواب آرام یلبخند با

 ...کیالل _

 ...شدیم کنترل دیبا بود ھرچھ بود، آمده روزم بھ چھ دانمینم ھم خودم...  یعصب نباریا... دمیخند

 ید یس ھم... دمیم بھت پا و دست با ینیتمر حرکات نوع چند ر؛یتاثِ  ازمون نیاولِ  یبرا چھریپر _
 تر منظم جسمت تو خون شھیم باعث...کاملھ و جامع بایتقر کھ خودم یھا حیتوض ھم داره، یآموزش
 و کارمِ  لیدل بعدھا... یکن حفظ آرامشتوِ  تینھا کن یسع ھا رابطھ ھمھ در... یبش تر اروم و بشھ پخش
 ...گمیم بھت

 ...کرد دییتا سر با

 ...یگیم امروزتو بھ تا ازدواج از یاومد کھ بعدِ  ی جلسھ _
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 خوب؟: چھریپر

 ...میکنیم مرور ھم با نباریا و تیزندگِ  دوران ِی دونھ بھ دونھ بعدِ  ی جلسھ از و _

 بعد؟ و: چھریپر

 ....خودت کمک با فقط گمیم بازم م،یشیم جیبس کردنش حل بھ ھم با و سمینویم و مشکالتت بعدش _

 ..داد تکان یسر

 ...یکنیم تحملم نکھیا از یمرس باشھ: چھریپر

" میبگ دیبا منِ  امثال و من کھ یا ھیروح ،یا دھنده ھیروح...یا کننده درک تو یستین یکردن تحمل تو _
 "...رو اطرافتون دورو یھا عشق نیبفھم رو، یخوشبخت نیبفھم گھید ییکسا ای ن،یشاھ

 ...عبرتم من.. آره: چھریپر

 منِ  بزرگ مادر کھ اون مادِر دیشا نداره، منِ  مادر یحت توروِ  اتیتجرب ،یآموز عبرت تو..یستین _
ِ  پرِ  ی مھین"  ھا روانشناس قول بھ... رینگ کمِ  دست حالتو اتو،یدن خودتو، نقدریا پس... نداشتھ ام باشھ

 "نـیبب و وانیل

 شیصدا دروِن را یقدردانِ  تینھا دم،یند را کارش در یادب یب ھمھ عکس بر کرد؛ قطع را حرفم
 ....دمیشن

 ...دهیم آرامش حرفات: چھریپر

 بدون... شد شکستھ احساسمِ  رکیت یرو قلبمِ  یباال و خورد ِقل فقط نخورد، َتَرک خورد، ِقل یگو کی
 ...بود بایز چھریپر با یزندگ چقدر... شد آرام دلم... َتَرک یا کھیت یحت خوردِن

 ...دمیخند

 ؟یجد _

 :داد جواب یجد

 ...یجد: چھریپر

 تا؟ چند _

 ...کرد نگاھم پرسشگرانھ

 :دادم را نگاھشِ  جواب
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 حرفھام؟ِ  آرامش نداره ییتا _

 .انداخت باال را اش نکرده بزکِ  یابروھا

 ...تینھا یب.. نداره ییتا: چھریپر

 ....فروغم یبِ  قلبِ  یرو بھ دیبار و شد سھیر شد، آب قند

 ...شد بلند اتاقمِ  تلفنِ  زنگ

 ....کرد تلفنم بھ یا اشاره سرِ  چشم با

 ...فعال... خوش روز... برسون خانومم شھربانو بھ سالم.. برس کارات بھ توھم.. گھید برم من: چھریپر 

 :داد قسمم اما... بروم چھریپر دنباِل بھ و بدھم جواب را تلفن خواستینم دلم

.. برس کارت بھ.. شم ت شرمنده نیا از شتریب نزار..  یش بلند بزارم اگھ بھارکمِ  جان: چھریپر
 ...خداحافظ

 جواب و دادم دستش بھ را"  ید یس"  آرام و نبستم لیدخ اجبار بھ اما... کردم نگاھش ناراحت
 .....دادم خطِ  پشت آن از بعد را حسام عموِ  سالم جواِب و اول، را او یخداحافظ

 

 

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

 

 " شانزدھم فصل "

 

 " چھریپر "

 

 ...کردم حس را مین و ساعت دو نیا ِیخستگ

 ِیھا خون در شده حلِ  تورمِ  یرو یدست.. کردیم ذوق ذوق و بود شده منقبض م،یپاھا ِیھا رگِ  تمام
 ...دمیکش رنگشان قرمز
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 ...ختیر ھم بھ را میایدن بھارکِ  یصدا دم؛یکش"  آه"  دیکش ریت

 !...مامان _

 امکیپِ  زنگ یصدا افتاد، کار بھ حواسم کھ برگشتم صداِ  سمت بھ خوشحال... زد صدا کامل را اسمم
 بھ نکرده باز را امکیپ... بود شده تمام طاقتم گرید... ام یزندگِ  تمام...  ُعمَرم دخترم، ِیصدا....  بود

 ...زدم زنگ وانیک

 ...دمیند را جھیخد ھال تو

 کی ِیھا بوق فقط... دادینم جواب...  دمیرس َنمیماش کناِر بھ در ودِم شدم رد...  دمیرس اطیح بھ و شدم رد
 ....داد جواب کھ دیلغز قطع یرو دستم... نداشت من یبرا یجواب کھ انیم در

 ....نبود منِ  یبرا یخوبِ  غامیپ وانیکِ  یھا زدن نفس نفس

  ...نبود نھ

 سالم؟...  س: وانیک

 ...شد خارج دھان راه از و جان یب خودش مثل من ِیھا نفس

 کجاست؟ بھارکم _

 ؟ییکجا چھریپر...پرچ...پر: وانیک 

 کجاست؟ بھارکم _

 ؟ینیشاھِ  ی خونھ: وانیک

 :زدم داد

 کجاست؟ بھارم _

 ....اونجا امیم: وانیک

 بھ... رفتم من... اَتمیحِ  یزندگ از شدم ساقط یھست از شدم قطع من و شد قطع... شد قطع.! شد قطع
 ...شدم تمام یسادگ

 خورد دور شکمم دروِن... زد میصدا اصغرم یعل... نبود حواسم... زد میصدا ام بچھ... افتادم... شدم خم
 ییصدا.. ماند ثابت میپاھا ِیرو...  افتاد... خورد ُسر  نیماشِ  ی بدنھ یرو دستم... دمینشن را شیصدا... 

 ...بھارکمِ  یصدا.. آمد گرید
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 !...مامان _

 ...گرید یامکیپ

 .. ناشناس یخط از گرید امِکیپ دو...دمید ھارا امکیپ

  !کن آماده ونیلیم"..."  شیخوایم منھ،اگھِ  شیپ ت بچھ.. سالم _

 ... دیکش َپر میصدا.. دیترس میپاھا...  دیلغز نگاھم...  دیلرز دستم

 نھ ساعت؟ از یمین...  شتریب نھ قھ؟یدق دو... شتریب نھ قھ؟یدق کی...گذشت چقدر... شدم خم...  افتادم
 ...دیشا..  ساعت؟ کی....شتریب

  ...بود گرمیجِ  ی پاره از حرف... بود بھارکم از حرف.... آمد وانیک یصدا آمد، یم نیشاھ ِیصدا

 ....رفت تشنھ لب برادرت کنمیم درکت گفتم....رفت نتیحس کنم؛یم درکت گفتم رفت، برادرم نبیز

 ....فھمدینم اصغَرت یعل مثل او باش، بھارکمِ  مراقب نباریا نبیز

 ...باش مراقبش

 کیالل یبو بود، نیشاھ نبود، یشخص... کشاندنمیم ییجا بھ یشخصِ  ی مردانھِ  یھا شانھ ِیرو بھ
 ....کنمینم اشتباه من... بود

 رهیش از کھ خواھمیم را یکس آن من....خواھمیم را ام یھست من... خواھمیم را بھارکم من نم؟یبر یم کجا
 ....شد آب بودنش پدر یب پدِرِ  یپا بھ....  شد فنا... ھا مجلسِ  یگو بزلھ شد ام، بچھ شد جانم ِی

 ...کرد گرم را گوشم دم نیشاھ ِیصدا

 " میالرح الرحمن اهللا بسم "

 

 َیْشَفُع الَِّذي َذا َمن اَألْرِض ِفي َوَما السََّماَواِت ِفي َما لَُّھ َنْوٌم َوَال ِسَنٌة َتْأُخُذُه َال اْلَقیُّوُم اْلَحيُّ ُھَو ِإالَّ ِإَلَھ َال الّلُھ "
 السََّماَواِت ُكْرِسیُُّھ َوِسَع َشاء ِبَما ِإالَّ ِعْلِمِھ مِّْن ِبَشْيٍء ُیِحیُطوَن َوَال َخْلَفُھْم َوَما َأْیِدیِھْم َبْیَن َما َیْعَلُم ِبِإْذِنِھ ِإالَّ ِعْنَدُه

 " اْلَعِظیُم اْلَعِليُّ َوُھَو ِحْفُظُھَما َیُؤوُدُه َوَال َواَألْرَض

 

 نھ و گیرد مى فرو را او سبك خوابى نھ است برپادارنده و زنده نیست او جز معبودى كھ خداست: نیشاھ
 در او اذن بھ جز كھ كس آن كیست اوست آن از است زمین در آنچھ و آسمانھا در آنچھ گران خوابى
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 او علم از چیزى بھ و داند مى است سرشان پشت در آنچھ و آنان روى پیش در آنچھ كند شفاعت پیشگاھش
 او بر آنھا نگھدارى و گرفتھ بر در را زمین و آسمانھا او كرسى یابند نمى احاطھ بخواھد آنچھ بھ جز

 ....بزرگ واالى اوست و نیست دشوار

 

  "....بخواه اون از و حالش ِیخوب و شفاعت..... بخواه اون از و بھارک: " نیشاھ

 

 بھ یھوش یب ِی عرصھ در وارنھ التماس... دیچک فرو یلعنتِ  ُشک آن از بعد اشکمِ  ی قطره نیاول
 ....زدم چنگ نیشاھِ  قدمِ  غرقِ  یبازوھا

 ....بھارکمـ من _

 ....کرد قطع را حرفم

 َال اْلُوْثَقَى ِباْلُعْرَوِة اْسَتْمَسَك َفَقِد ِبالّلِھ َوُیْؤِمن ِبالطَّاُغوِت َیْكُفْر َفَمْن اْلَغيِّ ِمَن الرُّْشُد تََّبیََّن َقد الدِّیِن ِفي ِإْكَراَه َال "
 " َعِلیٌم َسِمیٌع َوالّلُھ َلَھا انِفَصاَم

 كفر طاغوت بھ كس ھر پس است شده آشكار بخوبى بیراھھ از راه و نیست اجبارى ھیچ دین در: نیشاھ
 خداوند و است زده چنگ نیست گسستن را آن كھ استوار دستاویزى بھ یقین بھ آورد ایمان خدا بھ و ورزد

   ...داناست شنواى

 پس داره دوست ھارو بچھ خدا ،یدار رو خدا تو.... باش آروم... نگو یچیھ یدار مانیا بخدا اگھ
  ...نھیبینم یبیآس بھارکت

 :دمینال

 بھارکمـ من _

 ...کرد فرو میگلو بھ را آرامَشش رهیت نیآخر

 مَِّن ُیْخِرُجوَنُھم الطَّاُغوُت َأْوِلَیآُؤُھُم َكَفُروْا َوالَِّذیَن النُُّوِر ِإَلى الظُُّلَماِت مَِّن ُیْخِرُجُھم آَمُنوْا الَِّذیَن َوِليُّ الّلُھ "
 " َخاِلُدوَن ِفیَھا ُھْم النَّاِر َأْصَحاُب ُأْوَلِئَك الظُُّلَماِت ِإَلى النُّوِر

 برد مى در بھ روشنایى سوى بھ تاریكیھا از را آنان اند آورده ایمان كھ است كسانى سرور خداوند: نیشاھ 
 بھ روشنایى از را آنان كھ طاغوتند=] عصیانگران ھمان[ سرورانشان اند ورزیده كفر كھ كسانى] لى[و

 ...جاودانند آن در خود كھ آتشند اھل آنان برند مى در بھ تاریكیھا سوى
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 مستحکم بودم طاقت یب... شدم رومندین بودم جان یب شدم، داریب بودم خواب شدم، اریھوش بودم، مست
 ....شدم

 ...کرد میرھا مبل یرو

 شده ختھیر خوِنِ  درگاه بھ را نگاھم از یمین یحت شد، ملتھب... نزدم دم اما سوختم شد، خم دستم ِیرو
  ...نداختمین اش

 ...نداشت معنا میبرا یجسم درِد بود، سوختھ دلم من

  .... کرد َکمیتحر... کرد ام یعصب وانیکِ  گنگ ِیھا قدم

 ....کردم یمحل یب... دیکش ریت دستم... دیکش آه ام بچھ شدم، بلند

 :زدم داد

 کجاست؟ بھارکم _

 ...انداخت نییراپا سرش... دیچرخ سمتم بھ پا ِی پاشنھِ  یرو

 :دمیغر

 ھان؟ گرده؟یبرم و ادیم سالم تو با بھارکم یکرد ادعا و یکرد راست و گردنت کھ ینبود تو نیھم مگھ _
 بھارکم؟ شھیھم گِل کجاست بھارکم؟ نو کجاست حاال

 و تند یا دهیکش.... گرفتم باال را صورتش...  انداخت نییپا را سرش دوباره... شدم رهیخ شیچشمھا بھ
 ....نواختم اش کرده اصالح تازهِ  صورت یرو سوزان

 ...کرد فرو گردنشِ  یگود دروِن شتریب را سرش فقط.... نکرد یحرکت

 ؟یعوض نامرده توام با _

 ...زدم پَسش...  شد حلقھ کمرم دوره نیشاھ یدستھا

 چرا کجاست؟؟ پس...گردهیبرم سالم م بچھ یداد قول من بھ نامردِ  یتو...  ینامرد ھی ھم تو نکن _
 ...نشیدیدزد خودتون نکنھ ن؟یگینم یزیچ و ُمرده نکنھ نَمش؟یبینم

 ...شد رد ذھنم از ثیخب یفکر

  ... نینداشت منو نازه بھارکھِ  دنید چشِم شما نامردتونھ خوده کاره حتما آره _
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 چنگ را میموھا... شدم یعصب دادندینم" یھو"  با را میھا" یھا" ِ   جواب نکھیا از...  دیلرز میھا شانھ
... انداختَمش دوباره...  داد دستم بھ جھیخد.. شد کھیت... انداختم ھالِ  وسط ِی کاناپھ یرو را تلفنم. .. زدم

 ... گرفت دستم بھ را تلفن و درآورد را کارت میس نیشاھ نباریا

 من بکش؟ و من من؟ سره تو یداشت یچ ھر بکوب ؟یخوایم یچ ھر بگو. یخوایم یچ ھر بزن: نیشاھ
 بلند بھارکت جان قسم خاطره بھ کھ کن فکر نیا بھ لحظھ ھی...   لحظھ ھی فقط.. کن لھ حرفات رهیز و

 ....ت بدرقھ امیب باھات نشدم

  ...کردیم نگاه ما بھ منگ و جیگ وانیک

 ِی زندهِ  ی ندهینما آرامش، منبع.. شھیھم مثل... شد صادر نیشاھ نفع بھ یرا. شد یحالج شیحرفھا
 ...پندار

 :کرد زمزمھ دوباره

 لحظھ ھی... لحظھ ھی فقط.. کن زمیچ یب بده، لمیتحو  کیرک و بد و حرف بگو؟ یخوایم یھرچ: نیشاھ
  ...توخوندم بھ بھارکِ  یخدا از آرامش انتقال یبرا یالکرس تیآ گوشتِ  دم من ادیب ادتی بھ

 ....برگرداندم او از را سرم

 ....شد بلند تلفنم یصدا

 ....آوردند ھجوم سمتش بھ جمع ِی ھمھ

 :زدم داد

 ...دنبالم ادیب نداره حق یکس...  شم گم برم خوامیم... نیکن ولـــــــــم... نداره یربط یکس بھ _

 ...بود ناشناس شماره

 بلھ؟ _

 منِ  خط بود، نیشاھِ  تلفن.....افتاد دستم از تلفن...  کرد سست را میھا قدم...  بھارکِ  ی ھیگر ِیصدا
 ...کرد ام یعصب نباریا عطرشِ  یبو... بود شده سوار اوِ  تلفن  ِیرو

 ...زیچ ھمھ یب ارین در و م بچھِ  ی ھیگر ؟یخوایم جونم از یچ ؟یھست یک تو یلعنت _

 :داد اختصاص خودش بھ را تلفن ِیصداِ  ی چھیدرِ  تمام زنانھ یا خندهِ  یصدا

 ھ؟یچ ھان؟!!!! ؟یحاج دختر  یکرد َرم ھ؟یچ _
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 :دیکش باال را اش ینیبِ  آب

  و کن یلطف فقط... امنھ نازتِ  ی بچھ یجا _

 :دیکش باال را اش ینیبِ  آب گرید باره

 تا کن آماده و نوشتم امیپ تو کھ مقدار ھمون... کن درست رو ھا چارهیب بدبخت ما ِیجا و کن یلطف _
 ....ندهیآ ی ھفتھ

 ...شد تاه میپاھا

 ...افتاد پانسمانمِ  یرو فمیک ِی دستھ

 :دمینال فقط

 ...آخ_

 از یصدم در شدم نابود.. گفت چھ و شد چھ دمینفھم... دیدزد دستم از را تلفن.. گرفت سنگر پشتم نیشاھ
 ...کرد حس خوب را نفسم شدن قطع....ھیثان

 ...کرد باز میبرا را دوبارهِ  یزندگ راه کھ یتنفس و... شد حس میلبھا ِیرو یجسمِ  گرم یلبھا

 ....خودیم چشم بھ مات صورتمِ  یجلو توُپَرشِ  ی افھیق

 ؟یخوب خانوم چھر؟یپر: نیشاھ

 بھ نگران ییچشمھا با و شد بلند... دادم بود شده ریاس نیشاھِ  ی مردانھ بدِن رهیز کھ جسمم بھ یتکان
 ...دوخت چشم م،یچشمھا

 شد؟ یچ..چ...بھارک _

  ...نشستم بودم دهیکش دراز کھ ییجا دروِن ھمانجا

 ...گذاشتم میزانوھا یرو را سرم

 ...ازم رهیگیم و م بچھ.. بود معتاد زن اون _

 وانیک بھ متعلق دیسف قابِ  تلفن تنھا چون...بود وانیک تلفِن یرو خطش انگار...خورد زنگ نیشاھ تلفن
 ...بود

 برام؟ یکنیم یابی رد رو شماره نیا دستتِ  قربون.. شھروز سالم الو: نیشاھ
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_.... 

 کرده اقدام طالق واسھ کھ ھست زن ھی مادرم،ِ  یھا پرونده تو دارم یدزد بچھ مورد ھی نیبب باشھ _
 گھ؟ید ھست بابات فقط..خانومھ با امیم االن من یآگاھ برو نیبب... دنیدزد رو بچھ حاال خوب؟

_.... 

 گھ؟ید بود"...."    ی منطقھ بود؟ چند یکالنتر_

 ...ییآقا یلیخ.. پسر فدات _

_... 

 فعال_

 ...کرد قطع را تلفن

 ...برگرداند در سمت بھ ماراِ  ی ھمھ در، یصدا...کردم ِکز

  ...بود شھربانو

 ...زد مھیخ جانم مھین تِنِ  یرو... ماند معلق ھوا در چادرش و فیک... ماند رهیخ من بھ

 نیشاھ کاره بر دییتا ُمھره او و داد حیتوض نیشاھ.... دیپرسیم سوال یخانوم شھیھم مثل د،ینپرس یسوال
  ....کرد بلندم... نواخت

 شک شناختیم را من کھ ییآنجا از اما... بود زن کھ حاال مخصوصا نداشتم، یمظنون... رفتم یآگاھ بھ
 ...دھندیم خبر من بھ گفتند و کردند چک گرفت، را شماره دند،یپرس سوال یسر کی....بود زیبرانگ

 ..خواستیم را بھارک دلم.. کردیم درد تنم...بود ام خستھ بروم، خودمانِ  ی خانھ بھ خواستمیم دلم

 ...کردم فرار ھیبق بھ توجھ یب.. بود شده َتر میچشمھا... دیباریم شدت بھ باران 

 ...زدم قدم ابانیخ در

 ...شدینم دهیدزد بھارکم چوقتیھ بود دیحم اگر کھ کردم فکر نیا بھ

  ...دانمینم واقعا... دانمینم بود؟ دشمن من با یکس چھ یعنی ؟یکس چھ 

 ؟...کنم چکار م؟یبگو مادرم و پدر بھ چطور ش؟یپ راه نھ دارم، پس راه نھ

 :ترساند را قلبم ییصدا
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 ؟یفھمیم رفت؟ بھارکت چھریپر

 :زدم داد

 ...فھممیم آره_

 ...کرد ُپر را مشامم َکشیاللِ  یبو...   نداد من بھ را یرو شیپ ِی اجازه ازپشت یدست

... نداشت سالھ چھل ی مرده کھ داشت یابھت بود، حرفھا نیا از تر زور پر او اما دم،یکش را دستم
 ....ومردانھ بود خشن شیحرکتھا اما بود مھربان شیچشمھا

 ...کن ولم _

 ...کنمینم: نیشاھ

 ...برم خوامیم _

 ...یرینم من بدون: نیشاھ

 ...داشت نگھ قلبش یرو و دیدزد ھوا در را میدستھا گرفتم، نشانھ را صورتش بادستم... برگشتم

 ....اصال ای من با ای ؟؟یبر کجا: نیشاھ

 ..گرفت تر محکم را دستم نسوخت، دلش کردم، نگاھش مظلوم

 :گفت گوشم دِم شد، خم صورتمِ  یرو 

 قبولھ؟: نیشاھ

ِ  سر یشاپ یکاف  بھ گرفت، شیدستھا در را دستم... افتادم راه دادم، نشان راھم کردِن کج با را تمیرضا
 ...شد وارد ابانیخ

 ....دیخندیم کردیم نگاه ما وضع بھ یھرکس

 ...میا افتاده روز نیا بھ عشق از کردیم فکر 

 ...بود ھا نگاه نیاِ  سوالِ  یبرا جوابم تنھا پوزخندم

 نیزم پخش و کرد ریگ یصندلِ  ی ھیپاِ  پشت میپاھا کھ آوردم ھجوم فمیک یرو چنان.. خورد زنگ تلفنم
 ....شدم

 ...شدم بلند آرام... دیکش ریت گاھم منینش
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 ...دیکشیم زبانھ آتش نیشاھِ  یچشمھا  از

 ...یعلِ  یوال بھ چھریپر: نیشاھ

 ...شد بلند و خورد را حرفش

  ..دیکش شیموھا دروِن بھ یدست... ستادیا من بھ پشت

 ....کرد بلند نھادم از را آه خانھِ  ی شماره

 ....کنم نگران را یکس فعال خواستمینم

 ؟یمادر جانم _

 کجاست؟ م بچھ: مادر

 حتما ندارد، اما بود؟ گفتھ نیسم بھ یکس چھ اما ن،یسم از امان.... دمیکش میموھا دروِن بھ یدست کالفھ
 ....شھربانو

 ...دونمینم منم یمادر _

 ....آمد یم اش کرده ھیگرِ  ی نھیسِ  یصدا

 دونم؟ینم یچ یعنی: مادر

 ....شیگلو ِخس و ِخسِ  یصدا دوباره

 :زد داد

 ...خونھ ایب بردار: مادر

 ....شد زیلبر ام مانھیپ

 :زدم داد

  ...یفھمیم مادرم خستمھ.. نمیبب و یچکیھ خوامینم... امینم _

 ...رفت نیشاھ

 ....دیچک فرو اشکمِ  ی قطره نیاول
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 تو از فرستاد؟ خونھ اون تو زور بھ منو چر بابا از ستادم؟ینا جلوتون چرا خودم از.. خستمھ ؟ یفھمیم _
 لیازرائ انگار دیدیم و دیحم ھروقت نازکھیپر از ؟....یسپرد مرد اون بھ منو لھیح با بار نیاول یبرا کھ
 ؟یمادر یفھمیم دن؟یند و دردم بار ھی کھ ییدا و عمھ و خالھ و عمو از د؟یدیم

 ...ستندیگریم نفر کی درده بھ ھردو...دیرسیم گوش بھ خط طرِف آن و خط طرِف نیا از ھق ھق

 دیبا بھیغر مرده ھی با من َمردم؟ کجاست کو،...بردن و، گوشم گریج بردن... بردن و بھارک حاال _
 کو؟ نامسلمون؟ آرھـ ؟یدییزا منو کھ یکس یا مامان؟آره آره مادر؟ آره ننھ؟ آره بگردم؟ م بچھِ  دنبال

 چک من یبرا و ینکبتِ  تماس ھی تونھینم اما اره؟یدرم پول داره ھا مناقصھ تو بندمیم شرط پدرم؟ کجاست
  مــــــ بچھ و کنھ

 ...فعالھ بوشھر تو شماره میبر شو بلند چھریپر:  نیشاھ

 ...انداختم و کردم قطع را تلفن خط،ِ  پشت یمادر بھ توجھ یب

 ....بودم َمنگ

 کجاست؟ بوشھر _

 ..کرد بلندم زور بھ و گرفت را دستم

 ُھل داخل بھ را من مھابا یب و شناختشیم انگار داد، تکان یدست بود شاپ یکاف صاحِب کھِ  یپسرِ  یبرا
 ...بود نداده

 :زدم چنگ لباسش ِنیآست بھ

 شده؟ یچ چرا؟ اونجا _

 ....نداد را جوابم

  ...میدیرس یکالنتر بھ

ِ  یچراغِ  چشمک  مثل.. زد را چشمم"..." ِ  ی منطقھِ  یکالنترِ  یتابلو:  دمید نقص یب و درست
 ....پرنور

 ....رفتم دنبالش بھ... برگشت بود شده پارک آن ِیجلو نیماش کھ یدرخت  سمت بھ را رفتھ راه

 ...کرد دعوت آغوشش بھ را من درخت دو نیماب 

 ...کرد فرو میموھا دروِن را دستش
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 :دینال گوشم دم

 ..ستین باھام یمرد یبگ نمینب گھید: نیشاھ

 ...کرد قاب صورتم دوِر را شیدستھا

 ...ھمراِھتم یراھ ھر آخره تا من چھریپر: نیشاھ

 ....دادم تکان را سرم اراده یب اما بودم، شده جیگ

 :گفت و گذاشت میچشمھاِ  یرو را بارنش از سردِ  یدستھا

.. یدیم جواب درست دنیپرس یچ ھر ؛ینکن ھیگر بده قول فقط کنمیم دایپ برات و بھارک من: نیشاھ
 باشھ؟

 ....دادم تکان را سرم اراده با نباریا عانھیمط دوباره 

 ...کرد گرم کردَنش"  ھا ھا"  با را گوشم دِم آرامش نباربایا

 و زد زل نگرانم صورِت بھ... کرد تیھدا شالِ  داخل بھ را میموھا...  دیکش جلو را صورتم ِیرو شاِل
 ...قفل میھا قدم در را شیھا قدم و کرد حلقھ دستم دوِر بھ آرامش با را دستش

 ...میدیرس نظر مورِد اتاِق بھ.. یکالنترِ  یفضا بود شلوغ

 چیھ... کردمینم حس زمان آن را یزیچ چیھ من کھ  افسوس و فیح اما بود، یخونگرمِ  پسر شھروز
 ...دادمیم را جوابشان سر با فقط.. شناختمینم را یکس

 ...پدرش و شھروز و نیشاھ و وانیک و بودم من فقط اتاق آن در

 ...دادمینم صیتشخ من کھ بود لباسش ِیرو درجھ نیچند

 ...شدم قیدق اش مردانھ یھا لیسب بھ

  ...شدم قیدق دستش دروِن ِحیتسب بھ

 حیتوض منم یبرا خوامیم اما نینوشت مکتوب مسئولمِ  ھمکار یبرا رو شده یچ ھر دونمیم وانیک آقا _
 ....جان نیشاھ بھ شتریبِ  کمکِ   یبرا فقط دیبد

 اعتباره گرید و بود مرده منِ  یبرا اما نبود، من از بھتر حالش دانمیم بود، مضطرب بود، نگران وانیک
 ...نداشت را گذشتھ

 ...دادم ھمکارتون بھ و آدرسش آشناھامون، از یکیِ  مطب میرفت بھارک و من: وانیک
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 :داد ادامھ وانیک و کرد دییتا سرش با مرد

 خوشحال ھردو کرد، زیتجو براش و یگفتاردرمانِ  یھا جلسھ یسر ھی و کرد نھیمعا و بھارک: وانیک
 گفتار جلسات با صد در صد نبوده یزاد مادر چون گفت و کرد دوارمونیام یلیخ دکتر چون م،یبود

 با... گردهیبرنم گھید نباشھ یساختگ بیآس تا اما بود مراقبش یلیخ دیبا درستھ.. شھیم درمان یدرمان
 باھم و کردم اش ادهیپ کرد، یتاب یب ،یباز تابِ  یبرا مطب کینزدِ  پارک نیاول تو گردش میرفت بھارک

ِ  شکل نیماش اون گفت و دیچرخ پارکِ  ی گوشھِ  سمت بھ چشمھاش اما نگفت یزیچ... میکرد یباز
 بھ اما برگشتم بار چند.. کردیم نگاه سمت اون بھ و دیخندیم باباش یبرا ھاش ھیگرِ  ونیم...بابامھ نیماش
 ...دمیند یزیچ ساکتِ  نیماش ھی جز

 :دمیپر حرفشِ  انیم کرد، ُپر را سرم جرقھِ  یتند بھ یفکر

 ....برگشت منِ  سمت بھ سرھاِ  ی ھمھ

 بود؟ یچ ِنیماش _

 ....دیسفِ  پارس: وانیک

 ...شدم بلند

 ....دهیحم کاره...  خودشھ _

 ....نمیبنش کرد اشاره بھم مرد

 م؟یبرس جھینت ھی بھ بعد تا بگو و ش ھیبق _

 دهینرس خودم فکره بھ چرا.. باشد تواندینم یچکسیھ دیحم از ریغ بھ کھ کردمیم فکر نیا بھ داشتم ننشستم،
 ِی خانھ شھربانو،ِ  ی خانھ ن،یسمِ  ی خانھ کرد،یم کنترل را من یھا رفتن رونیبِ  ی ھمھ کھ او...! بود

  ..آخرِ  ریت و اوردنش دست بھ یبرا بھارکِ  دنیدزد ی نقشھِ  کردن ادهیپ آخر در و خودمان

 ....دیحم ِیبوشھرِ  دوست..  کاووس

 ...نکردم فکر آنھاِ  یحرفھا بھ اصال...  شدم بلند

 نگاه میچشمھا بھ کردم، نگاه شیچشمھا بھ... زدم زانو نیشاھ ِیپاھاِ  یجلو افراد ِی ھیبق بھ توجھ یب
 :کرد

 نیشاھ....داره کاووس نام بھ دوست ھی فقط اونجا اون رفتھ، یکِ  ی خونھ بوشھر دونمیم من نیشاھ _
ِ  کس نھ ارهیب دوام باباش شیپ تونھیم فقط روز ھی از شتریب بھارک دونمیم من نیشاھ...گمیم راست بخدا

 .....یا گھید
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 ....شد بلند... کرد بلندم نیشاھ

 ..دیایب دنبالمان بھ کرد اشاره دوستش بھ

 ...ارودیب آب یونیل میبرا گفت او بھ وارید کناِر

.. میبزن اب بھ گدار یب دینبا کھ بدون و نیا اما امیم باھات یبخوا کھ ییجا ھر من چھریپر نیبب: نیشاھ
 یاحتمال ھرراِه نیبب بوده، بھارکِ  ی کرده ظبط یصدا دیشا تھرانھ، دیحم و بوده بوشھر دختره اون دیشا
 کھ درستھ... میکن یکار خود سر میتونینم ما کن، گوش من بھ کنمیم خواھش باشھ، داشتھ وجود تونھیم

 و نیماش بزار کرد، یریگ جھینت گمان و حدس ھی حسب بر شھینم اما کننیم یھرکار پول یبرا و معتادن
 ....بوشھر برمتیم خودم باشھ درست واقعا اگھ کنن ییشناسا

 .....گذاشت مانیتنھا دوباره و داد دستم بھ را آب واِنیل دوستش

 ...دمیکش سر الجرعھ

 ...دمیکش آه کردم، حس را ام معدهِ  سمت بھ  یناِ  ی لولھِ  راه بودم، خورده ریش فقط

 ....ھدف و قصد و تین بدوِن اراده، یب

 :کرد نگاه ام شده قانعِ  یچشمھا بھ شیحرفھاِ  ریتاثِ  دنیدِ  یبرا

 باشھ؟ _

 ...برگشتم اولمِ  یجا بھ او بھِ  دادن جوابِ  بدون

  ...بود شده تمام حاتشیتوض وانیک

...  شد بلند دوباره زنگشِ  یصدا درآوردم، را تلفنم.. بود شده ام خستھ... داد ھم مرد نیا بھ را ھا آدرس
...  بود نگرانِ  نیسم از آنھا ِی ھمھ... کردم باز ھارا امکیپ... کردم رد را رفتھ دست از یھا تماس
  ...را بازِ  یھا برنامھِ  ی ھمھ بستم

 :دادم نشان نیشاھ بھ را شماره

 م؟یکن یابی رد ممکنھ دونھیم کھ اون کرده؟ نکارویا چرا _

 ...بود تیاھم یب زمان آن میبرا البتھ و دمینفھم... زد لبخند

 مثل و کنھ گمراه رو تو منو نکارشیا با خوادیم نکھیا شیاول.... زمیعز داره وجود نظر تا دو: نیشاھ
 کھ گھید امکان ھی... کنھ ریس تھران تو خودش و برسونھ بوشھر بھ رو تو و من خودشِ  قبلِ  حرکت
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 مغزش مواد از نکھیا صورتھ دو در اونم....یدینم خبر سیپل بھ تو باشھ مطمئن کھ نھیا دونمیم دیبع کامال
 ....نشناسھ و یمادر عشق نکھیا ای باشھ شده بیتخر

 داشتن دوست نداشت، یتمام شیھا محبت بود، یا العاده فوق پدره او شناسد،یم را عشق دیحم دانستمیم
 نیا از ھدفش اما... داشتم گوشم  در ھنوز را بھارک با شیھا زدن حرفِ  آرامش نبود، یشدن تمام شیھا

 ...دانمینم است؟ داشتھ یھدف چھ زشت یلیخ کاِر نیا از است؟ بوده چھ کار

 ....دادم ھیتک یصندل ی دستھ بھ را سرم

 ....کردیم یدگیرس ھا تلفن بھ ھمچنان مرد

 ..برگشت سمتم بھ نیشاھ

 ....کنھیم ضعف ت بچھ.. بخور یزیچ ھی میبر ایب: نیشاھ

 ..مونـینم زنده بشھ شیطور م بچھ اگھ نیشاھ... بھارکھ فکره دلم... ستین گرسنم _

 ...شکست را جمعِ  ُشک مردِ  یصدا

 کردن دییتا و اولش رقم دو فقط وانیک آقا و فرمودن خانوم کھ یپالک باشماره دیسف پارِس پژو ھی _
 شھرهِ  یخروج تو نیماش نیا کھ بگم نمیا ضمن در...نبوده یخانوم و بودن آقا راننده... کردن ییشناسا
"  شده سرقت اعالم نکھیا یبرا و نیماشِ  کل فقط نشده یریدستگ یبرا یاقدام اما شده ییشناسا تھران
 شماره یابیرد گروِه ضمن در...  کردن رھاشون دنیند یزیچ یوقت و  گشتن"   بچھ نھ اسلحھِ  سرقت

 یبرا نظرِ  موردِ  شخصِ  گرفتنِ  محض بھ وِ  کنترل تحت اونجا کردن، ییشناسا بوشھر تو رو
 ....نیبریم فیتشر ییشناسا

 ....کرد زشیمِ  یکشو دروِن بھ یدست

 :گفت من بھ رو

  ...نیکن دییتا رو فوق موارِدِ  ی ھمھ و نیسیبنو رو یتیشکا دیبا شما اول اما _

 ...دادم انجام را بود گفتھ کھ را یکار و گرفتم دستش از

 ...کرد رونمیب در درگاه از و کرد بلندم نیشاھ

  ...اما بود یستودن کردیم قیتزر من بھ مرد آن کھ یتیامنِ  احساس

 ...کردمینم افتیدر یخاص فرد چیھ از را یحس چیھ من

 ...خورد زنگ تلفنم کھ  بودم رونیبِ  رفتن حاِل در
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 اعتراض یب گرفتم، نیشاھِ  طرف بھ را تلفن بود، ناشناس و بھیغر اوھم کھ یگریدِ  ی شماره دِنید با
 ...افتاد راه بھ مرد ھمانِ  اتاقِ  سمت بھ بامن و گرفت دستش در را تلفن

 :دادم جواب ھا یبررسِ  تمامِ  وجود با

 الو؟ _

 ...داد خراش را گوشم زن آنِ  ی مستانھ ِی قھقھھ دوباره

 ؟یحاج دختر یچطور _

 ...شد کراھتم

 کجاست؟ م بچھ _

 خوشگلھ خوابھ _

 :دمیکش داد

 کھ؟یزن  یاورد م بچھ سِر بھ یچ _

 ؟...یکرد آماده و پول  خفھ، خفھ _

 ....کردم نگاه دار درجھ مرده بھ َمنگ

 ..بدھم را ھست" بلھ"  کھ را نظرشِ  موردِ  جواب کرد دییتا سر با

 گھید بنال _

 :گفتم دستپاچھ

 ...آره... آر_ 

 ...کرد مکث

 ...زنمیم تو بچھ سره یباش گفتھ سیپل بھ ھان؟ عجوزه؟ کارتھ تو دروغ نکنھ _

 ...رفت باال رتیغ از پسرم قلِبِ  ضربان...  ستادیا قلبم...  خورد تکان دلم

 ارم؟یب کجا... ست آماده پول ِی ھمھ...  باش نداشتھ م بچھ بھ یکار... نھ...ن..ن _

 ...دیخند
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  ...دادیم َسر مستانھ ِی قھقھھ

 ...خفتھِ  یبایز کنمیم خبرت یعصر _

 ــِی تو...تو_

 ... کرد قطع میرو بھ را تلفن... کرد قطع را حرفم

 ...شدم خم زانوام دو یرو

 بھ دیام با... برد تلفن سمت بھ را دستش مرد... خورد زنگ اتاق تلفِن... دیدزد دستم از را تلفن نیشاھ
 ....شدم قیدق اش چھره

 بلھ؟ _

_ ...... 

 خوب؟ _

_ ..... 

 ممنون  _

 ...برگشت طرفمان بھ

 ...دیکشیم ریت درد از میزانوھا شدم، بلند

 ھمسرتون پالک شماره با دیسف پارسِ  یپ در تجسسمونِ  یمامورا...فعالھ بوشھر تو ھم شماره نیا _
 ...ھستن

 ...درآورد رقص بھ دستش دروِن را کالھش

ِ  شیپ بھ رو شما کھ نھیا یبرا کاراشون نیاِ  تمام میدار خبر جاشون از ما دوننیم نھایا کنمیم احساس _
 ...بکشن خودشون

 :دمینال

 چرا؟ _

 ....داد اسکانم زدنم، زانوِ  کینزد یصندل نیاول یرو گرفت، را بغلمِ  ریز نیشاھ
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 باِ  یھا گروه با اوقات یبعض خوب کھ معتادا مخصوصا.. کنھینم کارو نیا ییناشِ  دزد بچھ چیھ چون _
 باباشِ  شیپ حاضرِ  حال در بچھ و باشھ درست اتونیحدس کھ میکن دعا دیبا...زنیریم ھم یرو یا تجربھ

 ...امنھ جاش کھ نھیا حداقلش چون سرببره بھ

 ...کردم  نقاب ام ینیب ِیرو بھ را دستم دو ھر...  انداختم نییپا را سرم

 ھ؟یچ یبرا کارا نیا _

 ...منافع و پول...  مشخصھ: شھروز پدره

 ..نبود یآدم نیھمچ دیحم..دونمیم دیبع رو منافع اما د،یشا و پول باشھ، خودش کاره واقعا اگر _

 :داد جواب یپوزخند با

 َمرد یب شو خانواده یمنطوریھ منم برادره! آبروشون بعدشم ره،یمیم رتشونیغ اول شنیم کھ معتاد _
 ...دهیم پس تاوان داره ِگل خربارھا رهیز حاال و کرد

 ..برگشتم سمتش بھ متعجب

 ..کرد دییتا باسر

 ...نداره دادن دست از یبرا یزیچ چیھ نکھیا یعنی معتاد..آره..دخترم آره _

 :دیکش یقیعم نفس

 جان؟ نیشاھ...وفتھینم یاتفاق کھ شااهللایا حاال _

 ...برگشتند شھروز پدرهِ  سمت بھ ھمھ

 نیببر فیتشر وانیک آقا و یریام خانوم با من نظره بھ بگم خواستمیم...! خوب چھ ن؟یشاھ نیشد ھمھ _
ِ  یآدما دیشا... نیکن ییشناسا و افراد یسر ھی دیبا رمیگیم تماس بوشھرمون میت با نجایا از من بوشھر،

 نجایا منم باش تماس در من با مرتب نیبب.. باشن بھارکِ  سمت بھ یمیمستق رهیغ راه بتونن باند نیا
 باشھ؟...یخودتوبرسون پرواز نیاول با گمیم شد یخبر

 ...میکرد یخداحافظ ازجمع...گرفت شھروز پدِر از را سفارشات...  داد تکان یسر نیشاھ

 

*************** 
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 " ھفدھم فصل "

 

 ...شد متوقف نیماش

 نیشاھِ  دست شد، ادهیپ وانیک... بود شھربانوِ  ی خانھ نجایا چرخاندم، چشم اطرافم و دور بھ شدم، داریب
 ...کردمیم نیتحس را دادَنش تیاھم نیا چقدر من و نرفت درِ  کردن بازِ  یبرا

 چھر؟یپر: نیشاھ

 ...داشت یا مردانھِ  آھنگ شیصداِ  پژواک

 ...کردم نگاه او بھ

 پدرم با زنم،یم حرف پدرم با و خونھ رمیم من، خاطره بھ یبش تیاذ دوباره خوامینم من نیشاھ نیبب _
 ...یشینم من گرفتاره ھم تو گھید داره آشنا اونجا اون بوشھر رمیم

 دوست... دمیشنیم یراحت بھ را اش یعصبِ  یھا نفس یصدا... گذاشت نیماش فرماِنِ  یرو بھ را سرش
 دانستمیم خوب ھم خودم اما ر،یبگ اش دهیناشن و بوده تعارف کھ میبگو و کنم یخواھ معذرت داشتم

 بشود، ناراحت دستم از خواھدیم کھ ھرچقدر بگذار...رودیم یرو شیپ سمِت بھ جوان نیا از میانتظارھا
 ....َارزد یم...َارزد یم ستمین یکسِ  سربار کھ نکھیا بھ مورد نیا

 یبرا قلبم... کرد جمیگ شیچشمھا دروِنِ  یقرار یب... ماند رهیخ میچشمھاِ  عمق بھ برگشت، سمتم بھ
 دیشا ن،یماش نیاِ  یاھیس دیشا بھارک،ِ  رفتن دیشا...را کوبَشش نیا منظوره دمینفھم... زد تند بار نیاول
 ...دیشا...دیشا...نیشاھ بھِ  یکینزد

 ...کرد عوض را دنده د،یکش نییپا را یدست ترمز آورد، باال را دستش

 ... درآورد حرکت بھ را نیماش

 :دمیپرس جیگ

 ؟یریم کجا _

 ...نداد یجواب
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 ...برداشتم مھیخ سمتش بھ

 ؟یریم کجا گمیم باتوام _

 ...برگرداند را صورتش و دیکش قیعم ینفس...شد قیدق صورتم بھ شد، رهیخ ام شده سپرِ  ی نھیس بھ

 ...نداشت  را من بھ دادِن جوابِ  الیخ انگار..ریخ نھ

 روشن را نیماشِ  ظبط... درآوردم رقص بھ  میمانتو ِیرو بھ را دستم...  دهیکش ُاتو و صاف نشستم،
 ....کرد

 چکش آواِز... خواندیم کالم یب... رفتیم جلو کالم یب...انویپِ  یھا چکش ضرِب با بود یآرام آھنِگ
 ...خوب... کردمیم درک خوب را شیھا

 ...بستم را میچشمھا اریاخت یب

 باش، خودت مراقب ؟ینیماش کی در پدرت با االن یعنی ؟یا خورده ناھار مادر؟ یبود کجا یعنی بھارک
 دھم،یم قسمت یخواندیم را سرودش قشنگتِ  لکنت با نازتیپر خالھ با کھ ینیرالمومنیام بھ را تو... مادر

  ...باش خودت مراقب

 اما...  دارم نانیاطم... ستین تو جز یکس کاِر سرقت نیا دارم نانیاطم من ؟یدیدزد را ام بچھ چرا دیحم
 حق یا ذره یعنی دادم؟ ینم را یزدیم پولِ  یبرا کھ ییھا زنگِ  جواب بار چند نکھیا لیدل بھ فقط چرا؟

 ؟یکن استفاده لھیوسِ  عنوان بھ دیبا ات بچھ و زن از انقدر یعنی ؟یدھ ینم من بھ را

 ھیتک ست،ین شیب یگاھ ھیتک یب! باش پناھش ست،ین شیب یپناھ یب او باش، ام بچھ مراقب خودت ایخدا
 ...باش کَسش ست،ین شیب یکس یب او باش، گاَھش

 متعجبم م،َیپدرِ  ی خانھِ  ینما سنگ و یآجرِ  یوارھاید... دیرس اتمام بھ آھنگ و کرد ترمز نیماش
 ...کرد

 ،یمل کارت و شناسنامھ.. شھیم الزمت اونجاِ  یبرا کھ یھرچ..اریب و لتیوسا نییپا برو: نیشاھ
 موردِ  مدارک و یباش داشتھ اگھ و دوستھاش د،یحم بھارک، عکس بھارک،ِ  ی شناسنامھ و نامھیگواھ

 ...بخوره درد بھ دیحمِ  مورد در یکنیم فکر کھ یا گھید ازهین

 ؟یایب باھام یدار اصرار چرا _

 نیا بھ نسبت و من نکن یسع  چھریپر... نداره رایز داره رایز بس از... نداره رایز توِ  یچرا: نیشاھ
 توام، روانشناس من کنم،یم تیمسئول احساس تو و بھارک بھ نسبت من... یکن تفاوت یب ھییقض

 یلیخ و.. کنم مراقبت روانش از حساس یتھایموقع تو تا باشم باھاش دیبا بھارکم، مادره رونشناس
 ...زوده یلیخ دنشیفھمِ  یبرا حاال کھ گھید یراھایز
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 فکر! چھریپر فکرنکن مسائل  نیا بھ...! اما.....خوردیم چشم بھ شیھا جملھِ  نیماب یمنظور بازھم
 ...نکن

 ؟یچ دانشگاھت _

 کنمیم تالش دارم میتحصل فارغ یبرا من ضمن در گردم،یبرم..  کھ بمونم قرن ھی تا ستین قرار: نیشاھ
 ...ستین موکد یلیخ رفتنم

 ...کردم صاف نھیس

 ...یخوایم خودت.. باشھ _

 ....دمیشن شدنم ادهیپِ  ی لحظھ نیآخر در را شیھا نفس یصدا

 ...کردم آماده یبحث ھرِ  یبرا را خودم

 ِی خانھ در االن کھ بودم مطمئن... دادمیم پس جواب نیسم جز بھ خانوادهِ  یاعضا از چکدامیھ بھ دینبا
 ...نَمشیبب کھ نشدم ادهیپ اما چد،یپیم خودش بھ فکر از شھربانو

 قابل یخوب بھ ھم باز رنگ یدودِ  ی شھیشِ  پشت از نیشاھِ  چھره برگشتم، عقبِ  سمت بھ شد باز کھ در
 ...کند پنھان را اش چھره توانستینم ام شده کیتار تازهِ  یھوا...بود مشاھده

 ... شدم وارد و دادم فشار را در

 رهیز ھا پلھ یباال بود، شکمم یرو دستم... بود قدرتم ی طھیح از تر نیسنگ میھا قدم بار نیاول ِیبرا
  خودم ِیمیقد دیعقا ھنوز اما بودم زن کی من... شد برداشتھ شکمم ِیرو از خانھ در.. گرفت قرار شکمم

 دینبا مانیزا وقت نکھیا باشد، اش برآمده شکِم ِیرو دستش پدرش جلو زن کی دینبا نکھیا داشتم، را
 ....نکھیا... ندیبب اش یجسمِ  نابسمانِ  تیوضع در را پدرش

 ...شد ظاھر درِ  یپھنا در دست بھ قرآن مادرم

 ... نبود پدرم.. زدم حدس درست

 ...زدم پوزخند

 کجاست؟ بابا _

 دوش بھ را دردِ  یاجتماعِ  بار کھ یفردِ  شدن مجازات گناه یب بازھم گناه، از قبل قصاِص بازھم
 کرد پرتاب دھان آب صورتم سمِت بھ قرآنِ  درشتِ  کالمت مقابل در گرفت؛ قرر میرو روبھ....دیکشیم
 :دیغر و
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 کجاست؟ م بچھ... میکفر ھات یکار ندونمِ  دست از... شدم خستھ دستت از یپر کجاست؟ م بچھ: مادر
 بابات بزار ؟یدینم منو یھا زنگِ  جواب..رفت راه ھزار دلم ؟یکنیم قطع من یرو و تلفن شرف یب
 یزن ھی تو ،یندار یمادر اقتیل تو افتھ،یب دومتِ  ی بچھ کھ بزنتت نقدریا دمیم کنھ، آدمت دمیم اد،یب

 ...خانوم) نیسم(  َسم میس با گشت گل ای یتیروانِ  ی جلسھ ای ھمش ،یکنینم درک رو بچھ کھ یھست

 ...کرد یساز ضربھ را سرم تمام یپتکِ  سان بھ درست نیسنگ و نیسنگ شیحرفھا

 ...شدم رد ازاو گذشتم، او از

 من بھ را شیھا شعلھ و شود کم آتَشش از شود، یخال شود، آرام تا گفتیم و گفتیم دیبا بود، مادر او 
 .... برساند

  :میبگو و بزنم ادیفر خواستمیم 

 " کرد؟ برادمان یب و رفت کھ یبود پندار مواظب ھم تو "

 :میبگو خواستمیم

 " ؟یداد شوھرم نامرد کی بھ کھ یبود من مواظب ھم تو " 

 :میبگو بزنم ادیفر خواستمیم 

 شد؟ ینکیع و زد ضربھ خودش چشم بھ مداد با کھ یبود نازیپر مراقب ھم تو "

 خدمتش بھ شرح شرح و خالصھ طوِر  بھ و ادیفر قھیدق چند در را نھایا ِی ھمھ خواستمیم... !  بلھ 
  ....بکند من با خواستیم ھرآنچھ و کرد آنچھ ھر اورمیب شیرو بھ اورم،یب شیچشمھا بھ برسانم،

 یبرا صبِحش فقط ؟؟یبود کجا تو کرد جدا ام یدختر از را من زور بھ دیحم کھ یشب آن میبگو خواستمیم
 !یآمد تیآبرو حفظِ 

 را ام ِیبھارک یب کردم، درک را اش یمادر ِمھره اما برسانم عرضش بھ را بود دلم در چھ ھر خواستمیم
 ....کردم درک

 ....کردمیم را خودم کاره من اما آمد، دنبالم بھ 

 تاه بد من با ھم او... شناختَمشینم....  کردم نگاه صورتش بھ... شد ظاھر میرو ِیجلو کتابش با نازیپر 
 ....کرد

 بھ خواستمیم  بودم، نرفتھ حاال تا کھ یشھر در اسکانم مدِت از شتریب یحت داشتم، چھ ھر کردم جمع 
 و داشتم چھ ھر... نداشتم ییجا گرید خانھ نیا در من بروم، خودمِ  ی خانھ بھ برگشتنم و َنُمردنِ  محض
  ....برداشتم را بود ام یعروس ادگاِری تنھا کھ  رنگارنگ یساک در را نداشتم
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 کی عشقِ  عکس عقدمان، عکِس.. .برداشتَمش اما کرد روشن را دلم داِغ... آخ... زمیمِ  یروِ  عکس
  ... ینبات لباس و نرگس گل بزِم  از یعکس... طرفھ

 ...دمیکش دوش بھ خودم با و شدم بلند.... دمیکش دوش بھ مادرانھ را خاطراتم ِی ھمھ

  ...دیایب بر شکمم دروِن مرِد و من پس از نتوانست اما دیکش را ساکم مادر

 کوچکتر و  یگ بچھ وجوده با کھ یکس از.... بود خواھرم یعنی کھ یدختر از... بود نازیپر از تعجبم
 کھ یکس از.... دیند وقت چیھ را پندار کھ یکس از... دادمیم قرارش میالگو مشھیھ من، بھ نسبت بودنش

 بود، تند ناخواستھ بود، بد ناخواستھ کھ یکس از... کرد گورستانِ  یراھ را پندار کوَچکش ِیھا قدم با
 ...بود یریام یحاج از یا تکھ... بود پدرم از یا تکھ... نداشت دل بود، نیسنگ

 تکھ خواستمینم... کند ُمجابم مادرم خواستمینم... ردیبگ را میجلو خواستمینم... برسد سر پدرم خواستمینم
 ....نندیبب یتوجھ یب را دلمِ  درد خواستمینم... بدم شرح یکسِ  یبرا را وجودم ِی

 ...کردم دفاع پسرم و خودم از یافع  یمار  مثِل من اما آمد، دنبالم بھ... بستم را سالن دِر 

 ...بودم افتاده زدن نفس نفس بھ کھ دمیکشیم خودم دنبال را ساک و دمیدویم چنان

 :بود نیا دمیشن او از کھ ییصدا نیآخر

 ...شکمتھ تو پسرت باش، مراقب: مادر

 ...چیھ گرید و

 پاک را ام یشانیپ ِیرو کرده خوش جا ِیھا عرق میدستھاِ  پشت با درِ  پشت... بستم و کردم باز را در
 ...نکردم یتوجھ اما دیکش ریت کمرمِ  پشتِ  رکیت ستادم،یا صاف یا لحظھ یبرا و کردم

 حملش خودم دیبا ناچارا پس شود،ینم ادهیپ نشدن دهید خاطِر بھ نیشاھ دانستمیم رساندم،یم را خودم دیبا
 دستمال نیشاھ دادم، یجا پشت را ساک و دمیرس نیماش بھ یوقت کھ زدم نفس نفس انقدر...  کردمیم

 ...بود من از ییرایپذ ِی آماده دست بھ وهیآبم و یکاغذ

 آرامش را ام یپ در یپِ  یھا نفس  آرام و خوردم یا جرعھ... کردم نگاه شیدستھا بھ یلبخند با
 ...دمیبخش

 ...گذاشتم ام بچھِ  قلب یرو بھ را دستم

 ...ومدهین پدرم تا برو نیشاھ _

 ؟...ینگرفت اجازه مگھ: نیشاھ
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 ...گمیم بھت دارم برو ؟..یچ یبرا اجازه..  بزرگتم مامانِ  سن ھم من _

 .... دیکش نییپا را یدست ترمز و رفت ھم در شیاخمھا

 ....بستم را میچشمھا

 بھ... دادم نییپا یمقدار را شھیش... ندارد ژنیاکس ام بچھ کردم احساس... کردینم میرھا یا لحظھ درد
 ... دیکش باال را شھیش کھ دینکش یا ھیثان

 ...شھیم یکی نیماش و بدنتِ  یدما یکن صبر...  شده گرمت یدیدو چون: نیشاھ

 :کردم زمزه

 ...خرابم وقتھ یلیخ _

 ....نگفت یزیچ

 ...بود زمان از برئھ نیا در منِ  حالِ  بودن خراب مھم... ستین مھم اصال دینشن ای دیشن

 بشنو، را میصدا نباریا.. کن پاک را سمیخِ  یچشمھا نباریا ن،یبب را من نباریا کن، نگاھم نباریا ایخدا
 ....بار کی نیھم فقط... نیبب را میپا و دستِ  تالش نباریا

 ....شد خم سمتم بھ کھ شوم ادهیپ خواستم...ستادیا شانی خانھ درِ  یجلو

 کنترل خودتو کنمیم خواھش ازت...  یایب خوادینم رهیبگ رو رفتنمونِ  یجلو یکس خوامینم من: نیشاھ
 تو بھارکھ بھ..نکن فکر بد یزھایچ بھ...دمیم توضح برات بعدا..کن یخوددار نییپا بھ اومدنھ از و کن

 و خودتِ  گوش تو آرومشِ  یصدا بھ...کن تفکر زنانِ  یھا پنجھ تو نرمش یموھا بھ کن، فکر بغلت
  ...کن فکر بغلش تو گوَنش بچھِ  بدنھ بھ...  فکر اصغرت یعل

 ...کردند آرامم حرفھا نیا کھ کردندینم اثر یقیعم نیا بھ آور خوابِ  مسکن تا ھزار...شدم آرام

 ...کردم فکرم بھارک بھ بستم، را میچشمھا

 .. َتق

 منحرف را فکرم نتوانست خوردنش بھمِ  بتیھِ  تمام با اما دمیشن را درِ  خوردن بھمِ  یصدا
 ....نتوانست...  کند خراب را میاھایرو نتوانست....کند

... است نحس او... نھ نرگس نھ،.. نرگس دھمیشا ای ،یرازق و میمر ِیھا گل از یا بوتھ سبز، یجنگل
 ...است خوب یرازق و میمر ھمان
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 پسرم و منِ  آرامش منبع کھ یاتاق....نیشاھِ  اتاقِ  مثل درست.... یمحمد و رز ِیھا شاخھ از یانبوھ
 ....شدیم منبع نیاِ  عاشق اوھم بود دهید اگر بود، دهیند بھارک... بود

 ...َتق

 ....درِ  یصدا بازھم

 ...را ایرو از تلخِ  قتیحق کردم درک و کردم باز نباریا... را میچشمھا کردم باز نباریا

 ...کردم تعجب نیسمِ  دنید از

 ...انداختم َفشیظرِ  اندام بھ درشت را میچشمھا

 توکجا؟ _

ِ  سوزش... انداخت یلیس منِ  صورت بھ اما آمد باال شیچشمھاِ  سمت بھ شیدستھا... دیلرز اش چانھ
 ...بود کمتر درجھ ھزار حقارتمِ  سوزش از یلیس

 ..آمد سمتش بھ نیشاھ

  ...بردم باال را دستم

 ...دمیفھم بود گرفتھ یجا نیسمِ  یورنِ  کفش کناره در کھ ییچرمِ  کفش از آمد، وانیک...شد دور او از

 ....اقتیل یب سرت بر خاک ؟یپر سرت بر خاک ؟یمادر تو ؟یکرد رھا و م بچھ یحق بھ تو: نیسم

_....... 

 ...یآشغال کھیت ھی تو _

 بھ لعنت.... کردم نگاه اطرافم بھ منگ و برگشتم صدا سمت بھ... شد پخش فضا در یگرید یلیس یصدا
  ...دمیند را کفش دو آن کناِر در را  یا یمشکِ  ی مردانھِ  کفش آمدِن و دندیجنب رید نبارھمیا کھ میچشمھا

 ...بود شده نواختھ نیسمِ  صورت بھ اوِ  ی مردانھِ  یدستھا از یلیس... بود نیشاھ

 ...کرد نیسمِ  یراھنما را شیدستھا

 : را گوشمِ  ییانتھاِ  یھا رگیمو کرد ُپر شیصدا ُغرش

 شھ برابر دو روھاشونین تا نایا چھریپرِ  ی خونھ برو و بمون ،یایب خوادینم... شد عوض نظرم: نیشاھ
 نیکوبیم نیاِ  صورت سو بھ و نیایم تره داغون شماھا از خودش نیا مومنا آخھ بتازونن؛ تر خوب و

 بچھِ  یرفتارھا نیا پس شھ؟ درمان یخواستینم تو مگھ حسام؟ عمو شیپ شیبرد کھ ینبود تو نیھم مگھ
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 ھمھ اون دنھیکشِ  دنبال پولھ؟ِ  دنبال یمفنگِ  معتاد اون کھ زنھ نیا تقصره ھ؟یچ کمت سال و سن و گونھ
 نیا ریتقص خورن؟یم دور شوھرش بدنھ تو مواد خروارھا کھ زنھ نیا تقصر مردنھ؟ آخر در مارو زھره

 نداشت بھارک از یخبر اون بود؟ من با ش جلسھ تو اون بردن؟ ماھرانھ رو بچھ کھ معصومھ
ِ  تمام و یبد ادامھ رفتارات نیا بھ یبخوا اگھ اما.. یلیخ..قائلم احترام برات یلیخ من نیسم نی؟؟ببیفھمیم

 ...تو برو االن نیھم یکن لیتبد زخم بھ چھرویپر منو زحمات

 ....بود نییپا نیسمِ  سر

 ....نیھمچن بھ ھم وانیکِ  سر

 ....بود منِ  ریتقص: وانیک

  ...برگشت وانیکِ  سمت بھ نیسم

 :دینال وانیک

 ....بود من با بھارک.... بزن من بھ: وانیک

 :گفت شدَنش سوار بدِو شد، سوار نیشاھ

 دنبال بره ادینم ھم یک ھر بشھ سوار ادیم یک ھر شده رید یکاف ِی اندازه بھ رمیم دارم من: نیشاھ
 ....بھارک شدنھ دایپ نھ بھارک شدنھ گم مقصره

 ...داد تکان ھوا در یدست 

   بدرود: نیشاھ

 ...دمینشن را نیماش از رونیبِ  ی ھمھمھ

 خبره؟ چھ ماِ  ی خونھ تو یدونستیم کجا تواز _

 ...کرد کنترل را شیھا نفس

 ...ستین مھم: نیشاھ

 ... زد بوق کی

 ...بود نیماش از رونیب نفِر دو آن آمدِن خود بھ ِیبرا

 ...کرد افاقھ شیجا بھ ِیھا دهیا شھیھم مثل... کرد اثر

 ...دیچک اشکم  واقع بھ اما دمیخندیم صحنھ نیا بھ حتما بود خوب حالم اگر...  شدند سوار باھم دو ھر

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


 ..." است ھمراه شدنشان ادهیپ با کدام ھر از صدا درآمدِن"   کھ کرد حجت اتمام افتاد، راه

 

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

 

 ...شدند باز ھم از میپلکھا نیماش ِیھا تکان با

 ...برگشتم چَپمِ  سمت بھ

 ...بود آورده در نوسان بھ نیماشِ  ید یس دستگاِهِ  یرو را دستش نیشاھ

 ..شد زنده میرو ِیجلو یآن بھ َتمیموقع.... بود آورده نییپا ،ینییپا اریبسِ  زانیم تا را آھنگ

 بھارکم؟

 ....گشتم تلفنم دنباِل بھ را فمیک دروِن وحشت با

 ...داد دستم بھ را تلفن و گذاشت داشبوردِ  یرو بھ را دستش نیشاھ

 ...نجاستیا: نیشاھ

 ...دوختم چشم او بھ متعجب

  ...بود شیپ ساعِت کی قایدق بودم داریب کھ یزمان نیآخر

 بود؟ برده خوابم چطور

 ...دمیکش یقیعم نفس

 نزدن؟ زنگ _

 ...کرد عوض را دنده

 ...یدیخوابِ  ساعت ھی ھمش: نیشاھ

 کرده سوار ھمِ  یرو بھ را شیپلکھا نیسم و بود رهیخ باز ِیچشمھا با رونیب بھ وانیک... برگشتم پشت بھ
 ...بود

 !..داشتند اجیاحت خواب کی بھ ھمھ بودند، خستھ ھمھ
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 ...شده خستت... کم ھی یرانندگ من بزار کنار بزن نیشاھ _

  ...کرد کج سمتم بھ را گردنش

 تو...  فرمونِ  پشت زارمیم و اون خواستم،...  اوردم نیھم واسھ و وانیک... راحتم.. خوادینم: نیشاھ
 ....یدار یسخت روزه فردا بخواب

 .....بود خانھِ  شماره....برگشتم نیشاھ سمِت بھ و شدم ھول... شد بلند تلفنمِ  زنگ یصدا

 ...ندادم جواب انداختَمش، داشبوردِ  یرو بھ یگ کالفھ با

 با نازیپر...  راندند خودشان از را من راحت یلیخ آنھا... نداشتم را کس چیھ با بحثِ  ی حوصلھ و حال
 ...نبودنش با کھ ھم پدرم ش،یھا طعنھ با مادرم  ش،یچشمھا

 ؟یدینم جواب چرا: نیشاھ

 ...دمیکش قیعم نفس

 ....نمیبینم یلیدل _

 ...نمیبیم من: نیشاھ

 ...نمیبینم من _

 ...بده جواب ، نمیبیم من چھریپر: نیشاھ

 ...دمینم _

 ...زدیم چشمک تلفنمِ  یباال رفتھ دست از تماِس ِی  نشانھ و شد قطع تلفن

 ...نشد دایپ بھارک اگر: نیشاھ

 ...ببند و دھنت _

 ....یا گھیدِ  کس نھ خودتھ ھیمھر یب رهیتقص: نیشاھ

 ...ببند و دھنت _

 ....برد نیب از را تنمِ  یسرد دستشِ  یگرما... گرفت را دستم

  ...ِیآنِ  ماتیتصم نیا تمام یکن یزندگ ت خانواده یب یتونینم تو: نیشاھ

 ...نیشاھ م خستھ من _
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 ...دونمیم: نیشاھ

 ...باشم زنده خوامینم من _

 ....دونمیم: نیشاھ

 ...کنم یزندگ بھارک با خوامیم فقط من _

_ ........ 

 ...ندارم یزندگ یبرا یلیدل امیدن تو من _

_...... 

 ....وبھارکم اصغر یعل جز بھ _

_..... 

 منـ..من_

 ...کنمیم دارتیب شد یخبر.. بخواب حاال....دونمیم: نیشاھ

 ... کردم زمزمھ

 ...ادینم خوابم _

 بھ را میچشمھا... نکردم یتوجھ خورد، تکان دلم.... برد فرو میانگشتھاِ  یال بھ ال  در را شیانگشتھا
ِ  ی شده قیتزر ِیمسکنھا شد، زنده مانمیزا درِد بست، نقش میجلو بھارک ریتصو.... دادم فشارِ  یرو

 ساقط و خورد گره نیشاھ ِیدستھا ِ وندیپِ  یدیسف بھ میچشمھاِ  یاھیس فقط آن از بعد و دمید را ِسُرم دروِن
 ....شدم

 

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

 

 

 " نیشاھ "
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 ...زدم شھرِ  اول داِنیمِ  دور بھ یچرخ

 کنم؟ چکار دیبا

 !..بھارک م؟یبگو دارد یلزوم چھ اصال بگم؟ او بھ را زھایچ یلیخ چطور دیبا

 ایخدا...  برسان ما بھ ھم مرد آنِ  دست از یسپرد مرد آن بھ را بھارک اگر ایخدا...  من برِ  یوا یا
 ھم من یحت...  داندینم را دردش.. ستین ادشی بھ یواقعِ  یمعنا بھ کس چیھ ست، آشفتھ ذھنش زن نیا

 عشِق بھ صرفا نھ نگرانم بھارکش ِیبرا دارم او بھ نسبت تیمسئول احساس چون بودم، عاشقش چون
 را عظمتت ھنوز زن نیاِ  ذھن کھ یبزرگ انقدر تو ،ییدانا و بزرگمنش تو..! ایخدا... بھارکِ  شخص
 ِیزجرھا از کھ ییھا ضجھ با ھ،یگر با اما خواندیم نماز او بشناسان، او بھ را خودت است، نکرده درک
 تماِم در او... فھممیم من اما دیگوینم من بھ زھارایچ یلیخ او است، بستھ نقش ذھنش در اش یجوان

 یورن فقط بود، شیھا سوالِ  عالمتِ  جواب فقط کتک اما کرد علم َقد آنھا از یلیخ ِیجلو ھا یخواستگار
 دیبا چرا باشد؟ زن نیاِ  سھم دیبا عالمِ  یھا غمِ  تمام چرا چرا؟ بود، شیھا پرسشِ  جواب کمربندِ  چرم و

 !..ببارند زن نیاِ  یبرا ابرھاِ  تمام

 ؟یِک تا دانستیم خوب ھم خودش اما.. اش خانواده یھا تماس از کردم، صدایب را تلفنش ستمیبِ  بار یبرا

 ...زدم شیصدا پس....است داریب دانستمیم

 وان؟یک _

_...... 

 توام؟ با پسر وانیک _

 ...بودم ومدهین کاش: وانیک

 ...شھیم دایپ بھارک _

 ....نشد اگھ: وانیک

 :دیغر نیسم

 منـ نشھ... بشھ دیبا: نیسم

 ....دیلرز شیصدا

 ....بود صحنھ نیا از ماِ  ی ھمھ سھِم قیعم نفِس

 ...گذاشتم میلبھا یرو بھ را ام اشارهِ  انگشت
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 ...برده خوابش دستھام زور بھ...ســـــــــیھ _

  ...رفتیم راه ِنرَوم یرو بھ قایدق چھریپرِ  تلفن یصدا

 !...کنندیم یقرار یب کھ ھستند اش خانواده دانستمیم خوب سمتش بھِ  کردن نگاهِ  بدون

 تیموقع نیا در االن آنھا اما دادمیم چھریپر بھ را حق نکھیا با رند؟یبگ یجوابیب و کنم صدایب چقدر
 ...نبودند یبرخورد نیھمچ مستحق

 ...دادم نیسم دست بھ را تلفن..! بدم جواب من نبود درست

 ..بده جواب _

 ...دیکش تلفنِ  لمسِ  یرو بھ را دستش شماره زدن دید ای کردن فکرِ  بدون

 بلھ؟: نیسم

 ...دمید یخوب بھ نھیآ دروِن از را اش زده رونیب حدقھ از ِیچشمھا

 نیماشِ  تِنش از...  داد قورت را دھانش آب... دمیکوب ترمز یرو بھ را میپا سرعت بھ و شدم ھول
 ...داد شبِ  یگ رهیت بھ را شیچشمھا و شد پرتاب جلو بھ چھریپر

 ؟ییتو دیحم: نیسم

 ...دیدزد نیسمِ  دست از را تلفنش...  است دنیچرخ حال در مغزش دانستمیم

 ؟یبرد کجا و م بچھ نامرد: چھریپر

_.... 

 یباز" یلیل"  ِی ھمھ بھ کم گذاشتم؟ احترامت کم..آشغال کن قطع گوشم تو از و نحست یصدا: چھریپر
 ...رو و چشم یب یِا.. گذاشتم" الال" ھات

_....... 

 ...دیحم کجاست، م بچھ: چھریپر

 ...اش برجستھ ِیھا گونھِ  رد ِیانتھا از قطره قطره دندیچکیم شیاشکھا

 ..دمیم قسمت مقدسات بھ رو تو دیحم: چھریپر

 ...دارد اعتماد من بھ دانستمیم...  بکند مقاومت نگذاشتم گرفتم، را تلفن
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 ...سپردَمش چھریپر بھ بلندگو یرو و کردم ضبط را صدا یآن بھ

 ...بود شده قفل نیماشِ  ی دنده بھ نگاھش

 ... دادیم کنارش در بھارکِ  بودن از نشان اش یروزیپ از حال سر البتھ و دیحمِ  خمار ِیصدا

 ما طرف بھ و مبارکت پشِت تو اما م،یببر میخوایم م،یختیر ھم یرو داداشم با گفتم بار چند... یپر:  دیحم
  ...یکرد

 ...دیکش باال را اش ینیب اِتیمحتو

 ....کرد َتر را دستش بھ ام شده وصلِ  دست چھریپرِ  اشکِ  ی دهیچکِ  ھمزمان

 ...نفھم شو خفھ: چھریپر

 ...افتاد میدستھاِ  یرو

 ...رینگ ازمن و بھارکم... زیچ ھمھ یب شو خفھ: چھریپر

 ...افتاد میزانوھا ِیرو

 عوض ارزش یبِ  پول مقدار ھی با تو بچھ تو کار؟یچ یخوایم و م بچھ تو... نامرد شو خفھ: چھریپر
 ؟یکنیم

 خودم و ناموس یبِ  یتو نیختیر ھم یرو سیپل با دمینفھم نکن فکر... کنم تموم و حرفم بزار: دیحم
 ...کردم بزرگ

 نیھم با را زجر چقدر دمیفھم من و شد چنگ چھریپرِ  یدندانھاِ  چنگال دروِن میزانوِ  گوشت از یقسمت
 ...کندیم واگذار منِ  یپاھا بھ شیھا دندان

 . بود ُپر لیتحم از لحنش

 گھ؟ید یدیم و پول: دیحم

 احساسمِ  یترازو با را شیصداِ  بغض توانستمیم...  باردیم شیصدا از التماس دانستمیم ھم ریز ھمان از
 .... کنم وزن

 کجا؟ _

 ..حسابم یزیبر دیبا...نشد..ن..گھید نھ _

 ...دادم ماساژ را ام قھیشق کناره ِیھا رگیمو یعصب...  دیکش ریت سرم
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 ...دمیم بھت یحضور پولو...خوامیم مو بچھ من نفھمم؟ من یکرد فکر تو _

 یکنیم ممیتقد یدست شم گھید نصف حسابم، یزیریم و نصفش شما گھید نھ: دیحم

ِ  البیسِ  سد را گرشید دسِت و گذاشت اش نھیس یرو را شیدستھا از یکی...  آمد باال کالفھ
 ...شیاشکھا

 ناموس؟ یب دستھ ھم باھات کھ ھیک زن اون....  وونیحِ  یعوض شمینم تو احمِق گھید من _

 ...یعصب...کردیم یعصب را نیماش دروِن نفِر چھار ھر  کھ یا خنده... دیخند

 ..شده تیحسود ھ؟یچ: دیحم

 ....کرد خوش یجا چھریپر ِیلبھا کنج پوزخند

 ...کن اماده و پول: دیحم

 ....َتق

 ...شد ادهیپ... انداخت چنگ میبازوھا بھ مستاصل چھریپر...  کرد قطع را تلفن

 ....بود سرد... رونیبِ  یھوا بود سرد کردم، درک دهیبر دهیبر...  بود وصل جاده بھ یا دره

 ...دمیرس او بھ و زدم دور 

 ...کشاندَمش خودم دنبال بھ ام زده خیِ  یچنگھا با

 ...رفت کسم ھمھ.. رفت مونسم...رفت م بچھ نیشاھ کن ولم: چھریپر

 ...خورد برگشت میلبھا بھ یلبخند...  دیکش عقب را خودش افتادن ترس از کھ یطور...  دادم تکانش

ِ  یھا چنگال تو اونو اونجا از و برو... نیبب تو بچھِ  ی شده فیکثِ  ی ندهیآ ایدن اون از و برو..  برو _
 ! ...یتوآزاد...  برو... نیبب باباشِ  فیکث

 ...آمد رونیب نیسم... افتادم زانو یرو بااو ھم من... شکستم بااو ھم من... افتاد شیزانو دو یرو

 بھ وانیک... داد ھیھد چھریپر ِی افتاده شاِل بھ را شیاشکھا... برگشتند بھم دوخواھر... دشیکش آغوش بھ
 ...بود شده رهیخ چھریپر نگران نگاه بھ شرمنده و بود دوختھ چشم رونیب

 ...رفتم نیماشِ  سمت بھ... کردم جمع را ام شده  تاه ِیزانوھا.. دادم تکان یسر

 !...چرا...ام کرده شیدایپ کھ حاال ایخدا... بزنم داد خواستمیم
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 " ھجدھم فصل "

 

 ....دیکش طول بھ ده ساعت صبح،ِ  یھا یکینزد بھ بوشھر بھ دنمانیرس

 و م،یدیرس"  میقد ُبرِج"  ناِم بھ یابانیخ بھ بود، داده ما بھ"  شھروز پدِر"  ،یمرتض آقا کھ یآدرسِ  طبق
 ....دادم ریمس رییتغ استان نیا فانوِس نمایس جنِب شھر، یمرکزِ  یآگاھِ  سمت بھ آن از بعد

" یآگاھ"  نظرِ  مورد محل بھ شب در ِیخواب یب و یخستگِ  تمام وجوده با ازده،ی ساعت اطالعاتمِ  طبق
 ...میدیرس

 ...میبرس کارھا بھ وانیک و خودم اول تا گذاشتم نیماش در را چھریپر

 آقا با... بود خودشِ  یکار ِی طھیح تحت اطالعات حفاظِت... شدم آشنا" یقربانچ"  نام بھ یمرد با
 ...خواست را چھریپر و زد حرف  یتلفن یمرتض

 ییوالیھِ  یدستھاِ  ریاس اش یپاکِ  تمام با نداشت، یگناھ... شناختینم... کرد رد ھارا چھره تمام چھریپر
ِ  تمامِ  یانتظام و یآگاھ و یاطالعاتِ  یمامورھاِ  ی ھمھ بھ بھارک عکِس... بود شده دیحم نام بھ

 ...گرفت قرار تجسسِ  مورد و شد اسکن بوشھرِ  یھا شھرستان

 ....میکرد َسر آنجا در عصر تا و میبرد پناه بوشھر شھره دلواِر ھتل بھ جا ھر از دیناام

ِ  محل شودیم یزود بھ و  فعال بوشھر استان در ھم تلفن" کارت میس" خط نیا کھ بودند مطمئن مامورھا
  ..کرد یبررس را تماس
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 یبرا کردم،یم حساب خودم دختره را بھارک ام قھیدق ھر یبرا... دادیم یدلدار من بھ مدام یمرتض آقا
 ...دمیدیم راھم در ِی بچھ را اصغر و یعل ام قھیدق ھر

 ن؟یشاھ _

 ... درمانده و خستھ... بود وانیک

 !..بلھ _

 ...ادیب بغلم تو دوباره کاش: وانیک

 ...بود تر زیلبر چھر،یپر درد از او حسرت

 ...جوش درحال ییاسپرسو از تر تلخ تلخ، زدم یلبخند

  ...رفت

 دروِنِ  ی بچھ وجوده خاطره بھ یا ییقو چندان نھِ  مسکن با را چھریپر... نداشت زدن حرفِ  حال اوھم
 ... کردم دعوت خواب بھ ھزارم بار یبرا ام دھنده آرامش ِیحرفھا و بطنش

... کنم داریب را او شدینم و بود خواب ھم نیسم.. اش خانواده بازھم... شدینم رھا یا لحظھ تلفنش ِیصدا
 :دادم جواب و چسباندم گوشم بھ را تلفن

 بلھ؟ _

 ...نکند حس را میزا َتِنش ِیھا نفس کردم یسع.... لرزاند را تنم یریام آقا حاج ُزمخت یصدا

 ...ـِیآقا سالم _

 کجاست؟ چھریپر...جوون سالم _

..  ندیبب را انشیاطرافِ  یھا یمھر یب از کدام چیھ خواستینم کھ داشت حق چھریپر میبگو خواستیم دلم
 قالب مبھمتانِ  یصدا با َمردم کی کھ من...  ندیبب نھیع بھ را شماِ  یرو نخواست کھ داشت حق میبگو
 ... شدهیم پنھان تانیھا کتک آغوِش در اریبس ِیفینح با کھ یدختر بھ برسد چھ کنمیم یتھ

 ..بدم جواب کردمینم جسارت وگرنھ بودن خواب خانومم نیسم...دنیخواب شونیا _

 ...فقط..کنھ خبرم شد داریب ستین مھم _

 ...کرد داریب را پشتمِ  ی رهیت شیصدا تحکِم

 د؟ییبفرما _
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 شد؟ یچ بھارک _

 ...جناب دعا، صد و کیعل..! عجب چـــــھ

 ... میھست شدنش دایپ ِیتکاپو در فعال _

 ....دادند لیتشک را بعدِ  اتفاقات تلفنِ  شدن قطع ینیسنگِ  یخداحافظ با و قیعم نفس

 درک را تشیموقع بخواھد تا دانستمیم... شد بلند و کرد باز ھم از را شیچشمھا... خورد غلت چھریپر
 ....کشدیم طول قھیدق چند کم کِم کند،

 ...داد انجام تر زود را مغزش چرخِش تلفن زنگ

 ...رساند تلفن بھ را خودش من بھ توجھِ  بدون مھیسراس

 بلھ؟: چھریپر

 ...یلجن ھی تو..  فرستمینم یعوض ِیتوِ  حساب بھ و یپول چیھ من دیحم نیبب _

 بھ خواستمینم...  نشستم کنارش...  ختیر اشک و چسباند مبل، بھ را سرش... شد خم شیزانو دو یرو
 ...بدھم انجام توانستمینم یکار ھم نیا جز اما بزنم دامن َتشیوضع نیا

 چھر؟یپر _

 یحت فروشھیم داره و بھارک... خوادیم آرومِ  یزندگ ھی دلم... خستمھ... سیھ نیشاھ سیھ: چھریپر
 حرفھـ بھ حاضر

 ... داد ھیتک مبل بھ را کمرش حاال و برگشت صورتم ِیرو بھ... افتاد سرفھ بھ

 .دیکش باال را اش ینیب اتیمحتو

 ....نامرد بده گوش و حرفھام ستین حاضر: چھریپر

 ...بود برداشتھ زنگ بھ ھمت کمره منِ  تلفن نباریا

 بود.... "  0771" نجایاِ  یآگاھِ  ی شماره

 قربان؟ بلھ _

 برهیم جنس یدبِ  کشور بھ کھ یآبِ  یمرز شھره ھی میبر تا ھتل دِر دیایب اماده بگم خواستم جناب سالم _
 و تلفن ما... برسن ھدفشون بھ یبارِ  یلنجھا با بخواد آقاھم نیا ممکنھ ،یدب بھ برنیم یبار ِیھا ِلنج...

  ...میکرد ییشناسا اونجا
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 ...نبود ھم گرم اما نبود، سرد...  رفت شیپالتوِ  سمت بھ وار پروانھ چھر،یپر و بود بلندگو ِیرو تلفن

.. ستین شیب یطوفان از قبلِ  آرامش آرامش، نیا دانستمیم خوب اما ناراحت؟ ای باشم خوشحال دانستمینم
 ....کندینم قرارداَدشِ  طرفِ  یارزان را َتشیموقع صورت نیا بھ چوقتیھ یمعمول یمغز با نرمال یآدم

 ما تا دیرس م،یرفتیم بوشھر استان توابع از" رِیَد" ِ  نام بھ یشھرِ  سمت بھ او با دیبا کھ یفرد زود یلیخ
 ... ببرد مقرر مکاِن بھ بود آنجاِ  یآگاھ بھ مربوط کھ  یسیپلِ  َون آن ھمراِه بھ را

 ھم را وانیک و نیسم بھِ  دادن خبرِ  وقت یحت... زدیم ضربھ خودشِ  ی نھیس بھ وار لیس چھریپر
 ریغِ  یحرفھا با دادمیم اجازه دینبا... شد صدایب چھریپر تلفِن  و کردم خبردارشان امیپ کی با م،ینداشت

 دعوت انسان مشاِم بھ را یخوبِ  یبوھا قرار نیا ھرچند...  کند مطلع رفتنمان از را دیحم اش متقربھ
 ... کردینم

 ن؟یشاھ: چھریپر

 ...داشتم دوستش چقدر....دمیچرخ سمتش بھ

 جانم؟ _

  .چسباند خودش بھ شتریب را پالتو

  ...ممنونم: چھریپر

 دینبا ام حرفھِ  طبق و دمیترسیم رشیاخِ  یرفتارھا از نکھیا با...  نشستم او بھ تر کینزد و زدم یلبخند
 ....نشستم کشینزد ھم باز بشود حساس من بھِ  نسبت کھ شدمیم کینزد او بھ

 .انداختم باال را میابروھا

 بابِت؟ _

 ...داشتنت: چھریپر

 بود؟ اش یآبِ  یچشمھا دروِن ِی نھفتھِ  لیس از بود؟ شیحرفھا درونِ  یگرما از بود؟ عشق از... دمیلرز
ِ  اوج آن در خواستَنش وانھید از بود؟ خودم دِنیپرست عاشقانھ از بود؟ احساسشِ  کردن انیب صادقانھ از
 بود؟ چھ از یراست بھ بود؟ چھ از بود؟ خواستَنش دینبا

 ...ممنونم منم _

 ...گرفتم باال را سرم... نکرد ھم حسش یحت... دینشن... دیند را کالمم ِی  طعنھ ر،یاخ مثل... شھیھم مثل

 ... خورد برگشت داشت دنیچک بھِ  لیم کھ یاشکِ  ی قطره
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 ... یسادگ نیھم بھ

 یرود زنده عباس"  بود نوشتھ لباسشِ  کتیات یرو بود، نشستھ جلوتر من از  یصندل دو یرو یسرباز 
" ... 

 ھم آن ستیفروش َفخر دانستمیم اما برادر؟ یھست خدمت ماه چند بپرسم ھم او از ھمھ، مثل داشتم دوست
 :دمیپرس یا بھانھ چندان نھِ  ی بھانھ بھ پس...  متیقِ  تمام بھ

 ؟... عباس آقا _

 .انداخت ینگاھ راستش و چپ بھ خورد، تکان

 ... پشِتَتم _

 ... بود کرده بانمَکش یلیخ اش یمشکِ  گردِ  یچشمھا با کھ یا سبزهِ  صورت...  پشتش بھ برگشت

 ؟ییکجا اھل _

 .کرد صاف یا نھیس

 ...آبادان _

 .دادم پاسخ گشاد یا خنده با لبخندش بھ

 ؟...برادر کجاست ات بنیر نِکیع پس _

 چھریپر... آورد در را ینکیع آنِ  یھا بیج از یکی از و برد َبشیج شش شلوارهِ  سمت بھ را دستش
  ...زدم سمتش بھ یلبخند.... برگشت سمتم بھ نگران

 .... "برادر"   کا ناھاشیا _

 ...شدیم یخوبِ  ی سوژه وانیک یبرا اش ینمکِ  صورت َنش،یریشِ  ی لھجھ

 .کردم دییتا سر با

 م؟یریم میدار کھ رِیَد نیا یرفت حاال تا گمیم...  ییآقا یلیخ _

 داد شیجا سرش ِیرو بھ دوباره و داد تابش و چیپ بار نیچند َدش،یکش نییپا بھ...  دیکش کالَھش بھ یدست
... 

...  یدب برنیم یقاچاق ،یبار ِیلنجھا با رو، بچھ یکشت با..  اونجا رنیم ھمھ دزدھا بچھ..  رفتم آره _
 ...داره یینما ھی اصال..  باحالھ ساحلش یلیخ
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 ..کرد فوت را نفسش

 ...یریگیماھ واسھ دهیم جون... اوف_

 شور دلم بھ او از شتریب خودم ھرچند کردم، قیتزر دلش بھ را آرامش نگاھم با... دیپر رنگش چھریپر
 ...باشد داشتھ وجود بھارک کند خدا..  میبرس موقع بھ کند خدا... میبرس یزود بھ کند خدا...  افتاد

 :دیپرس نگران کرد،یم فکر من فکِر بھ ھم چھریپر انگار

 راھھ؟ چقد: چھریپر

 ...بود یستودن مرد نیا ِیایح...  انداخت نییپا را سرش پسر

 درستھ؟ بود یدزد بچھ موردتون...یآبج شھیم یمین و ساعت دو ھی _

... گرفت ُگر دلم... ندیبب جوان آن را اشکش خواھدینم دانستمیم...  انداخت نییپا را سرش چھریپر
 :کردم زمزمھ سرخورده

 ...آره _

 ....چقدر...  است میعظ چقدر مادرِ  یگ بچھ یبِ   غم داندینم انگار زد،یم حرف راحت یلیخ عباس

 ...گرفت ریت حکم قربان چون...  دونستمیم من _

ِ  سمت بھ حاال ھم ییجلوِ  سرباز سھ... دوخت چشم میچشمھا بھ ینگران با کرد، بلند را سرش چھریپر
 و بردم چھریپرِ  ی مقنعھِ  سمت بھ را سرم... نبود زیجا ییخودنما نیا از شتریب...  بودند برگشتھ پشت

 :کردم زمزمھ گوشش دِم

 باشھ؟... بشھ یراندازیت زارمینم من _

 ...را عشقِ  عمق دھمیشا... دید میچشمھا ِیگود دروِن را اعتماد عمِق

 ....دیدزد دلم از را غم و یناراحتِ  طوفان نگاھش با  کرد، سکوت

 

 "چھریپر "
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 تا گرید لومتِریک چند و چقدر دانستمینم کجاست، بود سخت میبرا ھم تلفظش یحت کھ یشھر نیا دانستمینم 
 کم کم کھ ییبو نیا کند،یم ُپر را مشامم ذره ذره کھ ییبو نیا دانستمیم خوب فقط...  دارم فاصلھ بھارکم

 ...یگ شھیھمِ  یبو ھمان است، خودم بھارکھِ  یبو ھمان کشاندیم خودشِ  سمت بھ را من

ِ  راثیم تنھا او...  است گذشتھ و رفتھ یدلتنگ از ییایدن با منِ  یبرا اما نداشتمش، کھ بود روز دو فقط
 لکنت بھارکم چرا اصال شد؟ نطوریا چرا میگویم خودم با اوقات یبعض... ست یاجبار ِیزندگ نیا از من

 دورش بود درست اصال ؟...بودم کرده دورش پدرش از کھ بودم بد من بودم؟ یبد مادِر من گرفت؟
 کردم؟یم

 کاش...  گشتمیبرنم پدرمِ  ی خانھ از چوقتیھ کاش د؟یرسینم انیپا بھ آخر قھِر آن چوقتیھ کاش
 دایپ یخوب ِیھا دوست یلیخ آنجا من...! نھ اما... رفتمینم طالق یبرا شھربانوِ  ی خانھ بھ چوقتیھ

 کھ"  شھربانو"  یبزرگتر خواھره... بود تر کینزد من بھ ھم پندار از کھ"  نیشاھ"  یبرادر...  کردم
 ....بود تر کینزد من بھ ھم دوست از کھ"  وانیک"  یدوست... بود تر کینزد من بھ ھم مادر از

 ... چیھ... نداشتم چیھ بھارکِ  بدون اما نداشت ییدارا چیھ کھ داشتم را ییھا ییدارا من

 جاده نیا آخره... ـھ" مطاف"  اسمش بزرگھ یلیخ شون فروشگاه نیا)...  داداش(  کا اونجاست نایا _
 ...ھا یلنجِ  ی اسکلھ بھ رسھیم

 شدیم وصل راه چھار بھ کھ یکوچک یلیخ داِنیم...  گرفتم میمستق را اش نشانھ شدم، قیدق پسرِ  دست بھ
 ... چیپ در چیپ و ادیز یلیخِ  یھا یفرع با.... 

 سرم... دیلرز یم میدستھا... بود گرفتھ یباز بھ را ام قھیشق نبضم یصدا... کردیم ام تیاذ دَلم ِیصدا
 دنباِل بھ َمنگ و جیگ نگاھم... شدیم خارج دھانم از زور بھ حدم از شیب یھا نفس...  بود شده نیسنگ

ِ  ی جاده بود، کرده پر  یماھِ  یبو و یِگلِ  ی جاده سرش سرتا کھ یا اسکلھ...  بود بھارک از یا نشانھ
  ...مارا ھیال یمنتھ

 شانیصدا نگذاشتم... ردیبگ را میدستھا نیشاھ نگذاشتم یحت... ردیبگ را میجلو یکس نگذاشتم... شدم ادهیپ
 تر خراب را حالم کنند، عوض را ممیتصم نگذاشتم بکند، َتمیاذ شانیدھایتھد نگذاشتم... برسد گوشم بھ

 را مواجمِ  ذھن ساحلِ  مواج حرکِت رفتند،یم فرو ساحلِ  لبِ  یھا شن آن در ام یورن یھا کفش...  کنند
  ...کرد ام بچھِ  بودن تالطِم از ُپر

 ..کردم زمزمھ

 بھارکم؟ _

 :دوم باره

 مامانم؟_
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 :سوم باره

 عمرم_

 :چھارم باره 

 ....کسم ھمھ _

 ...انداخت دستم از را فیک یا بچھِ  ی ھیگرِ  یصدا

 ...دمیشن اشتباه من... نھ... کردم ستادنمیا بھ مجبور پشت از ییصدا انگار

 ...جوون بردار لنگرو _

  ...آنجاست منِ  کس ھمھ.... برندار نھ... دمیشنیم ھا یکشت حرکت ِی موقِع را حرف نیا من.. نھ

 :شد ادیفر میھا زمزمھِ  تمام

 ...نھ...میزندگ... م بچھ... نھ _

 ھم بھارک...! بھارک...  کردیم میصدا سرباز آن... کردیم میصدا دار درجھ آن..کردیم میصدا نیشاھ
 کرد؟یم میصدا

 ....دارد فاصلھ موج چند فقط رفتن تا او است، خطر در من بھارِک بروم، دیبا من... نھ

 ...خطر...چھریپر نرو... نھ: نیشاھ

 کھ دمیکش مشناختمش یکشت بھ من کھ یلنج ھمان ای یکشتِ  ی بدنھ بھ را دستم...دمینشن را حرفش ِی ھیبق
 ...کرد َسد زمختش یھا لیسب با یمرد را راھمِ  یجلو...  بود افتادن راهِ  یواد در

 ...گرفتم لکنت

 ...خوامیم و بچم.. م...مـن..من _

 ...زد گره ھم بھ را کلفتشِ  یابروھا

 . فھیضع خونت برو..  یاومد کھ ستین من شیپ ت بچھ _

 ...گرفتم یکشتِ  داخلِ  سمت بھ را دستم

 ...توئھ اون _

 ...کرد راھم سد را دستش
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 ...نشو دردسر ما واسھ کارتِ  یپ برو ستین..  خواھر ستین _

 رفتھ بھارک یعنی... گرفت غمِ  رنگ نگاھم.. کرد جمع میچشمھا دروِن را اشک برابرم در مقاومتش
 بود؟ یکشت نیا داخِل بھارک یعنی بود؟

  آمد؟ ینم نیشاھِ  یصدا گرید چرا

 عوض را یزیچ برگشتنم کھ چرا برنگشتم اما... پشت برگردم خواستمیم نبود؟ ام یحام یکس گرید چرا
 ...اش اضافھ ھم حاال... نداشتم یحام چوقتیھ من کرد،ینم

  ...شد سرباز از پر آنجا در گرفتھ سنگر ِیھا یکشت دور تا دور... گرفت اوج صداھا

 ...یبعدِ  یکشت کناِر درست... ستادیا میرو روبھ بستھ ِیدستھا با یزن

 ...بود ریدستگ رنگش سبزِ  ی مقنعھ و چادر با یزن ماموِر دست بھ و بود بستھ پشت از شیدستھا

 ...کردیم وارد یخالص ریت ام جمجمھ بھ تفنگ،ِ  مثل شیصدا

 ...رونیب ایب میند _

 !...نکند...بماند جواب یب میھا سوال نکند...! برگشت دیبا را راه نکند ؟...دیحم نکند بھارکم؟ نکند م؟یند

 ِریز بھ را دستم..  بود شده گرد یگ تازه بھ اش جسھ کوباند،یم وار وانھید ام بچھ آمد، یم نیشاھ یصدا
 ...کرد ینیسنگ ام شانھِ  یرو یدستِ  یگرم... نشستم یآجر تکھِ  یرو گذاشتم، شکَمم

... بود نگذاشتھ کم یزیچ چیھ نجایا تا کھ یچشم دو... شد قفل چشم جفت دو بھ... شد دهیکش باال نگاھم
 بود، سیخ نگاھش داشت، اشک میچشمھا داشت، آب میچشمھا... داشت آب... داشت اشک شیچشمھا
 ....داشت حرف نگاھش

 ...کردم زمزمھ

 ...م بچھ نیشاھ _

  ...برد نیب از را میگلو دروِنِ  ینا بھارکِ  غیج یصدا...کرد خکوبمیم دیحم یصدا

 میپاھاِ  ریز از یخون کردم احساس... زدم کنار را نیشاھ...  کردم باز داشت جا کھ ییآنجا تا را چشمم
 ...بود ایدر از َفرار یآب ستین خون نیا... برو..!  چھریپر  نھ..  اصغرم یعل آه..  گرفت شھیر

 یرو دست، بھ اسلحھ دیحم... نداشت دنید قدرت میچشمھا... زد پس ھم را نیشاھ یحت ام یدرونِ  ینوا
... دمیشنینم من اما...  زدیم حرف کردیم شیصدا میند کھ یدختر روبھ و بود ستادهیا دخترش تنھاِ  سر

 شدم؟ َکر چرا شدم؟ الل چرا... کردمینم درک اصال
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 دوباره... شدم بلند اما افتادم زانو دو یرو... نیشاھِ  گرم یدستھا دوباره... افتادم... شدم تاه قدرتم تمام با
 :زدم داد و کردم وارد ضربھ یآھنِ  ی لھیم نیاول یرو زدم پسش

 بھارکم؟ _

 :زد داد یدار درجھ

 لطفا؟ نینش کینزد خانوم _

 :زدم داد اطرافم بھ توجھ یب

 ....نامرد پست...ینبود دیحم اسم قیال تو... رتتیغ بر خاک یا م؟یند _

 ...دمیدو...  کرد چندان دو را اندوھم بھارکِ  یصورت یھا لباس... زدم پسش... گرفت شدت دردم.... آخ

 ....برو فقط... یپر نکن فکر...! نکردم فکر او بھ بود چھ بود؟ھر آب بود؟ خون 

 !..اھویھ چقدر..! آدم چقدر

 ....دیرسیم گوشم بھ تر یمفھموم صدا شدم،یم تر کینزد ھرچقدر

  ....شما حال ؟...خانوم یپر بھ بھ: دیحم

 نیا از شتریب نھ وعده؟ سھ وعده؟ دو وعده؟ کی کند؟یم مصرف چقدر یعنی... بود شده ریپ چقدر
ِ  یجلو را چھریپر کھ ھست یانقدر.... باشد برده تاراج بھ را رتشیغ کھ ھست یانقدر... حرفھاست

 مصرف ادیز ُدِز با... ھست... کند لھیوس را اش بچھ کھ ھست یانقدر... کند صدا"  یپر"   عموم
 ...کندیم

 ....شنونیم ھمھ دارن و صدامون چرا یدونیم م؟یینجایا چرا یدونیم: دیحم

 شیپا بھ ھنوز اش یشلوار جوراب... کردیم جا جابھ را خودش تفنگ از گلولھ دو آنِ  ریز بھارک
 بھ نگاھم با... بود مامور از پر دیحم دوره تا دور... کردیم التماس نگاھش با... بود من بھ نگاھش... بود

 ...شدم قیدق سختش و سردِ  یچشمھا

 بھم رو ھمھ ش دختره شدنھ گم و ش نوهِ  دنیدزد خاطره بھ... خورد بھم باباتِ  ی مناقصھ امروز: دیحم
  ...شد ما نفع بھ... زد

 .گرفت قلبش بھ رو را تفنگ و زد چنگ پشت از را بھارک لباس

 شتریب اون از پولم اما بودم، پولدار من... باخت بابات... یباخت نجایا تو...  من نفع بھ... ما نفِع بھ: دیحم
 ... ش نوه ھم و دخترش ھم... برمیم من حاال... دیکش منِ  رخ بھ و پولش اون یعمر نیھم واسھ نبود،
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 ...ختیریم اصغرھم یعل دیشا دانمینم... ختمیریم ھم من دیشا دانم؛ینم... ختیریم اشک بھارک

 شد آب بھارک.. میچشمھا دروِن شد اشک بھارک.. بود دگرگون حد از شیب حالم... دمیفھم را زیچ ھمھ
 را من نیشاھ...   دمیفھمینم من اما زدیم ادیفر دیحم... افتادم من و افتاد بھارک م،یچشمھا دروِن

 نگاھم...  زدیم یلیس صورتم بھ ترس از و دادیم قورت را دھانش آب...  شد خم صورتم ِیرو... فشردیم
 شتریب... کن صبر.. نرو چھریپر... شد بستھ جانبم از یقدرت چیھِ  بدون میچشمھا... گرفت غمِ  رنگ

  ...برد را ات دیام... برد را ات بچھ.... نیبب

 ...شومیم تمام کم کم.... دھمیم جان کم کم دارم ھم من ؟ینیبینم...  ببرد

 ...یسادگ نیھم بھ

 

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

 

 بھ یا گره.. شدم یعصب...  خوردیم صورتم بھ یپ در یپ ِیھا ضربھ انگار... زد را میچشمھا ینور
 بازھم کردم، باز دوباره بستم،...  دیدینم میچشمھا اما...  دمیشن را نیشاھِ  یصدا...  کردم وارد ام یشانیپ

  ...دمیدینم

 خوش یجا میلبھاِ  یرو اراده یب یلبخند... بود تار... کرد بازشان دوباره و گرفتم نفس ھیثان چند یبرا
  ...برد را میچشمھاِ  یتار کنارم از بھارک ِی خنده یصدا...  کرد

 بود؟ قتیحق ؟..داشت وجود اصال بود؟ قتیحق بود؟ سخن بود؟ حرف بود؟ ایرو بودم؟ داریب بودم؟ خواب
 شو، بلند چھریپر... نجاستیا کست ھمھ شو، بلند یپر... نجاستیا بھارکت... ستیبا شو، بلند چھریپر
  ...ستین دیحم

... برسد تیگوشھا بھ بھارکِ  یصدا گذاشتینم بود اگھ..! ستین...!ستین نباشد؟ دیحم کھ بدانم کجا از
  ...ستین

 ....شدم بلند

 ...بودم مارستانیب حتما نھ، کھ یانگار

 ....زدیم منطقم بھ را حرف نیھم دسَتم، بھ وصلِ  ِسُرم نیا و واریدِ  یدیسف

 ...شدم زیخ مین مارستانیبِ  تخت ِیرو 
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 دیدویم سمتم بھ و بود داده ھیتک مارستانیبِ  واریدِ  یدیسف بھ نگران کھ بود بھارکم نبود، خواب نھ
 ھم از اراده یب را میلبھا کردم، باز ھم از اراده یب را نگاھم...  کردم باز ھم از اراده یب را میدستھا....
 ...دیجوشیم بودن مادرِ  ی اراده با فقط اراده یب اعمالم ِی ھمھ... کردم باز... کردم باز

  ...دیخروشیم

 ...اش یشلوار جوراب و لباس ھمان با...  دیدو سمتم بھ

 ...ستین ایرو نیا و دارمیب دمیفھم تازه...  نبودم خواب دمیفھم تازه دیخز کنارم یوقت م،یدیرس بھم یوقت

 ...فشردمش آغوشم دروِن... عشقش ھمان با

 داد؟یم ییکزا ِیکشت آنِ  یبو...بود شده ینفت ام بچھِ  یبو.... دمیکش مشامم بھ را شیبو 

 ادی بھ کھ یزیچ نیآخر باشم؟ دهیخواب دیبا نجایا چرا است؟من شده چھ بدانم دیبا من... داشتم سوال... آه
 !..نیھم... بس و ھست میچشمھا شدِن بستھ دارم

 ....آوردم ھجوم ایدن بھ بھارکم ِیدستھا فشاِر با

 ....شھیھم مثل بود، گرم... شھیھم مثل بود، نرم شیدستھا...دادم فشار را شیدستھا

 ....شھیھم مثل بود، بور و زرد شھ،یھم مثل بود، یشالق و شالل.... دمیکش ناز را شیموھا

 ...دادم فشارش آغوشم بھ دوباره... کردم نگاه آلودش اشکِ  یچشمھا بھ عقب، بردمش

  ...را مانیھا تن بھم کوباندیم وار وانھید مانیقلبھا" ِ  گومپ گومپ"  یصدا

 ...برگرداند بھم را آرامشم بھارکِ  یصدا

 ...عاشقتم مامان: بھارک

 :دمینال گوششِ  ریز و کردم فرو اش یبھار ِیموھاِ  خرمن درآن را سرم...  کردم نگاه سمتش بھ

 ...میعاشقت ام یداداش و من _

 ِیھا چشم بھ...  دیبخش جوشش را رمقم یب تنھ تنش، عطرهِ  یبو... چسباند ام نھیس بھ را سرش
 :دمینال گوششِ  دم آرام و شدم رهیخ انشیُغل اشک درِ  یخاکستر

  ؟یخوب _

 .داد تکان یسر
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 ؟یخوب تو: بھارک

  ...بود کرده شاد را من بود یھرچ شھ،یھم یبرا ای بود یمقطع است، شده خوب لکنت نیا دانستمینم

 بھارکم بورِ  یموھا بھ یدست.. بود شده دهیآفر فرد بھ منحصر اش یمشک ِیچشمھا... شد وارد پرستار
 .دیکش

  نھ؟ ای اومد جا سر حالتون یبسالمت _

 .دمیخند

  ...ممنون خوبم _

 ...داد تکان را سرش و گذاشت نبضم یرو را دستش

 کھ نشیخواستیم یلیخ شما انگار اما کنھ یخداحافظ ایدن نیا از کرد یسع یلیخ کوچولوتون... یبسالمت _
 ...بکشونھ مارستانیب بھ رو شما تونیحال یب نیگذاشت و نینکرد مقاومت نیا از شتریب

  ..کردم َرَدش سرِ  دادن تکان با پس دانستم،ینم را شدَنم حال بد از بعد از یچیھ من

 با و گذاشت اش یاصلِ  یجاِ  یرو تخت آخِر را او اطالعاتمِ  کاغذ در موارد یسر کیِ  نوشتن از بعد
 ...کرد لیمتما رفتن رونیب بھ اورا بھارک بھ یا اشاره

 ..گرفتم را بھارک و بردم ھجوم

 ...باشھ نیبزار.. نھ _

 ...است کرده ریگ اش شھیھم یبراِ  رفتن تالطم در دلم دانستیم انگار.. دیخند

 ...نجاستیا خاَلش ضمن در امنھ، نجایا نینباش نگران _

 ...است تھران کھ نازیپر اش؟ خالھ

 . دیکش ام گونھِ  یرو بھ یدست بھارک

 ...گھیم و"  نیسم"  سم میس خالھ یمامان _

  ...برود گذاشتم و دادم تکان یسر

 :دمیپرس پرستار از

 نجام؟یا یک تا _
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 :گفت پرستار بھ و داد تکان یسر...  بدھد را جوابم پرستار نگذاشت نیشاھِ  قامت

 ...دیبرس کارتون بھ شما گمیم بھشون خودم: نیشاھ

 یسرخوش با و دیکش سرممِ  بدونِ  دستِ  یرو بھ یدست بھارک...  رفت رونیب و نگفت یزیچ پرستار
 ...رفت و شد رد اتاقِ  درِ  درگاه از گرفت، فاصلھ کنارم از

 نیا بھ داشتم من و زدیم لبخند بازھم اما... نداشت رنگ نگاھش... بود شده دهیتک... بود شده خستھ نیشاھ
 ...است جذاب گرشیدِ  اتیخصوصِ  ی اندازه بھ ھم َمرد نیاِ  یلبخندھا کھ کردمیم فکر

  ...کرد فوت را شیھا نفس... گذاشت صورتشِ  دور را شیھا دست... نشست یصندلِ  یرو کنارم

 مشغول فکرش  االن، دانستمیم و بودم حفظ از را خواصشِ  تمام...   داشتم نظرِ  ریز را حرکاتشِ  تمام
 ...فرجامِ  بدون یفکر است،

 ن؟یشاھ _

 یالھ... بود اش مردانھِ  یھا چانھ.. نبود شیلبھا نھ خورد، تکان شیلبھا..... دیلرز شیھا شانھ
 !...چھریپر

 :زد ادیفر درونم

 "...بده ندیفرا ِی اجازه مغزت بھ و باش آرام زن؟ ییگویم چھ چھر؟یپر یا شده وانھید...  نھ "

 ن؟یشاھ _

 شده گرفتھ رنگ و قرمز چشمشِ  یھا گوشھِ  تمام.. بود اشک از پر شیچشمھا...  آورد باال را سرش
 را من کھ یزیچ توجھ، محبت، دنبال بھ گشتم،یم شیھا چشم دروِن یزیچ چھِ  دنبال بھ دمیفھم حاال بود،

  ...بود داده عادت خودش بھ

 .... اش قطور و مردانھ ِیھا شانھ مثل اش، چانھ مثل داشت، لرزش شیصدا

 ...من... من شدیم تیزیچ اگھ: نیشاھ

 ...بودم حسشِ  دنبال بھ سردرگم من  و... بود واژه دنبال بھ سردرگم

 شیدستھا... داد ھیتک را شیپاھا تختم ِی لبھ بھ... دوخت چشم اتاقِ  سقف بھ گرفت، باال را سرش
 ....دیلرزیم

 :گفت ناالن 
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 ...دمیبخشینم و خودم چوقتیھ: نیشاھ

 ...نده عذاب خودتو _

 ..تونمینم: نیشاھ

 یستین مقصر تو _

 گرفتارم من: نیشاھ

 ؟یچ گرفتاره _

 ..... :نیشاھ

 ن؟یشاھ _

 جانم؟: نیشاھ

 ؟یچ گرفتاره_

 ...درد: نیشاھ

 ...یدرد چھ _

 ...عالقھ: نیشاھ

 ؟یک بھِ  ی عالقھ _

 ...کنھینم فکر من بھ کھ یکی: نیشاھ

 ....ینیبھتر تو.. فرده نیتر اقتیل یب اون _

  ...گرفت شدت شیچشمھا دروِن اشک

 دو یرو...  شد  تاه کمرش... کرد قائم پنجرهِ  طرف دو بھ را دستش... ستادیا پنجره کناره.... شد بلند
 ...کرد یقو را ستادنشیا جانش یب ِیپا

 ...خوادینم منو اون: نیشاھ

 ...بگم بھش من یخوایم _

 ...بود نگاه کی فقط جوابش از سھمم
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 چھ برود اگھ است؟ ربوده را نیشاھ یکس چھ نکھیاِ  یپ در ج،یگ من حاال و بود حرف از ُپر کھ ینگاھ
 نکن ھیگر د،یبگو یکس چھ ھستم؟ کنارت در من نباش، نگران دیبگو من بھ یکس چھ کند؟ آرامم یکس

... بود منِ  آرامش منبع نیشاھ م،یبگو دروغ توانستمینم خودم بھ من... است منِ  دل ی شھیش تیاشکھا
 ...کردمیم پاکش ادمی از دیبا چطور... بود منِ  نیتسک منبع اتاقش آن

 ھ؟یک نیشاھ _

 ام یپزشکِ  اطالعات بھ ینگاھ تختم تِھ...  کینزد سمتم بھ و شد رهیخ میچشمھا بھ ق،یعم زد یلبخند
  .... انداخت نییپا را سرش و انداخت

 . دیکش یقیعم نفس

 از سیپل اومد، من سمِت بھ و شد آزاد بھارک دیدو سمتت بھ و شد حواس یب دیحم یافتاد یوقت: نیشاھ
 ...کرد بازداشت اونو و کرد استفاده دیحمِ  یریغافلگ

 ھ؟یک دختر اون نیشاھ _

 .ماند من بھ توجھ یب

  ...میرسوند نجایا بھ تورو مھیسراس بھارک منو اما زدیم داد زن اون زد،یم داد دیحم: نیشاھ

  ...کردم کج را سرم

 چرا و برم؟یم سر بھ نجایا چرا حاال و افتاده، نبودم در ییھا اتفاق چھ بدانم داشتم دوست کھ کنمینم انکار
 بھ یگ تازه بھ کھ یمورد نیا اما شدند؟ ناراحت ھمھ چرا و دارد؟ فاصلھ من با قدم چند تنھا کنارم بھارک
 ....قرار یب... بود قراریب او... بود نیشاھ آورد یم فشار مغزم

 ؟یگینم چرا _

  ...کرد میترس نیزمِ  یرو بھ را یھدف یب حرکاِت شیپاھا با و برگرداند مخالفمِ  سمت بھ را سرش

 چیھ متاسفانھ اما بودن رسونده نجایا بھ و خودشون و بودن افتاده راه ما از بعد وانیک و نیسم: نیشاھ
 عباس کھِ  مجتمع ھمون تو  یوقت کنم نگاه بھش کھ دارم تلفنم ھی شدم متوجھ من تا نبودن بلد جارو

 و دیحم... یآگاھ میرفت وانیک و وخودم سپردم نیسم بھ رو تو و و بھارک میکرد دایپ رو گھیھمد گفتیم
 بھ و بزرگِ  یدارھا کارخونھ با پدرتِ  یھا مناقصھ کھ بودن شده یباندِ  عضو یگ تازه بھ دختر اون
 و دادگاه....بودن کرده عوض یحت ھاشونم اسم... کردنیم یتیثیحِ  یھا استفاده سوء ازش و ختنیریم ھم

 ....گرهیم انجام تھران تو شون محاکمھ

 بدزده؟ و بھارک دیبا چرا _
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 ...ببره و بھارک خواستھیم دمیشا دونمینم و بکنھ موضوع نیا ریدرگ و پدرت و تو خواستھیم: نیشاھ

 بوده؟ ش بچھ کھ بھارک ؟ نرفتھ یقانون مرز؟چرا نیا چرا نجا؟یا چرا _

 دست بھ و بھارکِ  کنترل ھم تونستھینم ،یدب ببره خواستھیم رو مواد یادیز یلیخ حدوده چون: نیشاھ
 ...کنھ یجاساز ھارو جنس نکھیا ھم و نزنھ یحرف کھ رهیبگ

 بود؟ کشونده نجایا بھ منو چرا _

ِ  ی قوه بوده کرده پر مواد نقدریا اما... یایب کھ بوده نیا ھدفش اصال...  یایم دونستھیم: نیشاھ
 ....دونستنیم باند نیاِ  یفان اونو...  کنھ فرار تونھیم راحت کردهیم فکر کھ و ش ییایخولیمال

 :دمیپرس را دمیپرسینم چوقتیھ گرید دیشا کھ یسوال نیآخر...دادم تکان را سرم

 ره؟یبم ممکنھ _

 یپوزخند زد، پوزخند...  داد غم بھ را خودِ  یجا شیچشمھا ِیقرار یب... گرفت قرار میرو روبھ حاال
 :بود رنگ ُپر یلیخ اش تمسخره کھ

 ....دونمینم رو یک تا کشھ،ینم طول کمم زندانش فقط... نھ: نیشاھ

 ...دمیکش باال سرمِ  یرو بھ تا را پتو... دمیکش دراز... کردم فوت را نفسم

 ...بود ستادهیا در پشت... دمیکش نییپا را پتو....برود دمیترس.. شدیم دورتر و دور شیھا قدمِ  یصدا

 ن؟یشاھ _

 جانم؟: نیشاھ

 ؟یبریم نجایا از منو یک _

 ...امشب: نیشاھ

 تھران؟ میریم _

 ...داد نشون من بھ رو نجایا کھ مھربونِ  دوست ھیِ  ی خونھ میریم نھ: نیشاھ

 عباس؟ _

 ...مقدم یآقا نھ: نیشاھ

 ... باشھ _
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 .... :نیشاھ

 ...در ِیصدا

 ن؟یشاھ _

 جانم؟: نیشاھ

 تو؟ ادیب یگیم و بھارک _

 ...بکش دراز فعال.. باشھ: نیشاھ

  ...در یصدا 

 !..و

 ...نیشاھِ  یمقطع رفتِن

 بکشاند؟ و کند تلمبار اش ینامردِ  یرو بھ خواستیم را یگرید ِی وزنھ چھ کرد؟ را نکاریا دیحم چرا
ِ  یزندگ بھارک با دیبا کردم؟یم چکار دیبا...! یکافِ  ی اندازه بھ بود کرده دیسف یرو را خودش و من او،
  ...باشَمش داشتھ خواستمینم گرید..! نداشتَمش گرید خواستم،ینم را دیحم گرید من دادم؟یم لیتشک ییجدا

 آورده دست بھ و مان داده دست از یھا تاراج بھ مان،یزندگ بھ خودش، بھ من، بھ...کرد انتیخ او
 ...مانیھا

 ....اش یزندگ بھ ام، خانواده بھ بھارک، بھ من، بھ... کرد ینامرد او 

 ....مالم از آخر در و جسمم از ام، بچھ از روحم، از کرد یدزد...  کرد یدزد او 

 را بھارک کھ حاال... برگرداندم وجودش از را سرم و انداختم نیزم یرو شیھا یکراھت از را دھانم آب 
 ...بسازم را یزندگ نیباتریز توانستمیم داشتم را میدوستھا کھ حاال داشتم، را پسرم کھ حاال داشتم،

  ....بود کرده میقا خودشِ  پشت  را شیھا مینس پنجره

  ...خورد ُسر درِ  یصداِ  سمت بھ نگاھم

... گذاشتیم ھیما شتریب دوست از کھ ینیسمِ  یھا خواھرانھِ  ی صحنھ آن دوباره...  بھارک و بود نیسم
 میدستھا یرو ارامش از نیشاھ کھ یدست آن بودم، خورده نیسم از من را زدیم نازیپر دیبا کھ ییلیس آن
 !...اما گرفتمیم پدر از دیبا من را گذاشتیم

 ....فراخواندم خودمِ  سمت بھ را آنھا یلبخند با
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 ینیسنگ درِ  پشت یا ھیسا...  انیگر یچشمھا و خندان یلبھا با...  گرفتند اسکان آغوشم در ھردو
 یب کھ دمید را نیشاھ بود رفتھ کار بھ مارستانیب دِر دروِن آن از یا برئھ کھ یا شھیش آن در... کردیم
  ...بود زده زل صحنھ نیا بھ ییپروا چیھ

  ...انگار اما

 ...کردیم پرواز یگریدِ  یفضا در حتما او نھ انگار؛ نھ

 !...عشقِ  عمق از یپرواز

 

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

 

 " نوزدھم فصل "

 

 

 دستم خاضعانھ بھارک... افتادم راه عقب درِ  سمت بھ سالنھ سالنھ و دادم ھیتک نیماش ِی بدنھ بھ را دستم
  ...دیرسیم برادرش و من بھ اش کودکانھ یھا نوازش با و بود گرفتھ را

 سرد بودم دهیفھم بوشھر استان از کھ یزیچ نیاول... بست را در و گرفت یجا کنارم یلبخند با نیسم
 یرو و کندیم نفوذ استخوان بھ میمستق آنِ  یسرما یعنی..  است  خشکِ  صورت بھ شھر آن یھواِ  بودن

 ... کردندیم زوق زوق زانوھاسم..  گذاردینم یقیعم ِریتاث یلیخ پوستِ 

  ...داشتم را یریناپذ وصفِ  یخوشحال... حالم بود بیعج

 سقط از را پسرم... برگرداند من بھ را دخترم نیحس امام رحلت از  قبل روز دو درست نبیز حضرِت
 ...ماند خواھد و ھست و بود مسلمان یزن ریش او... داد نجات شدن

 یدگیرس برادرش یھا بچھ بھ مھربانانھ بودنش، خواھر ی رهیش با کھ بود نام بھ مادر یا عمھ او
  ...داشت ھمراه بھ را او از ییھا چشمھ نیسم و... کردیم

 داشتھ تواندینم یگریدِ  حکم معجزه جز بھ ام بچھِ  فتادنین و بوده میوخ حالم یلیخ نیسم یحرفھا طبق
 ....باشد
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 تکرار ھا اشتباه نیا از گرید: " کرد واقرار خواست معذرت ازمن مارستانیب در خاضعانھ یلیخ وانیک
 با و بودم خوشحال ام یزندگ در فشیکثِ  ی ھیوسا دیحم نبوِد از بھانھ یب من کھ ییجا آن از" ....  کندینم

 بھ نفر پنج ھر حاال و دمیبخش اورا شدیم ربوده بھارکم بود ھم وانیک جز یا گھیدِ  کس ھر نکھیا بھ توجھ
 .... است گرفتھ انجام یصورت چھ بھ آنھا با نیشاھ ییآشنا دانستمینم ھنوز کھ میرفتیم یا خانھِ  سمت

 یگ خانواده نام با یا خانواده... ھا یجنوب مخصوِصِ  یذاتِ  یخونِ  یگرما با یبوشھر اصالتا یا خانواده
 ...دانمیم را نیھم فقط... مقدمِ 

  ...میشد ادهیپ ھمھ و کرد توقف ییالیو یا خانھ دِر نیماش

  ...یداشتن دوست و آرام یینما ،یآب رنِگ بھ یدر با یا خانھ

 باال یابروھا پوست، دیسف نیدلنشِ  صورت با یزن بعد یا قھیدق و میدرآورد صدا بھ را خونھ در زنِگ
 قرار میرو روبھ صورت با متناسب یا ینیب و کوچک ییلبھا با نشستھ، گود بھ ییچشمھا و رفتھ

 رنِگِ  یمو تکھ آن و دیچیپ سرش دوِر بھ را چادرش... بود کینزد ام چھره بھ اش چھرهِ  تھ.... گرفت
  ...کرد پنھان رنگ یا قھوه ِی پارچھ آنِ  ریز  را روشنش

 ...کرد سالم نشیریش ِی لھجھ با و گرفت سمتم بھ را شیدستھا

 مارا و دیکش سرم بھ یدست...  کردم میتعظ و زدم دارش داغ ازیپِ  یبو ِیھا دست بھ یا بوسھ اریاخت یب
  ...فراخواند داخل بھ

 ...کردیم یپرس احوال یمیصم و گرم نیشاھ با

 ...بودم نشستھ نیشاھ و بھارکِ  نیماب من... نبود شوھرش مینشست یوقت

 توانمیم نکھیا حس... برگرداند خوَنم بھ را خانھ نیاِ  یفضاِ  بودن یمیقد حس خی کردن خورد ِیصدا
 از افتاده رید یھا سنت نیا بھ من... درآورد چرخش بھ روحم در نمیبب چشم بھ نجایا در را یمیقد یسنت

 ...داشتم ازین تھران

 ن؟یشاھ _

 .کرد نگاه میچشمھا بھ. چسباند سرم بھ را سرش

 جان؟: نیشاھ

 ...نرود باال مانیصدا کھ زدمیم حرف یجور

 ھستن؟ یک نھایا _
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"  شھِر مارستاِنیب بھ تورو نشونیماش با تا دو اون... س راننده ش شوھره ،ِ َبُگم اسمش خالھ نیا: نیشاھ
 مجاورش شھِر مارستانیب بھ تورو و مینکرد سکیر ما کھ داشت درمانگاه ھی نجایا رسوندن،" کنگان
 دیبا دادن قسمم و گرفتن و م شماره میبیغر دنیفھم کھ ھمونجا...  نیخوب یھا آدم یلیخ... متیرسوند

 ...کنھ کمک تونھیم توِ  ی ھیروح بھ یلیخ کھ دارن مراسم ھی گفتنیم... خونشون میایب

 :دمیپرس پرسشگرانھ

 مراسم؟ _

 ....آورد خودم بھ را من ُاپنِ  بدونِ  ی آشپزخانھِ  سمت بھ نگاھش با وبعد کرد دییتا سر با

 و خودم یبرا یوانیل... شدم رهیخ بود گرفتھ میجلو کھ ییمویآبلِ  شربتِ  ینیس بھ و برگرداندم را سرم
  ...گذشت من از و برداشتم بھارک یبرا یوانیل

 ؟یباردار دخترم _

 :دادم جواب یلبخند با

 ....جان خالھ بلھ_

  ...بود یخال دستش... بود کرده تعارف ھمھ بھ را ھا وانیل... سمتم بھ برگشت

 مِچِ  یرو بھ را دارش گل دامِن..نشست چھارزانو خودش و گذاشت شیپاھاِ  یرو روبھ را یخالِ  ینیس
  ...دیکش شیپاھا

 پسر؟ ای دختره ت بچھ _

 ...آورد جا بھ را حالش میصدا دروِنِ  ی شده حل ِیایح شد، نازک میصدا

 ...مطمئنم...پسِر افتاده دلم بھ دم،یفھم کھ بود شیپ ھفتھ ھی تازه...پسِره _

 ....کردیم آرام را انسان شیھا خنده...دیخند

 اسم نیا یبرا اسم نیبھتر قایدق..! بلھ... داشتم زن نیا بھ خاص یحس... بود مھربان یلیخ اش چھره
 " خاص....." بود خاص

 ....بود بودن زن از یا اسطوره شد لیتبد منِ  َبُگم خالھ بھ ساعت چندِ  نیقر بھ کھ یخانوم نیا

 اِسیق در یسخت چیھ من دم،ینکش او برابره در یزجر چیھ من دمیفھم او با یساعت چندِ  یگفتگو از بعد
 ....دمیند او  با
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 او از شیخواھرھا و برادر پدرش، و مادر یگ بچھ دوراِن در کھ ییھا یگاریب از گفت؛ شیزجرھا از
 وصورتش سر بھ کھ یپ درد یپِ  یھا کتک کردن صاف و شیھا رفتن رونیب یواشکی از دند؛یکشیم

  ... شدیم وارد

 ...مردگفت نیا با بودنش حاالخوشبخت و کردنش ازدواج بار دو از

 گفتم من و شعور و درک از گفت.... ندارند یمشکل اما بزرگتراست مرد نیا از سال ده کھ نیا از گفت
 در یزن... من... کشاندند نجایا بھ را من کھ یبزرگ ِیشھرھا مردِم از یبعضِ  دل در فرھنگ نبوده از

 از گفتم.... خروشان و جوشان یھا محبت اوِج...اش زنانھ یھا خواستن اوِج اش، یسالگ یسِ  سن
 و گفتم... بھارکم دِل و دلم از... مرگش و پندار از خودم، و نازیپر از گفتم مادر، و پدر از گفتم د،یحم

 ... دمید را ساعت تا میگفت و میگفت... گفت

 ....شب ده

 ادی با کھ یپندار ادهی بھ انداخت، امرزمیب خدا مادرجاِن ادهی بھ را من کھ یا" سبز کوکو"  شب، شاِم
 ھم در را نیسمِ  یھا ِسِگرمھ کھ یحسام ادهی بھ کردم، دعوت نیشاھ ِیابرو بھ را یا گره کردَنش

 ....کرد

 ....ُبرد خواب بھ را بھارک کھ یسکوت آخر در و

 سر پشت را یخونِ  نوع از ھم آن ،یسرطان دمیفھم یوقت د،یرس اوج بھ اش یگفتن ِیھا مقاومت یوقت
  ...شدم خراب گذاشتھ

 ...کردم نوازش را اصغر یعل... دمیکش دلمِ  یرو یدست... شدم تمام

 حض بوده یمعنو و نبوده یپزشک شیمداوا دمیفھم یوقت  بوده، یامام و نبوده یدکتر شیشفا دمیفھم یوقت
 ...کردم

 ....دمیدینم چیھ مقابلش در ھم را مانمیا من حاال

 ھا یتختیپا ما کھ یمراسم آن... بود شیشفا گاهیجا کھ یمراسم کرد، دعوت یمراسم بھ را من
 ...دمشیدینم ھم من دیشا... دانمینم... بودنش دهیند ھا یشھر باال کھ یمراسم... َمشیشناختینم

 شد نیبرا  سفر نیا منواِل و کردند یاری را من ھمھ اما دارد کار تھران در من جز بھ یھرکس دانستمیم 
  ...دیاینم شیپ یمشکل و میبرو رترید کھ

 ...شدیم برگزار صفر ھشتم و ستیب روز کھ یمراسم آن.....نمیبب را مراسمشان خواستیم دلم

 حضرت مخصوصشِ  مھمان کھ یمراسم آن شد،یم انجام" ص" امبریپ رحلت با مصادف کھ یمراسم آن
 ...بود)) ص((  محمد
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 ...داد شیشفا کھ ببرد یمراسم آن بھ را من خواستم او از نیبنابرا

...  بزند حرف قشنگ بھارکم تا...  برگرداندش یزندگ بھ تا...  بدھد شیشفا تا ببرم را بھارکم و بروم 
 ....کلمھ کی از ھجا ھرِ  گذاشتن جا بدون.... انداز دست بدوِن... لکنت بدوِن... بزند داد...  بزند صدا

 نبوده از گرید... بود دیام بود کھ یچ ھر.... نبود ھم یکابوس خوب اما امد،ین میچشمھا بھ خواب شب آن
 و آمدن فقط.... گرفتینم ام ھیگر نبودش از گرید... نبودم ریدلگ رفتنش از گرید...  نبودم ناراحت دیحم

 ھر...  ندارد را محبتِ  ارزش یمرد ھر نکھیا... بود شده خاص یا تجربھ میبرا ام یزندگ از رفتنش
 یمرد ھر... ستین آل دهیا مرِد یمرد ھر...  ندارد َبرش در را خودتِ  گذاشتن اریاخت در ارزِش یمرد
  ...ستین شناس یزندگ یمرد ھر... ستین شناس پول یمرد ھر... ستین یزندگِ  مرد

 ؟یداریب _

 ...نداشت یتمام کھ داشتم را ییایروِ  احساس شھر نیا ییالیو ی خانھِ  وانیاِ  دمِ  یھا پلھِ  یرو

 ... کردم احساس را قدم کی ی فاصلھ بھ کنارم در نیشاھ تنھ ینیسنگ

 :دادم جواب

 ....آره _

 ...دیکش یقیعمِ  نفس... شد قیدق شب ِیگ رهیت بھ

 ...دارمیب منم: نیشاھ

 ...اراده یب... زدم لبخند

 ...دونمیم _

 ...خوشبحالت: نیشاھ

 فکر نیا بھ داشتم من و  انداخت نییپا را سرش معذب کھ کردم نگاھش رهیخ یطور برگشتم، سمتش بھ
 ... است زیبرانگ نیتحس ھم بودنش معذب چقدر مرد نیا کھ کردمیم

 خوشبحالم؟ چرا _

 ...یدونیم کھ: نیشاھ

 سختھ؟ دونستنش نقدریا یعنی _

 ...آره اوقات یبعض: نیشاھ
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 ن؟یشاھ _

 ... دادیم نشانش تر مردانھ کیتار رنِگِ  راھنیپ نیا داشت، تن بھ یجذاب راھِنیپ... برگشت سمتم بھ

 جانم؟: نیشاھ

 ؟...شناسمیم رو دختر _

 ...است جذاب ھم شیھا طنتیش کھ دمیرس جھینت نیا بھ من و نشد معذب نباریا

 ؟...یبدون یدار دوست یلیخ: نیشاھ

 ...انداختم ھم یرو را میپاھا و دادم تکان را سرم

 ...خوب آره _

 .انداخت باال را شیابرو از ییتا

 ؟یموافق راه نیا از مون شمال رفتنھ با پس: نیشاھ

 کی اسم گفتنھ یبرا نقشھ ھمھ نیا چرا بود؟ یسوال ستیب  بود؟ معادلھ... زدم گره ھم در را میابروھا
 دختر؟

 شمال؟ میبر دیبا چرا _

 ھ؟یک طرف یبدون یخوایم چون: نیشاھ

 ھ؟یشمال _

 خانوم؟ باشھ.. یدونیم زویچ ھمھ شمال میبر... یبکن نجایا تو یکنجکاو نشد قرار: نیشاھ

 ر؟؟؟؟؟یخ ای شودیم حذف چھریپر اش یزندگ در دختر آن آمدِن با کردمیم فکر نیا بھ داشتم و دیلرز دلم

... نبود یبد فکره...  وانیک با...  بھارک با... نیسم و نیشاھ با ھم آن... داشتم دوست را شمال سفر
ِ  سمت بھ ھردو و گفتم او بھ را باشھ... کند دورم دیحم و تھران از توانستیم باشد، قشنگ توانستیم

 ....میرفت مانیھا اتاق دروِنِ  پھنِ  یجاھا

 ....کردم فکر میفرداھاِ  یفردا بھ و دمیبوس را بھارک

 

************* 
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  ...زدیم شور شتریب دلم شدمیم تر کینزد مقدس مکان آن بھ چھ ھر

 ...کردم اش آماده ھم ھمرنِگِ  دستکش و کاله با و یا قھوه رنگ بھ گرمِ  یبافتن لباِس با را بھارک

  ...دمیپوش چادر بھارک مادره ِسَمِت در بار نیاول ِیبرا

 ...دمیپوش عشق یرو از بلکھ اجبار ِیازرو نھ نباریا

 ...دمیکش سرم یرو عشق یرو از بلکھ نفرت یرو از نھ نباریا 

 ....گذاشتَمش دلم یرو مرحم یرو از بلکھ بغض یرو از نھ نباریا 

  ...کردیم ام وانھید بھارک قلِب ِیصدا

 ... برورد خواستیم فقط رود،یم کجا بھ دانستینم

   :گفتیم 

 را سبز ِیقبا با مرد کی خواب مرتب م،یا شده َبُگم خالھ مزاحِم و میا بوده نجایا کھ یروز دو نیا در
 ....است دهیدیم

  باشد؟ شده خوب زبانم شودیم یعنی: گفتیم 

  نلرزد؟ میصدا گرید شودیم یعنی: گفتیم

 .بود نیسنگ شیپاھا ِیصدا مرد آن: گفتیم

 ...بود آرام شیدستھا یصدا: گفتیم

  است؟ نیھم ندیگویم ونیزیتلو در کھ  یزمان امام آن یعنی: گفتیم 

 ...بود ینوران اش چھره: گفتیم

 ...بود لبخند فقط بھارک بھ مادرِ  جواب

 ....دیکشیم دخترش ِی دهید زجرِ  دلِ  یپاک از کھ یآھ فقط 

 ...درآورد تاز و تاخت بھ و گرفت دررا رهیدستگ َبُگم خالھ

  ...شد داریپد میرو ِیجلو یمشکِ  یعبا با یزن ریپ 
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 ....بود پوشانده را خطش سورمھ رِد کھ یمشک ییچشمھا ،یاستخوان یصورت

  ...بودند بستھ خی شیدستھا و دیسف نگاھش

 ....مجلس صاحِب دِلِ   وسعت بھ بزرگ یا خانھ

 کھ یابوالفضل ایِ  یپرچمھا بود، شده چسبانده سالنِ  یوارھایدِ  تمام بھ َپنس با کھ ینیحس ای ِیھا پرده
  ...بودند پوشانده را یآجرِ  یوارھاید

" ِ  یبو... دادیم دلِ  تھ ازِ  ی خواھرانھِ  یبو...  دادیم عشق ِیبو... دادیم محبتِ  یبوِ  ی خانھ نیا
 ....یواقع... دادیم یواقعِ  یھا"  نکند درد دستت

 :گفت آرام و  کشاند ساکت ییجا بھ را من نیشاھ ییجداِ  ی لحظھ

  ...باش خودتِ مراقب:نیشاھ

  ....دادم را نانیاطم نیا او بھ یلبخند با

 خانم َبُگم ھمراِه بھ ھم بھارک و نیسم و من کردند؛ تیھدا خانھِ  ی مردانھِ  قسمت بھ را وانیک و نیشاھ
 ...بردند گرفتیم صورت آنجا شان ییرایپذ کھ بزرگ یدراتاق

  ...دمید مجلس نیا در را زیچ کی فقط و شدم کور

 ...دمید و زیچ ھی فقط خدا نیزم از وسعت ھمھ نیا تو و شدم کور

 کراِن یب ِیایدر از یا چشمھ فقط دم،ید را پدرم ِیھا حیتسب از یا مھره  تنھا  ام گذشتھ از و شدم کور
 ...دمید را خدا

 داغ فقط میبتوان تا میزنیم آتش و آب بھ را خودمان کھ دمید را ینیحس امام اصغِر یعل از یا گھواره
 ....میکن درک را نبیز

 نماده بھ یعروسک کھ یا گھواره بودند، کرده پر ینتیز یھا پارچھ از را دورش تا دور کھ یا گھواره
  ....بودند خوابانده داخلش اصغر یعل

 یب ،یزیغر و اراده یب بھارکم دمید فقط نگفتم، یزیچ محمد ِیخدا بھ نگفتم، یزیچ واحد و احد ِیخدا بھ
  ...رفت گھواره سمت بھ تامل یب و اراده

 ...زد دلِ  مرحم آن ِیرو بھ یا بوسھ قرمزش یلبھا با و گذاشت گھواره طاِق یرو را سرش

 ....زدم لبخند
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 کردند ھیگر و کرد ھیگر... زد رونیب گھواره تِھ از شیپاھا....  انداخت گھواره آن دروِن بھ را خودش 
 ....شد جمع لبخندم...  جمع

 .....کردم ھیگر و کرد ھیگر

 عرض و طول..  است فراگرفتھ را بدنشانِ  ستون تمام تعجب دانستمیم فقط دانستمینم را یبوشھر ِشیگو
 .....شد یبردار لمیف و عکس از پر  اتاق

 یکبر بتیغ کھ شد یزمان امام گل عطره از پر شد،" ص"محمد حضرتِ  گل عطره از ُپر اتاقِ  تمام 
 ... آزارد یم را ماِ  ی ھمھ اش

 آمده احترام یادا یبرا فقط بود، گرفتھ را شیشفا بھارکم... شد خوب بھارکم... گرفت شفا بھارکم...  بلھ 
  ....بود

 ...کردند بغض گلوھا و دینال بھارکم.. دیلرز اش گانھ بچھ ِیھا شانھ و دینال بھارکم

...  زد منو اون... دزدهیم منو... َبده من یبابا... شو بابام تو ندارم بابا من... بابا سالم... آقام سالم: بھارک
 گھید خوامیم بخنده، مامانم خوامیم.... خوامیم یزیچ ھی فقط خوامینم بابا من آقا....شھیلیس یجا نیا نیبب

 تو آقا... کنھیم بزرگھ یآبج منو داره... ارهیم برام داداش داره.... خوبھ یلیخ مامانم آقا...نکنھ ھیگر
 اقام اقا،... گفتمیم وقت یلیخ تو رو بابا ھی اونوقتھا من..زنمیم حرف االن من کھ یبود تو... یبزرگ
 ...اقـ... باش

 ....را کرده علم قد شیجلو کھ یمرد آن ند،یبیم دانستمیم... کند کامل را حرفش نگذاشت ھقش ھق

  ...کردم سکوت پس ُپراست، دلش دانستمیم 

 ....بود گرفتھ شدت جمعِ  یاھویھ...  آمدند مردھا

  ...بودند مردم... بود وانیک...  بود نیشاھ

 .کرد پنھان کالھش ِریز را شیموھا... بود شده تر پر یقھوا رنگ آن با بھارکم یھا شانھ

 یبابا اونا..کن خوبشون..نکن ضیمر من مثل رو ین ین چیھ اما شدم خوب من.. یمرس آقا: بھارک
 ...دارن خوب

 کرد،یم نوازش فقط دیرسینم شیصدا... رفت فرو نیشاھ چنگال در میمستق میھا شانھ.. دیترک بغضم 
 ....شھیھم مثل داد،یم ارامش شھیھم مثل فقط....زدینم ادیفر او اصال

 ...نجامیا من چھریپر...  نشده یزیچ... آروم چھریپر: نیشاھ

  ....دیرسینم ھم خودم گوِش بھ یحت میصدا... دیرسینم حلقم بھ میصدا.... آرامش منبع آن نیماب شدم پنھان
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 " ممنونـــــــــــــــــــــــــم ــــــــــــــــــــــــــــــــــایخدا"  زدم داد خودمِ  درون

 ...رفتیم شیپ یعال داشت زیچ ھمھ شکستنش با کھ بود یطلسم دیحم انگار

 ...بطنم دروِن اصغِر یعل حاال بھارکم، ام، یزندگ

ِ  اصلِ  یخرما و گرمِ  نخود... رشتھِ  آش و زرد آِش از پر... نیزمِ  یپھنا بھ دندیگستران یا سفره
 ....بوشھر

 ...بود دوختھ چشم گھواره آن بھ و خوردیم سرمست بھارکم

 باشد یاجبار منِ  طرف از خواستمینم اما دانستمیم...  برگردد او بھ لکنتش دوباره دیترسیم زد؛ینم حرف
 زبان بھ فکرش از مستقل خواستمیم باشد، خودشِ  ی گانھ بچھِ  ی اراده بھ ھست کھ چھ ھر خواستمیم... 

 ...دیایب

 پول یمقدار سال ھر خواستم ازاو و دادم مجلس صاحِب بھ درآوردم، پول یا بستھ بردم، فمیک بھ را دستم
 کردم ام خانواده یبرا ریخِ  یدعا بار ھزار...  کند خرج گھواره موجباِت ِیبرا را فرستمیم شیبرا کھ را

 تھ از چقدر بود، یواقع چقدر... کردیم رسوخ پوستمِ  ریز تا چقدر... دیچسبیم من بھ دعاھا نیا وچقدر
 نیاِ  ی تشنھ چقدر... خواستمیم دعاھارا نیا من چقدر نداشت، ییجا درونش ایر و دروغ چقدر بود، دل
 ....بودم ھا کردن دعا بایز

... کردیم َتمیاذ میپا رنگِ  نازکِ  جوراب... دمیکش دراز ام سجاده سِر ھمونجا خواندم، کھ را ظھر نماز
 درست را خوابش ِیجا... بود دهیخواب کنارم بھارک... دمید را ام کرده باد یھا رگ تازه... آوردم درشان
 :گفتم بود فشیک دروِنِ  لیوساِ  کردن زیتم مشغول کھ نیسم بھ ، کردم

 م؟یریم یک _

 ...چرخواند سمتم بھ را سرش

 ؟یکرد ورم چقدر یپر: نیسم

 ...ستین ادتی بود، روزم و حال نیھم بھارکم سره ستین یزیچ... دونمیم _

 ...چھارمتِ  ماه نھ آخرِ  یھا ماه سره اما آره: نیسم

 .دادم تکان ندانستن از یسر

 .واهللا دونمیم چھ _

 :گفت است، بوده نیشاھ بودم مطمئن حاال کھ کردَنش قطع از بعد و درآورد را تلفنش
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 ...میفتیم را گھید ساعت ھی: نیسم

 .کردم ناز را بھارک

 .باشھ _

 ؟..ستین زشت شمال میبر یپر گمیم: نیسم

 .کردم نگاھش مرموزانھ

 یبرد منو ینبود خودت مگھ ؟یگیم بد ازش ھمھ چرا ؟یشیم دیسف و سرخ ادیم حسام اسم تا چرا تو _
 شش؟یپ

 ...ُبرد زبانش اما باخت، رنگش

 ..باشم مزاحم ادینم خوشم فقط من ؟...یکنیم شک زیچ ھمھ بھ چتھ تو بابا نھ: نیسم

 ؟یستین االن _

 ...یخاص فرده نھِ  نیحس امام بھ متعلق االن، نجا،یا اما چرا: نیسم

  ..بود یمعن ُپر حرفش

  ..زدم لبخند فقط

 ...کرد ریس را جھان اش سفره کھ ینیحس بھ

 ...ادینم شیپ ام یمشکل و میریم.... ستین یمشکل زمیعز نھ _

 بھ اما داشتم شک شیرفتارھا بھ شناختم،یم را دوستم من... است جیگ بود معلوم اما داد، تکان یسر
 ...بود اوِ  جانب از یرفتار ھرِ  یبرا جواب نیباتریز سکوت پس نان،یاطم خودش

 ...کرد صدا از پر را خونھ ، اطیح از ِسنج و طبل یصدا

 و بودم دهید قھیدق دنیچند حِد در میدیرس کھ شب ھمان شھر، نیا ِیاستان کاناِل از شناختم،یم را صدا نیا
 ....نمیبب کینزد از را صحنھ نیا داشتم دوست

 .رفتم بوشھرِ  یھا یشگفت از َسبک نیا داِرید بھ و سپردم نیسم بھ را بھارک

 با یعزادار یھا دستھ و نخل از ُپر اطیح آن ام، نکرده تجربھ حال بھ تا کھ بود ییھا حس در آن پشِت
  . انداخت کربال یصحرا اِدی بھ را من شور پرِ  جوانان دسِت بھ یھا سنج و  طبل
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  ..گرداندیبرم یزندگ بھ را نیحس آب یا قطره کھ صحرا آن ادهی بھ

 .میستیگر اراده یب

 ...دادم گوش

 ....بود ینیحس ھمھِ  دل و کربال آنجا

 ...دیچسب میزانو بھ میپاھا کناره یجسم

 نوازش را سرش. دادیم را دنشیپر خواب از خبِر آلودش ُپف ِیچشمھا.  بود بھارک. برگشتم سمتش بھ
  .دوختم چشم قامتش بھ و کردم

  .کردینم حس را منِ  حرکات کھ بود صداِ  محو انقدر

 کمرش و پا بھ دادِن حرکت با ھا وقت یبعض. کردیم یھمخوان ھا آن با. داشت دوست را ئتیھ نیا
 تواندیم وار سالم و خانوم بھارکم چقدر کھ دمیرس قتیحق نیا بھ من نجایا کند، حرکت آنھا مثل خواستیم

 " شــــــــــــــــــــکر"  مرتبھ ھزار ایخدا پس...  کند یزندگ

 

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

 

 .داد من بھ را بودن مھم احساس بار نیاولِ  یبرا ام، ختھیر سرِ  پشتِ  آب

ِ  بودن خالھ کھ ی"  بگم" خالھِ  مغموم یچشمھا با یدلتنگ سِر از ییھا نگاه بود، سرمِ  پشتِ  یھا نگاه
 .داد نسبت من بھ را بودن آدم احساِس بار نیاول ِیبرا چشاند، دھانم بھ را یواقع

 و دل با دیبا فقط نباریا ،یبزن حرف پول با خواھدینم نباریا چھر،یپر کھ کردم دایپ را احساس نیا
 .نیھم فقط. یبزن حرف احساست

 .کردیم بایز را نیماشِ  جو و زدیم حرف مدام بھارک

 .کردیم یارزان ھمھ بھ را محبت از سرشار یدل

 پشِت کھ نبود نیا حقم من.  فشردم را تماس ردِ  ی دکمھ من و زد زنگ پدرم چندم دانمینمِ  بار یبرا
ِ  تلفن یحت و کنند رفتار بد کردیم نوازش را پشتم برادرانھ کھ یکس ن،یشاھ یعنی ام، یحام تنھا با تلفن،

  .بودنشان یریام یحاج بھ بفروشند فخر و کنند قطع او یھا محبت یرو بھ را یارزش یب
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 ....بودم دخترشان من

 جنس از بودن،ِ  جنس از احساس،ِ  جنس از دخترم، کی من گرفتندیم ادی ذره کی فقط ذره، کی کاش 
 .بایز یھا ماندن جنس از سرش،ِ  یرو پدر ِیھا دستِ  لمس

 عکسش بھ دارم باکره نا یجسم من.... است دخترانھ و ناب یھا تالطم از پر دل کی دلم، دانستندیم کاش
 را یمرد عاشقانھ نھ ده،یچش را بودن مادر احساس فقط کھ یدل... بکر و نخورده دست... ست باکره دلم

 ...دنیپرس

 زنانھ ای مادرانھ من و برگردد کار از کھ یمرد بھ داشتم عادت... بودم معتادش فقط نبودم دیحم عاشِق من
 و فیتعر بھ کند شروع ھمسرش، ِی مادرانھ پخت دست از کند حض او و برسانم دھانش بھ را شیغذا
 ....دیتمج

 ...بشوم مغروق یشاد درِ  غرق یھا فرشتھ یصدا از و کنم پرواز بھ شروع آسمانھاِ  بال بر من و

 کھ بودم افتاده یکسِ  دست بھ من ناخواستھ ای خواستھ یول... بودم داده وفق بودن کم بھ را خودم من... بلھ
ِ  اوردن باال با و شدم یادیز اش یزندگِ  ی معدهِ  یبرا کھ یطور... بودم یادیز اوِ  یبرا بدبختانھ

 ....کرد اش یخودخواھ ِیتباھِ  غرق ماراِ  ی ھمھ اش یخوشبختِ  اتیمحتو

 ...اصغر یعل حاال و بھارک، خودش، من،

 داده آذر بھ را خودشِ  یجا کھ یماھ آبانِ  زهییپا... یزییپا و بود سرد نبود، گرم نبود، یریکو ھا جاده
 ....بود

 تھران چکسیھ نیشاھِ  شنھادیپ بھ....میدیرسیم شمال بھ انشیپا با ھمزمان ما و شدیم تمام صفر ماه
 ....میکرد یم حرکت یسارِ  سمت بھ توقفِ  بدون راه ھمان از و ماندینم

 تمام را شیحرفھا تا ندازدیب چنگ یزیچ چھ و یکس چھ بھ داندینم... ترسدیم کردمیم احساس چرا دانمینم
  ....باشد گفتھ کمال و

 اوھم دیشا گفتم، یم نیشاھ بھ را مسئلھ نیا دیبا... ندارد درمان بھ ازین روحم گرید کردم یم احساس
 ....باشد داشتھ یاحساس نیھمچن

 داشتھ دارید او با چطور گرید نروم و نشود اگر بود، جلسات نیھم نیشاھ با دارید یبرا منِ  ی بھانھ تنھا
 باشم؟؟؟؟؟

 نبودنش از دارم یبدِ  احساس من... دوبارهِ  یبرادر یب از ،یا یحام یب از ترسمیم من... میگو ینم نھ
 ....خواستمیم پندارِ  مثل را نیشاھ من... ام کرده عادت بودنش بھ من... کنارم در

 ...میبود راه در ھنوز ما و بود شده شب
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 دیایب او م،یکن عوض را مانیجا خواست من از....  یداریب ھر از دارتریب من و آمد یم خوابش وانیک
 .جلو بروم من و عقب

 غرِق نیشاھ. بود داده گره من ِیدستھا در را دستش و بود گذاشتھ نیسم ی شانھ یرو را سرش بھارک
 ...نشد متوجھ او اما...! اما کرد شیصدا وانیک کھ یطور بود، فکر

 ...کردم شیصدا من

 ن؟یشاھ _

 جانم؟: نیشاھ

 .انداخت باال ییابرو

 .میبخواب یکم عقب میبر ما و جلو ادیب اون تا کنار بزن گھیم داداش، یچیھ... بده شانس خدا: وانیک

 .دمیخند

 نیاریب فیتشر _

 .شد ادهیپ و دیکش یا ازهیخم

 .میاریم ،یآبج میاریم: وانیک

 .داد وندیپ گازِ  پدال بھ را شیپاھا دوباره نیشاھ و میکرد  ضیتعو را مانیجاھا

  ...دمیکش دراز یصندل یرو. نزدم یحرف

 .درآورد  سکوت از کالم، بدوِنِ  آھنگ ھمانِ  گذاشتن با را نیماش یفضا

 نیشاھ کردم احساس کردم، حاصل نانیاطم نیماشِ  یاعضاِ  تمام بودِن خواب از کھ یمسافتِ  یط از بعد
 یاضاف کردم احساس. نداردذ کنارش در نشستَنم از یخوب احساِس کردم، احساس. کندیم یرانندگ یعصب

 !...نھ... کردم احساس.... خواھدینم تیموقع نیا در االن، نجا،یا را من کردم احساس. ام

 ھم را َشُشَمش ھا زن بھ کھ حس چھ ھر حس، ھرچھ بھ لعنت.باشد من با یاحساس چیھ خواستمینم اصال 
 .اند کرده اضافھ

 ...بدھم احساسم بھ را مغزمِ  ی اراده دینبا 

 ...شدم خم سمتش بھ. ساختم نرم را گاھم ھیتک ِیجا بیترت نیا بھ و زدم وندیپ داشبورد بھ را دستم

 ...شدیم بستھ و باز اش ینیب یھا پره یشگیھم تیعصبان رسِم بھ

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


 ؟یخوب نیشاھ _

 .کرد زمزمھ...بود جاده بھ رو سرش

 ....دنده ِیرو بزار و دستت: نیشاھ

 :دمیپرس متعجب

 ؟یگیم یدار یچ _

 ...گمیم دنده یرو بزار و دستت: نیشاھ

 ...بستم را میچشمھا ترس، با

 ..دمیکش دراز بودم، نشستھ کھ ییجا ِیرو

 .برداشتم چنگ میچشمھا با خودمِ  سمتِ  ی شھیشِ  سمت بھ و گذاشتم دنده یرو بھ را دستم

 بزارم؟ دیبا چرا _

 ...بشود خارج دستش از یراحت بھ توانستیم نیماش تعادل کھ یطور... شد خم سمتم بھ

 ...ستمین آدم من مگھ خوام؟ینم آرامش نامرد منھ یکنیم فکر یلعنت آخھ: نیشاھ

 اما دیبخشیم نوازش را آدم روِح انواشیپ ِیھا نت با کھ یآھنگ نیا و شب یاھیس... بود آمده بند نفسم
 . انداخت یم ھا حس نیاِ  ی طرهیس را دلم کوبنده،

  ..یگرید زهیچ ای است نیشاھ داشتِن دوست برادرانھ از دانستمینم کھ قلبم ضرباِن 

 .... گرید یدختر ای است من بھِ  متعلق دانستمینم کھ یا ُبرنده و زیت یھا نگاه

 ....یگریدِ  کس ای است من ُمَسکِن دانستمینم کھ یآرام و گرمِ  یدستھا

 نفس توانستمینم چرا.... آمد یدرنم میصدا چرا...  کردمیم درک را بھارکم لکنت طیشرا نیدرا االن،
 ...بکش نفس ا،یدن نیاِ  یھا  یبد از د،یحم از ،یآزاد االن تو بکش، نفس چھریپر... بکشم

 ...بود ھیشب نیشاھِ  یصدا بھ صدا نیا چقدر... باش آرام زد ادیفر درون از ییصدا

 چھر؟یپر: نیشاھ

 ...برگشتم سمتش بھ

  ....کرد دایپ انیپا لکنتم... برگشت نفسم
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 بلھ؟..َب _

 ...نمیبب توانستمینم را شیچشمھا تخِم گرید چرا دانمینم... کردینم نگاھم چرا دانمینم

 ...نرو شمیپ از چوقتیھ: نیشاھ

 بود؟ چھ دنمینفھمِ  یتکرارھا نیا بود؟ چھ یبرا یمبھم و یجیگ ھمھ نیا بود؟ چھ دوگانھِ  یحرفھا نیا

 نیاِ  گفتن از بگو ست؟یچ منظورت بگو ؟یدھیم لمیتحو کھ ستیچ ھا حرف نیا بگو چرا؟ بپرس چھریپر
 ...یدار یمنظور چھ حرفھا

 :دینال فقط کھ زبان نیا بھ لعنت و درآمد حرکت بھ دیچرخ دھانم

 ...باشھ _

 ...دیچسب را گردنم پشت از ییدستھا

 دایپ یآگاھ منِ  ھدف از یکس یکیتار آن در... دمیکش رونیب نیشاھ یدستھاِ  ریز از اریاخت یب را دستم
 ...کردینم

 ...شد گوشم ُنقِل بھارِ  یصدا کھ ست،یک نمیببب برگشتم

 ؟یمامان سالم: بھارک

 .چرخواندم طرفش بھ را سرم..شد بستھ لذت از میچشمھا

 ...خوابن عمو و خالھ نکن سروصدا... مامان عمره سالم _

 :دینال گوشم کناره

 ...یکن صدام اسم بھ دیبا گفتھ خودش چون گمینم عمو وانیک بھ من... وانیک و خالھ: بھارک

 بھ را صحبتش ِیرو و زد من بھ محسوس یچشمک... برگردم سمتش بھ شد باعث نیشاھِ  ی خنده یصدا
 .بود جلو بھ معطوف شیچشمھا کھ یحال در ھم آن داد، بھارک سمت

 گھ؟ید یکن صدام عمو دیبا ھورم لنده اون از تر کیکوچ کھ من اونوقت: نیشاھ

 :گفت خودشِ  خاصِ  ی گانھ بچھ حالت با و داد تکان را سرش بعد و رفت فکر بھ یا لحظھ بھار

 ...ھینطوریا..آره...گھید حتما: بھارک

 ...میدیخند باھم ھردو نیشاھ و من
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 .کردیم دادیب اش چھره تو ییسردرگم. کرد پا آن و پا نیا یکم بھارک

 عمو؟: بھارک

 .کوباند فرمان ِیرو بھ آرام یا ضربھ نیشاھ

 عمو؟ِ  جان: نیشاھ

 ھ؟یچ ھور لنده: بھارک

 .زد محکم یا قھقھھ نیشاھ

 ...مھربونھ و بایز یلیخ موجود ھی: نیشاھ

 ...برگشت اولش ِیجا بھ دوباره و داد تکان یسر بھارک

 ...کند تتیاذ را راننده ِیکنارِ  ھمراه و راننده نیا از شتریب خواستینم و بود سیپل اریھم ام بچھ

 

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

 

 " ستمیب فصل "

 

 در بودن لیتعط روِز سبب بھ یکیتراف کھ حاال اما بود راه یساعت کی کیترافِ  بدون رامسر تا یسار از
 ناھارِ  وقت از رترید حتما حساب نیا با و بود ختھیر بھم را مانیھا معادلھ تمام بود، افتاده راه بھ جاده

 ....شدمیم حسام آقاِ  ی شرمنده من و میدیرسیم

  ...ستیکی شدَنش تمام با اسمش آمدِن کھ چرا است، بھتر نگفتَنش شمال از

 آب از پر یدشت... دیآ یم انسانِ  چشمِ  مردمکِ  عمق بھ شتریب خطھ نیا در خداوندِ  قلمِ  ییبایز و بھار
 یبرا اریاخت یب کھ ییھا درخت ھمان خورده، گره ھم در و دهیکش فلک بھ سرِ  یھا درخت علف، و

 ھم شبِ  یگ رهیت...  یگ آلوده بدوِنِ  یزیتم پاک،ِ  یھوا. بودند آورده وجود بھ را یعیطب یبان ھیسا جاده
  .نداشت کم ،ییبایز از یزیچ روزش از

 راغب را، من فروش یبرا جاده کناِر دار نیچِ  یھا دامن و رنگارنگِ  یھا شال با یمحل یھا لباس
 ...کنم ستادنیا بھ مجبور را نیشاھ کھ کرد

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


 یمحل ِیھا لباس نیا با حسامِ  ی خانھ در جا آن تا دم،یخر دست دو ھرکدام نیسم و بھارک خودم، ِیبرا
 گانھیب باھاش کھ یزیچ... یزندگ قایدق.. میکن یزندگ روز چند یبرا دانستمینم فرھنگشان از یزیچ کھ

 ...شدمیم آشنا نقشش و رنگ با دیبا حاال و بودم

  ...بود شده خستھ یلیخ نیشاھ

 ...شمال تا بود آورده وجود بھ گاز و ترمزِ  یرو را یسالم ِیگ راننده شیپاھا با جنوب از

 ...دادم دستش بھ را بیس از قاچ نیآخر

  ...شد وارد یخاک یا کوچھ  بھ و داد گردنش بھ یچیپ

 دوست اما بودم زده حدس را ییزھایچ حرکاتش از....!دانمینم را شیچرا داشت استرس مھابا یب نیسم
 .بشنوم خودش از داشتم

 .میشد پرتاب مانیجلو بھ ھمھ و شد متوقف یساخت تازهِ  ی طبقھ دوِ  ی خانھِ  یجلو نیماش ِیھا قدم

 شدِن خوبِ  یبرا یھرکس از کردمیم احساس...شد ادهیپ و گرفت را بھارکِ  دست خوش سر وانیک
 .است خوشحال شتریب بھارک

 ن؟یشاھ _

 ....نبود نیماش در نیشاھ و من جز یکس.... برگشت سمتم بھ

 ؟یا خستھ _

ِ  رخ بھ را عشق آن خبِر رمقش، یب ِیچشمھاِ  عمق آن در...  ماند رهیخ میچشمھا بھ... زد لبخند
 ...دیکش یم میچشمھا

 ...دیکش یقیعم نفس

 ...ستمین.. نھ: نیشاھ

 .کردم باز شدنم ادهیپ یبرا را در

 کنم؟ خواھش ھی شھیم: نیشاھ

 ...دیلرز دلم

 ...حتما آره _

 .درآورد تاز و تاخت بھ شیانگشتھاِ  یال را اش رهیدستگ..برگشت درِ  سمت بھ
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 ....ھیک شخص اون کھ یفھمیم فردا اما خستمھ یلیخ..نشو کنجکاو و امروز: نیشاھ

 چرا؟ _

 :داد جواب نگاھمِ  رد بھ توجھ یب دوباره

 ...خانوم مامان ام یانرژ از یتھ االن من و خوادیم یادیزِ  یانرژ تو بھِ  گفتن چون: نیشاھ

 ؟...ست یکس چھ اش سابنده بفھمم آنکھ یب کرد دنیساب بھ شروع دلم در مھابا یب یقند

 ...بستھ و شد گرد میچشمھا

 ....بود یگفتن نا دلم در وصفش کھ بود داده دست قلبم بھ"  خانوم مامان" ِ  لقب با اسممِ  بردن از یلذت 

 ...شدم وارد یبزرگِ  اطیح داخل بھ و شدم ادهیپ

  ...بودند ساختمان بھ شدِن داخلِ  حال در ما از جلوتر کرد،یم حرکت من بھ پشت کھ نیشاھ جز بھ ھمھ

 ...باشم شده رابیس ییبایز نیا از و روز نیا از کھ شوم وارد یوقت... شوم وارد جدا داشتم دوست

 .شد یم وارد انیگو وانیک و خندهِ  بلندِ  یصدا با وانیک با کنان یل یل بھارک

 مقصد بھ را خودش و گذاشتیم اطیحِ  تھِ  یھا فرش سنگ ِیرو بھ را نامطمئنش ِیھا قدم نیسم 
 .رساندیم

 ...من و

 ....شدم یم کینزد خانھ آن بھ کنارم یخودھا از خودم، از دور ،یھردور از تر دور من

 ...کردم یم احساس را طشیمح با شدنم ُاخت کھ یطیمح

 !..یطیمح

 ھمھ انسان،ِ  نیب طالعِ  یچشمھا و خداوندِ  نثرِ  یعیطبِ  وجوه ،یتصنعِ  لعاب و رنگِ  بدون با،یز سبز،
 از... دمیکش بو را خاک نیاِ  وجب بھ وجب... بودند یزندگِ  یباز نیا یھا نقشِ  ی کننده اجرا ھمھ و

  ....بودم کرده عادت دنشید بھ تازه بھ کھ یدنیناد بود یرنگ میبرا رانیا شمال تا جنوب

  ....آورد خودم بھ را من آشنا یمرد یپاھا ِیصدا

 .گرفتم باال را سرم
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ِ  یچشمھا بود، شده گلگون و قرمز کھ یصورت از یگرد مین تاس، البتھ و امدهین در یموھا با یمرد
 ....دیکش یم دیحم رِخ بھ را بودن مرد کھ اش چھره در شده رهیذخِ  یمردانگ البتھ و شیبایزِ  یرنگ

 ...شو خارج شو، خارج...  یا کرده رییتغِ  دستخوش ھم را من فکِر کھ دیحم تو بھ لعنت

 مھندس؟ خانوم سالم: حسام

 ...کردم نگاه میچشمھا بھ گرفتم، باال را سرم

 برهیم لذت آدم..خودتون واسھ نیکرد پا و دست یشھر و خونھ چھ... دکتر آقا سالم _

 دیحم ِیھا دندان بھ میھا نگاه و عقدِ  اول روزه ادهی بھ لحظھ چند شد باعث شیدندانھا فیرد... دیخند
 ...فتمیب

 ...میشد یرامسر ما گھید آره: حسام

 .دمیخند

 ....طالعتون تو بوده ییبایز شھره چھ _

 نفس و پشتم نیشاھِ  تن ِینیسنگ اما بدھد، را جوابم کھ کرد صاف را شیصدا انداخت، غبغبش بھ یباد
 شدِن قطعِ  باعث نم،یبب توانستمیم ھم سرِ  پشت از را اش ینیب باز یھا پره یخوب بھ کھ ینیسنگ ِیھا

 ...شد جوابش

 ...نیشاھِ  یرو دیچرخ قشنگ حسام آقاِ  گردِ  یچشمھا

 ...بھ بھ: حسام

 ..دانمینم را شیچرا بود، یعمد من بھ تنشِ  برخورد... ستادیا من بھ کینزد کالفھ یکم نیشاھ

 یکم را خودم... نبود سالھ یسِ  منِ  ی برازنده کردیم رفتار نطوریا حسام آقا کناِر نکھیا از امد،ین خوشم 
  ...خورد گره ھم در ھردو نیشاھ و حسام یھا اخم کھ دادم فاصلھ

 نھِ  ی تلھ بھ ُدم اریاخت یب کھ یا صحنھ آن از من یناگھانِ  شدن دور با شد ھمراه ھم، با دادنشان دست
  ...بودم داده شیبایز چندان

 ...بودم کرده شک میپاھاِ  قدرت بھ کھ داشتمیبرم قدم تند تند انقدر

 چھ میبرا دمیفھمینم چرا اطرافم؟ِ  یایدن از آوردم ینم در سر من چرا... بود کرده مبھوتم نیشاھِ  حرکت
 ام یزندگِ  بحران نیا در دیبا بااوِ  شدن آشناِ  یبرا کھ بود یکس چھ شخص آن یعنی اند؟ دهیکش یا نقشھ

 کنم؟ صبر روز کی
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 صدا یب... دمید تختِ  یرو انیگر را نیسم کھ کردم باز را یاتاق دِر حواس یب فقط م،یکجا دانستمینم
 ...نبود من بھ اصال حواسش و بود تختِ  یرو ِی دهیخواب بھارِک بھ نگاھش خت،یریم اشک

 ....شد واقف طشیمح بھ کردم، وارد نیزم بھ را یکوتاھ و تندِ  یھا ضربھ میپاھاِ  ُنک با

 ...برگشت سمتم بھ

 خودم بھ...نداشت یتمام شدنم َمسخ انگار....بودم ستادهیا ھمانجا....کرد پاک را شیاشکھا دست پشِت با
 کھ خودم بھ...دمیشن را اعترافاتش آمدم کھ خودم بھ....بودم رفتھ فرو اش خواھرانھ آغوِش در آمدم کھ

 و سرد ِیایدن آمدم کھ خودم بھ...دمید یقلیص و صاف وار نھیآ دوستم قلِبِ  درون را تاس مرده آن آمدم
 ...کردم حس دم،یشن را نیسم قلِبِ  تالطم پر امواِج یصدا آمدم کھ خودم بھ دم،ید را نیسم سخِت

 ....بود من گوِش و نیسمِ  قلب ِنیماب راز ھرچھ از برداشتم پرده آمدم، کھ خودم بھ

 ...کردیم آشفتھ را ذھنم کوبنده قلبش یصدا

 ن؟یسم ینگفت بھم قبال چرا _

 ...زد یپوزخند

 نامردم شوھره بھ دینبا نکھیا دادم؟ دست از و یچ دمیفھم بودم متاھل یوقت نکھیا بگم؟ و یچ: نیسم
  ....توروخدا کن ولم ؟یپر آخھ یچ بھ کنم؟ انتیخ

 ...کردم وارد یپ در یپ یھا ضربھ دستش یرو آرام... گرفتم را شیدستھا

 .....کھ ھم تو داره دوستت کھ اون ؟یکنیم شلوغش یادیز یدار تو _

 ...دیکش رونیب میدستھا حصاِر از را شیدستھا

 و یمرد چیھ ی حلقھ چوقتیھ گھید دادم قول خاکم رهیزِ  یبابا و مامان و خودم بھ من... یپر نھ: نیسم
 ....نکنم انگشتم تو

 ...زدم پوزخند من نباریا

 خاطره بھ بگذره اش مرفھ و خوبِ  ی ندهیآ از آدم شھیم مگھ وونھید اخھ... َسم میس یا وونھید تو _
 ؟یش بدبخت زارمینم یکی من زده؟ اش شده ایدن تارک و تیعصبانِ  موقع تو کھ یحرف

 !...من: نیسم
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 بھ روز ھی تو.... یدار ازین ھمراه ھی بھ یروز ھی تو! یشیم ریپ تو... یبد نظر خوادینم تو...یچیھ تو _
 کن یخدافظ تیزندگ با یپر یگفتیم کھ یبود تو خوده نیھم... خودت با نکن... زن یدار ازین ھمدم ھی

 ؟یکنیم منو کاره یدار تو حاال خورهینم دردت بھ دیحم

 ...گذاشت شیزانوھا یرو بھ را سرش

 ...گرفت را دستم کھ شوم بلند خواستم..شد شیر دلم... دیکش آه

 ؟یپر: نیسم

 ...زدم یلبخند

 ...ارمینم روش بھ نترس _

 ؟یپر: نیسم

 ...گمینم یزیچ نمیشاھ بھ نترس _

 ؟یپر: نیسم

 ھ؟یچ گھید _

 ...یمرس یلیخ: نیسم

 ...مھربانِ  یآبج خواھش یلیخ _

 ...دادم یجا بھارکمِ  آغوش  دروِن را خودم و کردم آزاد را میدستھا

 و بود شده مشت شیانگشتھا در آلود گوشت بایتقر و ِگرد شیدستھا کھ بود اش خستھ چقدر داندیم خدا
 ....بود نکرده باز  ھم را شیموھاِ  ی گره یحت

 ...کردم آزاد را شیموھا

 تر کینزد یدوست ھر از کھ یخواھر... بود نیسم نبود، کردن فکر بھ یازین کرد، گرم را پشتم یزیچ
  .بود

 نبود؟ شناور تخت نیا در یخون ِی رابطھ چرا نبود؟ نازیپر نیسم ِیجا بھ چرا

 ....رفتم خواب بھ شناورم ِیفکرھا تالطِم در خاصش ِی چھره بھ رهیخ
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********** 

 

 ...کنم باز را آلودم خوابِ  یچشمھا شد باعث باران شرشِر یصدا

 بھ آخر بخوابم، درست تا کنم تمرکز درست نتوانستم آخرھم در و کرد دایپ ادامھ صبح تا دنمیخواب کھ یشب
 ...دیرس سر

 تا را دلمِ  یھا حالھ تماِم نیازشاھ و بھارک از د،یحم و پندار از بزرگ و کوچک یھا کابوس کھ یشب
 ...دیرس سر بھ آخر بود، ختھیبرانگ صبح

 ...کرد سیخ را خودش بھار کھ یشب بود، کرده بند ھم نیسم یھاِ  پف خروِ  یصدا کھ یشب

 .... نبود و بود چھ ھر د،یرس انیپا بھ بالخره

 برد؛ خوابم بھارک و نیسم بھ دهیچسب  تخت، ِیرو جا ھمھ از فارغ یوقت دنمان،یرسِ  محض بھ روز آن
.. کردیم وانھید را آدم حسامِ  ی خانھِ  سالن ِیصدا شدم داریب کھ زمان آن نشدم، داریب ھم نھار یبرا یحت

 طنتیش وانیک و نیشاھ با داشتند ادیز احتماِل بھ و نبودند تخت ِیرو کنارم نیسم و بھارک
 ...طنتیش...کردندیم

  ...کردم فکر نیسم بھ یلیخ تخت ِیرو م،یجا دروِن ھمانجا روز، آن 

 بشود؟ نوشتھ نطوریا سرنوشتش دیبا چرا نکھیا بھ

 از یا تکھ یحتِ  گرفتنِ  بدون آخر در و بشود جا شوھرش ِیھا ریتحق و نیتوھ ن،یا در تن تا دیبا چرا
 رد؟یبگ طالق اش ھیمھر

 بشود؟ عاشق شوھرشِ  یقبلِ  لیفام از نقطھ ھمان در دوباره دیبا چرا

  کشنانتش؟یم کجا تا سرنوشت نیا نکھیا بھ

  ... و

 .رسانمیم حسام بھ را او باشد شده ھم اجبار بھ یحت نکھیا بھ و

 .زدم لبخند تصور نیا با

 از َامان اما... میکرد یخوش و میدیخند... میبود خوش و میدیخند کردم، َسر شب تا لبخند آنِ  تلنگر با
  ..کرد درھم ھم، را من درھمش یھا َاخم با کھ نیشاھ

 " چیھ: " گفتیم یسرد و یمحل یب با ؟یا شده دور من از نطوریا چرا ن،یشاھ گفتم یم ھرچھ
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  !..کردینم نگاھم اصال

 شناخت،ینم را من کھ دختر آن اما شود، سرد من با است خواستھ او از دختر آن کردم، احساس لحظھ کی
 ....شناسمشیم گفت نیشاھ آخر شناخت؛یم دھمیشا

 . کردندیم تالش ذھنم کردِن احاطھ ِیبرا ھم با ھمھ...  آوردند ھجوم ذھنم بھ ھم با ھمھ افکارھا،

 !..حاال و

. شدم بلند. کردم جمع را خودم... دید بیآس روحم تمام... شد کرخت تنمِ  تمام شب،یدِ  آوردن ادی بھ با
 ...کردم تَنم را بود داده ھیھد  من بھ ام یسالگ نھ و ستیبِ  تولد روِز مادرم کھ یرنگ یاسی بلنِد لباِس

 .زدم لبخند روحم بھ یاسیِ  رنگ آنِ  آرامشِ  قیتزر و مَیرو روبھِ  یقدِ  ی نھیآ در خودم دِنید با

  .گرفتند فاصلھ ذھنم از َبدِ  افکارِ  تمام

 .انداختم اطراف بھ موشکافانھ را نگاھم دم،یرس سالن بھ یوقت

  .بودند رونیبِ  سمت بھ دنیدو حال در بھارک و نیسم و وانیک

 ؟..نیشاھ و بود، تاپش لب دروِن چرخشِ  حال در حسام

 .نبود آنجاھم انداختم، آشپزخانھِ  سمت بھ ینگاھ دزدکانھ  نبود؟ چرا

 .رفتم حسامِ  سمت بھ َسالنھ َسالنھ

 .شد حاکم خانھِ  یرو بھ نیسھمگ یسکوت رون،یبِ  سمت بھ نفر سھ آنِ  رفتن با ناگھان

 حسام؟ آقا ریبخ روز _

 .برگرداند سمتم بھ را سرش

 .کرد تیھدا ور آن بھ را تاپش لپ یلبخند با

 ...یمجلس و کیش ھا یامروزِ  قول بھ صبحتون شما؟ِ  حال..! ھیِال سرکار بھ بھ: حسام

 ...زدم لبخند

 کجاست؟ نیشاھ... ممنون _

 ن؟یحاضر... کجاست نیفھمیم زدم، حرف باھاتون یوقت صبحونھ از بعد واهللا: حسام

  ...آورد ھجوم دلم بھ بزرگ یا دلشوره
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 ...ـین گرسنم من نھ _

 ...آورد باال تذکرِ  ی نشانھ بھ را دستش

 باش ریس فقط.... یایب تو تا برم منم... چپِ  سمت راھروِ  اول باال، ی طبقھ اتاقم، تو صبحانھ از بعد _
 ...بانو ینخور مارو کھ

 کھ دیلرز یطور... دمینفھم را رفتنش کھ دیلرز یطور.. دیلرز یم دلم من اما زدیم حرف لبخند با او
 نیشاھ نکند کردم، آغاز را صبحم بھارکم دِنیبوسِ  بدون کھ دیلرز یطور دم،ینفھم را خوردنم صبحانھ

 ست؟ین ساختھ دستم از کھ دھم انجام شیبرا یکار بخواھد من از نکند باشد؟ ضیمر
 

 ...نجاستیا نیشاھ کردم احساس ھا پلھ از رفتن باال حاِل در

 ...بود کرده عادت اعتمادش بھ ھم مشامم یحت... نبود... برگشتم کیالل عطرهِ  سمت بھ

!  شود ظاھر خواستینم فقط.  است نیشاھ دانستمیم.  شد ادغام یکی ِیھا قدمِ  یصدا با میھا قدم ِیصدا
 چرا؟؟؟؟

 ...درآوردم حرکت بھ ھا پلھ یرو را اعتمادم یب و لرزان یپاھا

 .دیکوبیم وار وانھید قلبمِ  یصدا

 .افتادم دیحم با ام یخاستگار روِز ادهی بھ اما!  چرا دانمینم

 .افتادم ام شده نینفرِ  عقدِ  ی سفره ادهی بھ اما! چرا دانمینم

 ...زدیم شور دلم اما! چرا دانمینم

 ...شدم حسامِ  اتاق وارد اجازه یب اما! چرا دانمینم

 یخال مبِل سمِت بھ دوختم، چشم بود نشستھ من ِیرو روبھ کھ یمرد بھ فقط نکردم، یتوجھ اتاق ِینما بھ 
 ....رفتم شیرو روبھِ 

 دلشوره طور نیا بود بد چقدر و ندیبگو من بھ را ایدنِ  خبر نیبدتر است قرار انگار کھ نشستم یچنان
 ...بد چقدر....داشتن

 خوب؟ _

 .گذاشت زیمِ  یرو و برداشت شیچشمھاِ  یرو از را نکشیع
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 .شد بلند درِ  یصدا. برداشت جلوِ  سمت بھ یھجوم و گذاشت زیم یرو بھ را دستش

 .رساند در بھ را خودش زیم پشِت از

 ...پسر تو ایب: حسام

 ....دهیخم بایتقر یقد و دهیژول یموھا د،یسف رآھِنیپ با در چھارچوِب بھ  دهیچسب نیشاھِ  ی چھره

 ...بودم دهینشنِ  یحرفھا منتظِر من

 خبره؟ چھ نجایا نیبگ شھیم _

 چھ یعنی دارد؟ را ظاھرِ  طوفان نیاِ  ارزش عشق یعنی. بودم دهیند شکل نیا بھ را نیشاھ حال بھ تا
 ارود؟یدرب روز نیا بھ را نیشاھ تواندیم یکس

 ست؟ین داتیپ چرا تو ن؟یشاھ _

 ...گرفتم آغوش  بھ بغلم دروِن را میدستھا و انداختم نییپا را سرم مندانھ گلھ

 .یبشنو یخوایم یچ یفھمیم یکن صبر چھرجانیپر: حسام

 ....دمیکش یصدادارِ  نفس فقط نگفتم، یزیچ

 .نشست یخالِ  ی نفره دو مبلِ  یرو من کناِر ھم حسام...نشست من ِیرو بھ رو نیشاھ

 .کرد ینم بلند ھم را سرش یحت. کردینم نگاھم اصال نیشاھ

 بھ رو یباورِ  قابل ریغ زهیچ ای کنھ ملتھب رو تو ستین قرار حرفھا نیاِ  دنیشن چھر،یپر نیبب: حسام
ِ  قابل یریبگ یمیتصم ھر بعدش یبد گوش آخرش تا و یکن اعتماد من بھ ھیکاف فقط کنھ، قیتزر ذھنت

 ...احترامھ

 ....بود َعق یصدا

  ...ستین نیشاھ دمید برگشتم.  دمید ینم را ییجا بود، نییپا سرم بود؟ کجا از صدا

 میجا سِر بر را من و گرفت را دستم حسام کھ بروم دنبالش  بھ شدم بلند. شد دیناپد در پشت اش ھیسا
 .نشاند

 .شدیم تکرار مدام ذھنم دروِن نیشاھِ  نداشتنِ  مسلسلِ  انھدام

 ...رسا و بلند...بود بلند قلبمِ  یصدا
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 چرا؟ ؟...خواست آرامش او از قبل مثل شد ینم چرا بود؟ شده طور نیا چرا نیشاھ

 چھر؟یپر _

 ...گرفتم باال را سرم....بود انفجارِ  حال در سرم

 را؟ یقتیحق چھِ  ادیفر اما زد،یم ادیفر حسام ِیچشمھا

 درس من جبھھ رفت اون کھ یزمان م،یشد بزرگ ھم با یبچگ از"  نیشاھ پدِر"  یعل و من: حسام
 تا بخونم درس کھ کردیم کمیتحر مدام و نزاشت اون اما برم بزاره کردم اصرار مادرم بھ یلیخ خوندم،یم
 سالش یس  رفت، یعل کھ یروز.. برسونم یاری ملَتم بھ و کنم یدگیرس مردم بھ شتریب بتونم ینطوریا

 شده تموم درسم من برگشت یوقت... نداشتن و نیشاھ اما بود، سالش ھفت اون و داشتن رو ستھیشا بود،
 اون اما... داد بھش و نیشاھ خدا شیسالگ یس سن تو...کشور از خارج برم فوقمِ  یبرا بود قرار و بود
 جز بھ... دیند رو ییجا خونھ یوارھاید جز بھ برگشتنش از بعد کھ یطور... داشت ییایمیشِ  یضیمر
 ....نکرد حس رو یزیچ یمصنوعِ  ژنیاکس

... کردنیم شتریب و شیکس یب کھ داشت رو ییکسا... یا گھید زهیچ نھ داشت شو بچھ و زن تنھا اون
 عییتش ومدنین کرد فوت کھ ام یوقت اما نشھ باورت دیشا... زدنینم سر بھش بارم ھی یسال کھ ییکسا

ِ  رفتنِ  بابات اشک قطره ھیِ  ختنیرِ  بدون رفتن َکمیش و اومدن کیش اش فاتحھِ  یبرا فقط... اش جنازه
 بود رفتھ و بود کرده شوھر کھ ستھیشا... بود سالش یس تنھا بود، بچھ نیشاھ رفت یوقت.... زشونیعز

  ....نیشاھ اما... بود یسخت سر دختر اولشم از اما دیکش یبیغر یلیخ اونجا... آلمان

  ...دادیم بدِ  گواه دلم

 :دمیپرس دهیبر دهیبر

 ؟یچ نیشاھ _

 ...بودم شیحرفھاِ  ی سلطھ در کامال

 .کرد وارد میپھلو بھ امروزِ  صبح را، لگدش نیاول اصغر یعل

 دیفمینم اصال چھ؟ بود دیحم... کردیم حس یخوب بھ بود، نیشاھ اگر... نکرد حس حسام... خوردم تکان
 شده زنانھ...است شده بایز.... است شده برآمده... است شده بزرگ دستِ  کف کیِ  ی اندازه بھ شکمم
 ...است

 یروانشناس از زاشتمیم براش و یروان یھا جلسھ من کھ یطور... بود ریگ گوشھ یلیخ نیشاھ: حسام
 یب بھ مادرشِ  یھا نگاهِ  رونیب و درون از داخلش، و تھرانِ  رونیب از زدم،یم حرف باھاش یلیخ

ِ  خرابِ  یھا اعصاب نیاِ  ی جھینت باشھ، نوه باشھ، فرزند باشھ، شوھر باشھ، پدر دیبا نکھیا بھ پدرش،
 نیا بدونھ دیبا بجنگھ، دیبا داشتنشِ  یبرا و ستین دستش بھ زیچ ھمھ بفھمھ دیبا نکھیا بھ...باشھ مادرش
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 شد، آروم نیشاھ... ستین سخت و تونھیم اون نکھیا بھ رسونتش،ینم یجا بھ کردن نالھ و دردِ  یھا راه
 چطور خونھ؛یم درس چطور خنده،یم چطور نکھیازا...  کارھاش از شدمیم متعجب منم... یسخت بھ اما
 من  یبخوا و راستش اصال. گفتینم یزیچ من بھ اولھا. بده عادت شیشوھر یب بھ و مادرش تونھیم
ِ  کالس یسالگ پونزادهِ  سن تو. بود ازیامت سوء برام یکاف حد در بودنش خوشحال نیھم چون. دمیپرسینم

 خواھرش مادرش، من، و.... ھارو درس کردیم رد خوب یلیخ.... خوند یجھش... بود رستانیدب دوم
 ....تیوضع نیا در داشتنش از خوشحال

 :نکھیا تا

 ....دیکش یقیعمِ  نفس

 ...کردیم درکم چرا دانستمیم خوب حاال کھ ینیشاھ آمدِن منتظِر بود، در بھ نگاھش

 ....افتاد ریز بھ دوباره و شد گچ ماند، مات نگاھش

 نیشاھِ  شیپ منو بزنھ، سر دخترش بھ آلمان بره یا ھفتھ ھیِ  یبرا گرفت میتصم مامانش شب ھی: حسام
 ھ،یکی حرفشِ  طرف تولدهِ  روز با دونمیم حاال کھ آبان اواخر اول،ِ  شب ھمون درست. رفت و گذاشت

 یعلوم با اما دمیترس اولش.. خورهیم تکون داره دمیفھم محسوس یلیخ کھ بودم دهیخواب نیشاھِ  شیپ من
 تونھینم یخوب یھا نشونھ خواب تو یکیزیف اونم یریدرگ خود دونستمیم خوب بودم گرفتھ ادی کھ

 تکون لبھاش..داد تکون یبار چند سرشو...  دیچرخ شکم بھ پھلو رو از... شدم قیدق بھش....باشھ
 بخون دوباره"  زدیم داد بلند.. دادیم لیتحل خودشوِ  یانرژ فقط ختیریم کھ ییھا عرق با....خورد
 نگران.. شد قطع یا ھیثان یبرا ھاش نفس یصدا نکھیا تا کرد تکرار بار چند رو جملھ نیھم" فرشتھ
 اون نکھیا ای و باشم فرشتھ اون من نکھیا مثل بود زده جانیھ نگاھش...کردم دارشیب و بردم ھجوم روش
 بھش و یانرژ خنک آب با و اوردمین روش بھ اولش.... نبوده ایرو ھم نھایا و نبوده خواب اصال

 نبود مساعد حالش کنم، ولش کرد التماسم ھیگر با اونم و خواب تو بود خبر چھ دمیپرس ازش برگردوندم،
 براش آروم نیھم واسھ برهینم خوابش گھید دونستمیم خوب گردوندم برش خودشِ  حال بھ و کردم رھاش

... برد خوابش بودن دراومده سکسکھِ  شکل بھ کھ گلو تھِ  یھا ھق ھق با کھ خوندم نقدریا خوندم ییالال
 وِ  یریپِ  یپرزھا با مودار یدستھا اونِ  جانب از محبت یب پدره، یب دونستمیم پناھھ، یب دونستمیم

 رو نداشتنشِ  طمع شب ھی واسھ....باشم پدر واسش شب ھی واسھ حداقل کردم یسع نیھم واسھ نداره
 ...بودم کنارش اونشب من آره.... نکشھ

 ؟؟؟مامانم؟یپر مامان: بھارک

. ام یزندگِ  ی ستاره تکِ  یصدا از ام، یزندگِ  شبآھنگِ  یصدا از. بھارکِ  یصدا از شدم لذتِ  غرق
 .لبِ  عرض بھ ، دھانِ  عمق بھ... زدم لبخند

 کھ یزمان در پشِت درست ھم آن ییروین اما. شناسمیم را دخترم!  دانمیم من د،یایب داخل بھ خواستیم
 .گرفت را شیجلو کردیم رسوخ من بھ او از و خوردیم در بھ نفسشِ  التھاب
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 .داد ادامھ را شیحرفھا حسام نبود، سخت ھم یلیخ زدنش حدس کھ شخص آن با ھمگام

 و قیتحق با اما نداشتم، اعتقاد بھش لیاوا من... بود شده دچار صادقانھِ  یھا خواب بھ اون چھریپر: حسام
 کرده تصادف نیشاھ یدونیم کھ تو.... داره قتیحق کھ دمیرس جھینت نیا بھ لیتحل و یروانکاو با پژوھش

 ش؟یگ بچھ تو بود

 .آوردم باال را سرم متعجب

 :دمینال دهیُبر دهیُبر

 بوده؟ یک..ک...!نھ...ن _

 ...کرد قفل ھم در را شیھا ِسُگرمھ... زد یتلخِ  لبخند

 ....گشتھیبرم مدرسھ از و بوده سالش ھفت یوقت: حسام

 ...شدم ناراحت

 اش؟ ادامھ خب.... یالھ رمیبم _

 ....کرد استفاده منِ  یکنجکاو از

 نیشاھِ  یانویپِ  ضرب با کھ دیدیم خواب تو رو یشخصِ  یایرو نیشاھ کھ یاولِ  روز یدونینم تو: حسام
 دهیند کمینزد از یحت اما نشھ باورت دیشا نبود، بلد ییانویپِ  آموزش نو چیھ نیشاھ... خوندیم فقط
 و نوازهیم قشنگ ام یلیخ زنھ،یم نحوم نیبھتر بھ و کالس رفت یگ بچھ تو ھا خواب اون از بعد...بود

 دمیعا یزیچ کردن مسخره جز بھ بگم یھرک بھ: گفتیم خبرنداره، مادرش...میشیم لذتِ  غرق ماھم
 خواب ،یحاج دید پرت چرت گفتن و کردن ام مسخره ھمھ کھ بودم گذاشتھ وبالگم تو: گفتیم شھ،ینم
 و ھاش داشتھِ  عمق گرفت میتصم کھ آبان ھشتم و ستیب روزه...خوردمیم تاسف فقط منم و....رهیخ یدید

ِ  لباس با کھ نھیبیم و یا فرشتھِ  یایرو مدام یسالگ پانزده  سن از کھ گفت... زیچ ھمھ از گفت... بگھ
 بھش یھرچ اما... ارهیدرم حرکت بھ انویپ یھا چکشِ  یرو رو دستش و ادیم دیسف بلنده باالِ  یماکس

 کھ استادمون بھ شھینم باورت.... نمیبب مو فرشتھ تونمینم سختمھ عمو.... نمیبینم و صورتش کنمیم التماس
 تو کینزد ای دور فقط دارن وجود صادقانھِ  یاھایرو گفت اونم و دادم نشونش بود ماوراِ  علوم پروفسور

 چھریپر.... نشده متوجھ خودش اما باشھ نکرده ارتیز اونو نیشاھ بسا چھ و بدن نشون خودشنو قتیحق
 خودش ِیرو روبھ اونو سال ھفت از بعد داره اون...کنھیم یزندگ ایرو نیا با داره سالھ ھفت از شیب اون

 یفھمیم.... دهیم شیدلدار سکون با فقط اون نالھیم ھاش غم از فرد اون یوقت کنھ،یم سکوت و نھیبیم
 نو؟یا

 در پندارِ  مثل درست ،یکرد کمک من بھ یلیخ تو ند،ینب را غمت و تیبرا ردیبم خواھرت ن،یشاھ رمیبم
 .یپندار از بعد ام یزندگ برادِر تنھا تو ،یداد من بھ را بھارکم و یرفت راه شانھ بھ شانھ کنارم،
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 ....حسامِ  حرفِ  آخرِ  یبندھا... اما

 بدانم؟ دیبا من نھارایا چرا دارد؟ من بھ یارتباط چھ نھایا منگ، و بودم جیگ

 ...لعنت

 ....کردند ییآوا ھم ھا، واژه دوباره

 ...دندیبار شدندو واژه حسام ِیحرفھا

 "...شنودیم را درداش او بفھم، چھریپر "

 " ...دھدیم اش یدلدار سکوت با فقط او چھریپر "

 .است سخت میبرا ھم فکرش یحت... نھ...! نکند

 یریبگ جان بگذار زم؟یعز یرسانیم گوشم بھ را ات یگ لختھ چرا... جانم ریبگ آرام مادر؛ اصغر، یعل
 مادر؟ِ  جان قبول، بگو... بده دنیکوبِ  فرمان قلبم بھ بعد

 چھ؟ یعنی حسامِ  سکوت نیا

 ھ؟یک شخص..َش اون ؟...سختھ واقعا اما شده؟ یچ دونمینم..من...م _

 ....شد گرم... شد قرمز حسام

 جمع آغوشش در را شیدستھا... ھا قصھِ  یھا یعصب آدمِ  نیع درست. رفت پنجرهِ  طرف بھ. شد بلند
 ....کرد

 ....ییتو: حسام

 ....دمیخند

 .کیریستیھ ،یعصب بلند،

 ....برگشتم حسامِ  سمت بھ

 ؟یکنیم یشوخ _

 .داد تکان راست و چپ بھ را سرش

  !...چھریپر...! نھ.....عالقــــِــــــــــ... من... بھ...نیشاھ...!...یعنی نیا
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 باھم ھمھ و ھمھ ام، بچھِ  ی کوبندهِ  یھا ضربھ شکم،ِ  دردِ  سردِ  طوفان نفس، یینارسا ن،یسنگ ُبھت
 ...وجودم بھ شدند ریسراز

... کردم وارد ضربھ زیم ِیرو... آورم یم کم دمید بکشم، نفس خواستم گذاشتم، ام نھیسِ  یرو بھ را دستم
 دمشیپرستیم برادرانھ کھ یشخص دم،ید را نیشاھ َترم مھینِ  ی مژهِ  یھا کناره از... شد باز شدت بھ در
 ....بود شده مبتال من بھ مردانھ و

 ؟... من ھیعل بر دیبا چرا بود؟ چرا بود؟ تلھ بود؟ دروغ بود؟ یباز

 !...چھریپر شو بلند.... است سخت میبرا نیا تحمل...! بود نگذشتھ یچند دیحمِ  ی ضربھ از...! نھ

 ...دمیکش ادیفر درونم

 ..." توانــــــــــــــــــــمینم "

 ....زدم داد درونم

 ...." توانـــــــــــــــــــــــمینم "

 با سال، ھفتِ  یسنِ  اختالف با ،یپسرک بود؟ عذاب بود؟ َشرم... ام چھره شد گلگون.... میچشمھا شد َتر
 ...بود داشتھ روا من بھ را ام یزندگِ  دوارنِ  ی ضربھ نیبدتر کردم او بھ کھ یاعتماد

 ...کردیم دادیب میگلو ھنوز بود، سرد میھا رگ ھنوز... بود مقطع میھا نفس ھنوز

 ....دمیکش ادیفر زورم تینھا با... بستم وصلھ شیچشمھا بھ...  را نگاھش خواستمینم

 .....ـــــــــــــــــــایح یب _

 ....زد من از تر بلند یادیفر

 ....ستـــــــــــــمین اهللا بھ: نیشاھ

 ....خورد قطعھ ھم بھ بازدمم و دم... شد باز میگلوِ  راه

 ....شـــــــــــــــــــــرم یب _

 ....ستمین سرتِ  یباال یخدا بھ: نیشاھ

 کردم، مشت را میدستھا بستم، را میچشمھا شدند، مایس ھم شد، یکی پندار با اش چھره... رفت باال دستم
  ...خورد گره ھم در میابروھا.... رفت باال ـَـم" آخ" ِیصدا آوردم، فرودش زیم ِیرو

 ...شد روانھ حسامِ  سمت بھ جیگ و مبھم شیصدا... شد تند میھا قدم
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 ...یکرد انتخاب و ریمس نیبدتر نباریا عمو... یکرد اون یب منو تو: نیشاھ

 ...کردم مبارزه وجودمِ  طوفانِ  تینھا با بستم، را در

 میھا استخوانِ  دردِ  یصدا کھ کردم پرت اطیح از رونیب را خودم و بستم را ساختمان دِر کوبنده یچنان
 ...دیکشیم شعلھ بھ را درونم

  ....بد... کردند ریتعب بد را ام یدلگرم.... بودم دلسرد بودم، یعصب داشتم، خشم

  ....رفتم کوچھِ  یانتھا تا

  ....رفتم ابانیخِ  یانتھا تا

 ....رفتم راه چھارِ  یانتھا تا

 ...نداشت یتمام بمیج لرزِش

.... نکردم یزنانگ چوقتیھ نکردم، یدخترانگ چوقتیھ من اما ،یامروزِ  یدخترھا مثل.... زدم پوزخند
 کردم یزندگ کردم، کار رباط کی مثل... ام نبوده ام یزندگ در یا کاره من اصال.. نکردم ھم یمادر من
 ....شدمیم دهیکش یپسرِ  عشق بیسل بھ نطوریا دنم،یکش نفسِ  خیتار از برئھ نیا در...  حاال و

 !....نکن...! نیشاھ نکن.... ندارم را یروانکاو نیاِ  تحمل من

 ...را دشیدِ  یجلوِ  یایرو نداشت باور میچشمھا

 ....آرامش... ساحل.... موج... ایدر

 ....آرامش منبع آن بھ رساندیم را من.... کردم اعتماد جانم یبِ  یپاھا بھ

 ...دمینال آرام.. کردیم ییصدا یب دھانم.... کردیم یقرار یب ذھنم

 ....ایدر... سالم...سس _

 .....من و بود خودشِ  راهِ  یپ در یابدِ  ساحل نیاِ  یباال ییسکوِ  یرو یکس ھر... بود شلوغ

 شھیھم چرا آمدم؟ کھ شد چھ اصال آمدم؟ چرا دمینفھم شھیھم مثل... بودم شده دهیکش نجایا بھ راھھ یب من
 چھریپر... کند فرق افراد بھ ھمھ با نگاھم دیبا چرا باشد؟ جدا ھمھ از راھم دیبا چرا کنم؟ فرق ھمھ با دیبا
 ...شو زاده دوباره... ایب ایدن بھ

 !...ــــــــــــــــــــشھینم _

 ...نبودم یکس منتظره کھ من.... آمد پشت از ییصدا
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 !....ستیک زدیم داد شیھا قدمِ  یتند عطرش،ِ  یبو... برنگشتم

 ...چھریپر...پ _

 ماھھ چند نیا در....است گرفتھ خودش بھ یا چھره چھ دانستمیم خوب اما بود اش چھره بھ پشتم نکھیا با
 ....شناختمشیم خوب مانییآشنا از

 ....برنگشتم

 :گفتم فقط

 ...تو _

 ....کرد قطع را حرفم

  ...تر لھ نیا از... کن لھم.. بگو تو بعد شم یخال بزار ُپرم من... نگو یزیچ! ــــــــــــسیھ _

 

 ات ندهیآ گوِر بر خاک یِا.... است آمده وجود بھ ھم نیا البد... نبودم بلد یعاشق کھ من.... زدیم تند قلبم
 ....چوقتیھ... ینشد بزرگ چوقتیھ کھ چھریپر

 ....خورد ُسر میچشمھاِ  مشک از کھ یاشکِ  ی قطره نیاول....دغدغھ با البتھ و آرام.... سوخت میچشمھا

 

 اری یا ام یشاک شب از من رنگھین نقش تبسم "

 بسپار غزل دست منو کن تماشا رو طلوعم

 "تکرار نیا از لکنت نیا از خواب از کن زهیپاک منو

 

 بابا... بودم یخال یبچگ از من... نداشتم ھوس تو بھ من... ندادم  یباز... رو..تو من... من: نیشاھ
 دخترا با ستمین بلد یحت کنم یزندگ دخترا یھواھا با ستمین بلد من... مامان ھم بود بابام ھم مامانم نداشتم،
 من....بود مامانم منِ  یزندگ زِن نیاول چھریپر...آشنام باھاشون کھ رشتمھ خاطره بھ فقط بزنم حرف

 نیاول تورو من چھریپر... رفتم فرو بغلش تو افتخارِ  یرو از شھیھم دمینبوس ترحم از دستھاشو چوقتیھ
 ِ زن

 .....شو خفھ _
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 وارید یب زندان نیا از رو آرزوھا کن رھا "

 شد تینھا یب سکوتم دردآور چھ ناباور چھ

 " شد عادت رنگ دچار ما عشق نانھیغمگ چھ

 

...  شد ادیز سکوتم.... کنم رونیب زندان نیا از و دردام بزار.... بگم و آرزوھام بزار.... شمینم: نیشاھ
 ....زدمیم داد دمیفھم کھ یروز دیبا

 ...برگشتم

 ....نبود خودشِ  دست... گرید بود قلب

 ....داشت درد شیچشمھا داشت، اشک میچشما

 .....یبود برادرم مثل تو نامرد _

 ....شد خم

 ...شمیم برادرت عاشقانھ من: نیشاھ

 :زدم داد

 ....یمونیم بھارک ییدا و برادرمن ابد تا یگفت تو نامرد _

 ....افتاد زانو دو یرو

 ....مونمیم عاشقانھ ابد تا: نیشاھ

 :دمیکش ادیفر

 ....فطـ پست ھی تو _

 ....انداخت نییپا بھ را نگاھش

 فقط... عشقھ دردم عشقھ، گناھم من... عاشقو ھیِ  یموھا نیبب... عاشقم ھی من... چھریپر ستمین: نیشاھ
 ....بخوامت دینبا یبزرگتر چون

 :زدم داد میچشمھاِ  یخی با گرمش،ِ  یچشمھا بھ رهیخ شمرده شمرده
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 .....خوامینم.... رو.... تو.... من _

 با مطمئنا دلم کھ آنھا.... شدیم تنگ شیبرا دلم کھ آنھا از... زد لبخند من بھ اما... کرد ھیگر شیچشمھا
 ....کردیم را شیھوا رفتَنم

 .... بھ من...نشو تیاذ تو...خوامیم جفتمونِ  ی اندازه تورو من اما: نیشاھ

 قیدق شیچشمھا بھ... ماند ثابت... نرفت عقب... قدمش یپا بھ پا... شیرو روبھ.... کشینزد بھ رفتم
 ....دیکش اشکم یرو آمد، فرود میلبھا یرو بھ را دستش... خورد تکان میلبھا... شدم

 :دینال

 . یش نیشاھ یب زینر اشک: نیشاھ

  .شد متوقف ھولناکمِ  یلیس با کھ بود دهینرس انیپا بھ اش جملھ ھنوز

 .دیکش ام یلیس ِیجاِ  یرو بھ را دستش

 .شد قرمز اش گونھِ  یرو ام حلقھِ  یجا... زد قیعم یلبخند

 .شد قیدق میچشمھا بھ

 .لرزدیم قلب تِھ کھ ھا نگاه آن از

 !یقشنگِ  یادگاری چھ: نیشاھ

 .....بود نیشاھ و منِ  نیمابِ  ی جملھ نیآخر نیا و

 ...یزندگ با مشترکمِ  یدردھاِ  انیم اندک اندک.... آھستھ و شمرده شمرده. رفتم

 شھیھم... مثل بود نانیاطم نبود، احساس نیا ، نھ.... شکست کردم احساس.... برگشتم آخرِ  ی لحظھ
 ....."نانیاطم"  نیشاھ بھ منِ  حس

 ....بستم را بودنم نیشاھ یبِ  رخت

 ...میخوردینم ھم درد بھ ما اما بود، خوب او کنمیم اقرار

 .....ھـــــــــــــــــرگز

 

************** 
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 " کمی و ستیب فصل "

 

 " نیشاھ "

 

  

  مرده صدا اری یا کردم رو تو بھ امشب "

 آزرده دل شام من ییآرا دل صبح تو 

 یجار خاطره یا کردم رو تو بھ امشب

 " یداریب شبنم من وار ایدر ھق ھق تو

 

 ....خواستمش یشلوغ نیاِ  انیم... است بار نیآخر یبرا رفتِن رفتنش، دانستمیم... زدم شیصدا

 چھر؟یپر _

 ....ستادیا فقط برنگشت

 ....زدم داد ساحلِ  یرو نگاھم با

 ....مبارک تولدت _

 ....رفت رحمانھ یب....برنگشت

 ....ختیگر سنگدالنھ

 ....رفت و گذاشت تنھا را شدیم نینش آرامش سرتاسر آرامشش از کھ یکس را، نیشاھ را، من

 ....شدم خم میزانو دوِ  یرو
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 را من اون... کرد خورد را من اون...خوردم شکست من.... رفت یراحت نیھم بھ.... رفت چھریپر
 ...زد یحرمت یب تھمت من بھ اون... نخواست

... روحم... دلم...  من.... خواستیم او کھ یزیچ آن خواستمینم من... گفتیم او کھ یزیچ آن نبودم من
 ....کرد عشقم بھ را پشتش او اما دمینال عشقم و میدردھا از... کردم جیبس شیبرا را میصدا

 و شد ریتعب درست آمد یم خوابم بھ کھ یعشق یعنی ؟...دیلرزینم میدستھا چرا ؟... گرفتینم ام ھیگر چرا
  ؟....رفت فرشتھ آن

 ....یکرد داغدارم چھریپر

 

 پاکھ خودم با حسابم جستم نفس بند از من "

 خاکھ بر گرده سکوتم ادمیفر گود ونیم

 زییپا باور یبرا دارم کم تازه زخم ھی

 زیپرھ یآباد نیا از رمیدلگ کھ کن خرابم

 "  آغوشم امن صیحر کن یاری ھیگر تا منو

 

 زاده امروز.... یآمد خوش منِ  یایدن بھ امروز.... یشد متولد امروز.... مبارک تولدت.... من چھِریپر
 تو و کرد طردت خواھرت ،یآمد فرود منِ  آغوش بھ تو و کرد طردت کھ یمادر مادرت،ِ  بطن از یشد
 ...یکرد انتخاب را من وتو کرد طردت ھم او پدرت، ،یکرد انتخاب را من

 !....اما

 ....نبودنت تا دارت غم من و یرفت تو... یراحت نیھم بھ... یکرد طردم خواستمت کھ خودم اما

 

 فراموشم ایدن ھمھ ادتی از کھ بشناس منو "

  مرده صدا اری یا کردم رو تو بھ امشب

 آزرده دل شام من ییآرا دل صبح تو

 یجار خاطره یا کردم رو تو بھ امشب
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 "یداریب شبنم من وار ایدر ھق ھق تو

 

 دهیکش ھا ماسھِ  یرو شلوارم...کردم بغل را میبازو... بودم رونیب نازک یرآھنیپ با... سرما از دمیلرزیم
  دند،ید ھم آنھا یحت... صدا و سر یب مشکوک،... کردندیم نگاھم ستادهیا بودند، کھ یمردم ھنوز.... شدیم

 ....شکست عشقِ  یکیبار بھ یپسر

 

 

  

  مرده صدا اری یا کردم رو تو بھ امشب "

 آزرده دل شام من ییآرا دل صبح تو

 یجار خاطره یا کردم رو تو بھ امشب

 یداریب شبنم من وار ایدر ھق ھق تو

 " کردم رو تو بھ امشب

 

 حسام عمو کاش... خواسمتیم برادرانھ کاش... کردمینم تیصدا کاش... یرفت یول کردم تیصدا امروز
 کبوتر با کبوتر" ِ  مثال نیا توانستمیم کاش...کردینم پرپرت کاش داشت،یم نگھ را مینما پروانھ چھِریپر
 ....کنم عوض"  چھریپر با نیشاھ و نیشاھ با چھریپر"  با را"  باز با باز

 !.....کاشـــــــــــــــــــــــــــ

 

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

 

 " چھریپر "
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  ....بود نکرده تجربھ را شدن مچالھ االن تا دیشا کھ را یجوان کردم مچالھ... شد تمام

 بزرگترش خواھِر یھا سن ھم کھ یکس من،... بود کرده دایپ  عالقھ من بھ او کھ رفتم کج را کجا من
 ....بودم برده پناه او بھ شوھرم فکره از ییرھاِ  یبرا کھ یکس من،.... بودم

  تنش؟ و جسمِ  کردن نابود احساسش؟ِ  کشتن شکستنش؟ِ  متی؟قیمتیق چھ بھ اما کردم،یم تمامش دیبا

 تنھا او.... داشت ادی بھ را تولدم کھ بود یکس تنھا او...! یبرد نیب از اورا تو ؟یکرد چکار تو چھریپر
ِ  یبرا را چھریپر کھ بود یکس تنھا او...او... او.. داشت ادی بھ را شدنم ختھیبرانگ روزه کھ بود یکس

 ....داشت دوست خودش

 مثل درست ھارا، نیبھتر یتوانیم تو.... شناختمتیم عمرم طوِل در کھ یبود یجوان نیبھتر تو"   نیشاھ
 !... " یکن دایپ خودتِ  یبرا خودتِ  صفت

ِ  دست بھ یکن را فکرش کھ یزیچ آن از زودتر ، زود یلیخ یتوانیم کھ زودگذَرم یاحساس من "
 ..." اش یبسپار یفراموش

 ...دینکش طول یلیخ تھران سمِت بھ ینیماشِ  کردن ھیکرا و حسام ی خانھ از بھارکِ  برداشتن

  ...اراده یب بودم، منتظرش من

  دیبگو و شود رهیخ میچشمھا بھ ستد،یبا میرو روبھ د،یایب کھ بودم نیا منتظِر لحظھ ھر

  " میبمان باھم برادر و خواھر شھ،یھم ماننِد و ایب.کردم اشتباه من ،ینبود من از تو چھریپر "

 .بود کرده ُپر را ذھنم منِ  یفکرھاِ  تمامِ  بودن یواھ اما

 .شد یم دهیکش بھارک ِیھا دست

 .بودم ناشنوا من اما دیپرس یم سوال

...  بھارک با تنھا اول روزه ھماننِد... بودم شده تنھا من.... دادم ینم جواب ھم نیسمِ  یھا سوال بھ یحت
 یزندگ در  یی ینارنجِ  یھا برگ بھ و شد زییپا نیشاھ با  ھمراه ماه، چند نیا در ام یزندگ بھارهِ  تمام

 ....رفتند و زدند َپر ھوا بھ ام

 !..حاال

  !..نجایا من

 !...تنھا
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 !...سرد یفصل ِی آستانھ در یزن

 کھ یدختر دختر، کی بھ است دواریام فقط... خانواده یب.... یشوھر یب... ندهیآ یھا شیتشو با ھمراه
 ....نداشت یسھم کردنش َادب از... دینفھم یزیچ تشیترب از

  ...آوردم باال را سرم اما نبودم مطمئن شدم، وارد اما نبودم، مطمئن.... گذاشتم قدم اما نبودم، مطمئن

 ...زدم زل ام خانھ بھ

 .بود دیحم و منِ  یرایپذ اول روِز از کھ یا خانھ

 .بود دیحم و من بھارِک اول فصل از کھ یا خانھ

 حموم؟ ببرمت یایم مامان _

  .کرد خم را سرش

 حلقھ حلقھ آن،ِ  یشالق و َلخت تاِر تار بود، نشده حمام مسافرت در معلق روِز چند نیا در دخترکم سواِنیگ
 . بودند رفتھ فرو درھم و بود شده

 ...نھ: بھارک

 .کرد َتَرم زانیآو زانش؛یآو یلبھا

  ....بود طاق طاقَتم

 کیِ  یبرا را شیروِ  یجلوِ  ی مجسمھ نیا کاش... کردیم درکم بھارک حداقل، کاش... بودم خستھ من
 !...کاش.... کردیم درکش... کردیم قبول مادرشِ  عنوان بھ بار

 ....کردم قفل را خانھِ  یورود دِر...  شدم بلند

 ...شد بلند واحد زنِگِ  یصدا

 ی تشنھ دلم باشد، نیشاھ در پشِتِ  شخص کھ بود نیاِ  ی تشنھ میچشمھا...! ام برگشتھ من دانستینم یکس
  " مانمیم ات یحام مانم،یم برادرت من"  دیبگو کھ بود نیشاھ از زدن زبان کیت نیاِ 

 !....اما

 ....کردم حس را میھا استخوانِ  شدن ختھیر فرو درِ  پشت یدار درجھِ  لباس دِنیباد اما

 بلھ؟ _
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 ؟یریامِ  خانوم _

 ...بلھ _

 ...نییپا دیاریب فیتشر _

ِ  ینیب شیپِ  بدون و ناھنجار... بود کرده عادت میرفتارھا بھ دلنازکم، دخترِک....بردم اتاقش بھ را بھارک
 ....یقبل

 ....کرد مطمئنم شغلش بھ.... گرفت میچشمھا ِیجلو را ییشناسا کارت

 !نیکن ھیتخل دیبا و نیکن یزندگ نجایا دیتونینم گھید شما بگم دیامابا.. شدم مزاحمتون دیببخش _

 ...زدم گره در بھ را دستم... رفت  جیگ سرم

 :دمینال دهیبر دهیبر

 چرا؟ ؟ ییییچ...چ...چ یعنی _

 ....بستم را در و دمیکش عقب را خودم شد، کینزد یکم

 ...دمیشن را شیصدا درِ  پشت  از...  زد در

 رو خونتون نیدار وقت ماه کی تا شما االنم فروختن، یفتوح یآقا بھ رو خونتون شما شوھره خانوم _
 نیدادینم جواب شما و اومدن چندبار یوقت اما شن عمل وارد سیپل با خواستنینم آقا نیا... نیکن ھیتخل

 ....کن استفاده معمولش راه از مجبورشدن

 مَیرو ِیجلو بخت از یا بستھ دره چیھ ا،یدن نیا در من، ِیبرا چرا.... رفتندیم شیپ َمحو و گنگ صداھا
 شد؟ینم باز

 !...شناختمشینم کھ من بود؟ یکس چھ یفتوح

  کرد؟یم را نکارھایا دیحم چرا

  کرد؟یم تاه اش بچھ و زن با نطوریا چرا

 بود؟ زودگذرِ  یدودھا فقط حماقتش نیا لیدل

 ....ام خستھ ایخدا

  ِ یھا ضربھ کھ بودم شده احساس یب انقدر.... ندارم تحمل من....  وارھان را من
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  ....کردمیم رھا توجھ یب را م ا بچھ

 من بھ را مرگ یزندگ از چرا؟ ،یکرد طاق را طاقتم ؟...چرا ،ینداد من بھ یزندگ از یا یخوش ایخدا
 چرا؟. یچشاند

 

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

 

 ام اشاره با بودم دوختھ چشم لمیوسا از یخالِ  ی خانھ بھ و بود ام چانھِ  ریز بھ را دستم کھ یحال در
 ....فراخواندم خودمِ  سمت بھ را نیسم

 :کرد نجوا گوشمِ  کینزد و کرد پاک لباسشِ  دامن با را دستشِ  یھا خاک و گرد

 جونم؟: نیسم

 ...دمیپرسیم دیبا اما بودم، سردرگم

 ....دمیپرسیم دیبا اما بودم، کالفھ

 خبر؟ چھ نیشاھ..ش _

 .انداخت نییپا را سرش... نگفت یزیچ

 او اسم کھ نخورد یزنگ تلفنم... ندارم او از یخبر..گذردیم ھفتھ کی شکستم را نیشاھ کھ یروز آن از
 دهیکش زحمت یلیخ من  یبرا او.. بود حالشِ  بودن خوبِ  تاب و تب در دلم... کند ییخودنما شیرو بھ

 ینم دانیم بھ را یباز آن...! کاش ــــــیا.. اما.... بھارکمِ  یبرا بودن ییدا تا خودمِ  یبرادر از... بود
.... ستین ھضم قابل میبرا ام بوده شیھا خوابِ  مھمان سال ھفتِ  یبرا کھ موضوع نیاِ  قتیحق.... آورد

 ....ستین... ستین

 ...برگشت یشنِ  فیکثِ  صورت و سر با یرفت تو کھ یروز: نیسم

 ....دینچک اما شد اشک از َگرم میچشمھا

 رونیب اومدم بودم حموم تو کھ من... گفتیم راهیوب بد حسام بھ لبِ  ریز مرتب د،یلرزیم سرما از: نیسم
 ...نبود گشتم یھرچ بدم حمومش خوامیم ار،یب و بھارک حسام زدم داد
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 ای بودند نیشاھِ  جانب از یا حملھ منتظره بود؟ کجا از...! دیچک فرو میچشمھاِ  اشکِ  ی قطره نیاول
 یپ میرفتارھاِ  اعماق بھ حاال و رفتم جلو بد یلیخ من...کردمیم را نکاریا دینبا من...  من ؟...ریخ
 ...برمیم

 گفتم یھرچ... گرفتھ دستھاشِ  ونیم سرشو و نشستھ یکرسِ  یرو حسام تا اطیح بھ دمیرس یوقت: نیسم
 کھ نیھم بگردم نیشاھ دنبال دیبا فعال گفت گرفتیم شدت داشت م ھیگر یوقت..! نگفت یچیھ چتھ

 اطیحِ   یھا زهیر سنگ بھ انقدر... افتاد و داد ھیتک نرده بھ و شد اطیح وارد نیشاھ شھ بلند خواست
  ..شد شیر براش دلم کھ نداختیم دست

.... ستیکاف... است بس... دوست نگو... خواھر نگو.... نیسم نگو... نداشت یتمام میھا اشکِ  البیس
ِ  گرو در وجدانشِ  عذاب ابد تا... شکستم را یا گرفتھ شکل تازهِ  دل آنوقت زدم،یم َدم بودنم خوب از من

 ....تاابد... رقصدیم میچشمھا

 مسکن با و کردم دورش پتورو... زدم حرف باھاش قراره چھ از ھییقض دمیفھم یوقت: نیسم
 یوقت... افتاده یاتفاق چھ بدونھ دمیترسیم...ندادم جواب من یول زد زنگ شھربانو نقدریا.... خوابوندمش

 داتیپ سپردم نازیپر بھ یدینم جواب منمِ  یھا زنگ بھ یحت و یگرفت خودتو مھیتصم گھید شدم مطمئن
 .... ینکرد باز درو تو زده در یھرچ گفت اونم کھ کنھ

 .نشستم آشپزخانھِ  ی دھانھ متحرکِ  یصندلِ  یرو... شد سست میپاھا

 بودم؟ کرده چکار من..  انداختم نییپا را سرم

 یبرا اونو من چھریپر... بود سادهیوا ھمھ جلو.. بود زده حرف مامانش با اون... شکست نیشاھ: نیسم
 سال ھفت تو از درستھ... جوونھ یلیخ اون...  شیشکستیم ینطوریا دینبا تو اما کنمینم دییتا تیزندگ
 جوابشو باز ِیچشمھا با یشنویم من از اما دونھینم رو یدونیم تو کھ ییزھایچ یلیخ درستھ  کتره،یکوچ
 ....کرده قبول گفت یالک دمیشا کنھ قبول خواستینم شھربانو..یکرد خورد یلیخ اونو... بده

 .باال آوردم باال را سرم متعجب

 رو بچھ اون روزه و حال من... یدیم تاوان تو یول بگم نویا خواستمینم... چھریپر یکرد بد تو: نیسم
 ....دمید

  ....دیکش غیج واحد زنِگ.... کردم سکوت.. نداشتم یحرف

 !...اما بودند برپا ھمچنان ھا رابطھ کھ خوشحالم... شدند وارد وانیک و بھارک...  کرد باز نیسم

 .....شد لھ و شکست دینشا و دینبا و دیشا و دیبا ھمھ نیاِ  نیماب نیشاھ
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************ 

 

 .دارد یحد ھم یتفاوت یب اما کردمیم گوش شیحرفا بھ تفاوت یب من و دیکشیم غیج خطِ  پشت مادرم

 ...من با و نکاریا نکن مادر چھر،یپر: مادر

 ...کردم قطع شیرو بھ را تلفن

 کرده دایپ خواستگار منِ  یبرا آنوقت ام، نگرفتھ طالق من ھنوز. برساند انیپا بھ را حرفش نگذاشتم یحت
 ...بود خارج تحملم از گرید نیا ایخدا بودند،

 :گفتم و برداشتم است، خط پشِت مادرم نکھیا فکره با زنگ،ِ  یصدا دوباره

 ـیکنیم اصرار چرا من مادِر _

 ؟یریامِ  خانوم سالم _

 .خورد گوشم بھ تلفنِ  پشت یا مردانھِ  َبم ِیصدا

 :دمینال نجواکنان و آرام

 د؟ییبفرما بلھ، _

 .نکردم ھم  سالم یحت

 .بزند را حرفش خواستیم کنان ِمن ِمن

 .ھا واژه کردِن  یبند ھم سرِ  یپ در او و منتظر من

 :دینال بالخره

 ...کردن تموم زندان تو شوھرتون...متاسفم _

 ...ستادیا قلبم

 :زدم داد و نکردم چرخدیم مبلِ  یرو بھارکم نکھیا بھ یتوجھ

 کرده؟ تمــــــــــــــــــــوم رو یچ شوھـــــــــــــــرم؟ _

 ...داد جواب شودینم بشینص یزیچ منِ  جانب از واکنش نیا جز دانستیم انگار
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 ....کنھ خدارحتمشون...متاسفم _

 :دمینال جان یب

 کجا؟؟ ؟یک چطور؟ _

 از را ینابھنجارِ  یصدا و دیمک یم را لبش ھم سِر پشِت.  رساند آغوشم بھ را خودش دوان دوان بھارک
 .آورد یدرم خودش

 ....کردنـ استفاده یا گھید افراده با مشترک یُسرنگ زندان، تو امروز، _

 ...کردم قطع را تلفن اول کنم،یم چکار دمینمفھم

 ...دمیپر خوابِ  غرقِ  نیسم بھ دوم

 ....قطعا بود شده ِلھ شکمم دروِنِ  ی بچھ کھ فشردمشیم انقدر.... کردم بغل پشت از را بھارک سوم

 ...داشت کنترلم در یسع نیسم

 !...اما

 .بودم یشانس بدِ  ی کارکشتھ من. بودم حرفھا نیا از تر زور پر من اما

 .دیکوبیم وار وانھید قلبم ِیصدا

 ....زدیم ادیفر آنجا در چکسیھ حضوره کھ یا جنازه عییتش

  ...نخواند شیبرا کس چیھ کھ یا فاتحھ

 ....نخواند شیبرا قبرِ  عذابِ  یدعا چکسیھ کھ یقبرِ  شب

  ....نداد تاب شیبرا کس چیھ کھ یحیتسب

ِ  بغل.. دیچک وانیکِ  آغوش در اشکشِ  ی چشمھ کھ یبھارک... دیند را پدرش بوشھر، از بعد کھ یبھارک
 .مادربزرَگش جز مادرش، جز پدرش، جز یکس

 یخوب پدِر اما بود نامرد بود، کار انتیخ بود، بد او.... بود دیحمِ  یھا یکس یب مجلس مجلس، نیا
  ....بود

 ....بود یخوب پدره اما بود یکار انتیخ شوھره بود، یبد شوھره
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ِ  اوج اطرافم دوروِ  یآدمھاِ  ی ھمھ و مادرِ  یچشمھاِ  تھ اما زدمیم زجھ خودم زد،یم زجھ بھارک
 ....ام شده غرق اطرافم دوروِ  یگرماِ  نیب سرد چقدر دمیفھم تازه من و کردیم داد یب تیرضا

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

 

 ...دمیکش بھارکِ  سرِ  یرو بر را دستم

 با و کردیم نالھ  لبِ  ریز مدام و کردیم سکسکھ... داشت را ھقش ھق از یاثرات ھم خواب در یحت
 ....رفتیم خواب بھ دوباره وانیک عطره

 است بھتره خودم نامساعدهِ  حال خاطره بھ فعال اما...  نھ ای است درست وانیک بھ بھارکِ  کشش دانمینم
 ...باشد درست...باشد درست کھ

  !...نیشاھ اما آمدند ام خانواده آمد، حسام امد،ین ھم شوھرم فوتِ  یبرا یحت نیشاھ

 !....نھ

  !...اما... بودم منتظر یلیخ

 !...امدین

 ...دمیکش یقیعم نفس

 ...شدم اتاقم وارد و دمیپوش یبلندِ  رآھنیپ... آمدم رونیب و کردم یا ییپا سِر حماِم

 و بھارک من،...میبود گرفتھ ھم با کوچکمان ِی خانواده نفِر سھ ھر کھ شمیآراِ  زیمِ  یروِ  عکس
 ....دیحم

  ...زدیم موج چھریپرِ  ی چھره در یناراحت کھ یعقدِ  عکس کنارش

 شامِل ام دغدغھ حاال اما.... بودند مھربانم نازوِ  یدوستھا ام دغدغھ بود، درس ام دغدغھ زمان آن
 .شوندیم افکارمن ِی ھمھ...!  ِی ھمھ و... نیشاھ ، خودم اصغرک؛ یعل بھارک،

 ...کشمیم عذاب ذره ذره یستین کنمیم اعتراف...! نیشاھ ،یستین شومیم تیاذ

  !...برگرد....  ایب

ِ  یگرما بھ ام، خستھ...! ایب چھریپرِ  جان.... برگرد فقط ، یِسمت ھر بھ ،یشکل ھر بھ ،یھرعنوان بھ
 فراموش....! ایب.... نیشاھ ایب... دارم ازین بخشت نانیاطمِ  یحرفھاِ  یگرما بھ.... دارم اجیاحت تیدستھا
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 تو بھ من ن،یشاھ... بده یجا را من ات یزندگ از  گوشھ کی بمان، کنارم یبرادر با ا،یب و را عشقت کن
 ....تیحرفھا و تو بھ دارم، اجیاحت

 !...و تو بھ

 :دمینال معترف کنان ِمن ِمن

 من"  بتازم زنانھ"  توانمینم گرید تازم،یب توانمینم گرید من..ایب..  باش آرامشم و ایب.... آرامشت و تو _
 .ایب...بکش را نازم ایب..کنم ناز یکم بنازم، یکم خواھمیم

  ....کردم فکر کردم، ستیا نظرمِ  مورد اسمِ  یرو برداشتم، را تلفن

 "....باشد یم خاموش نظر مورد مشترک دستگاه: "  اما دیلغز میدستھا

  ....ختندیر میھا شانھِ  دور بھ وار گلولھ میموھا... گذاشتم میدستھاِ  یرو بھ را سرم

.... است سخت... ضربھِ  پشت ضربھ شد ینم اما باشم آرام کردم یسع... کردیم یقرار یب قلبمِ  یصدا
 ....کنارم.....اطرافم.... میایدن در کندیم دادیب یصبر یب

 ....یجواب یب دوباره و زدم زنگ دوباره

 از متمول چندان نھ یا منطقھ در گرفتھ قرار ام، یمتر شصتِ   ی خانھ در اتاقم از رونیب شدم، بلند
 .....تھرانِ  متوسطِ  ی طبقھ

 ...کردم نگاه ام خانھ بھ بازم مھینِ  یچشمھا با

  ...تر سبک... تر ارزان نباریا اما... یمیقدِ  لیوسا ھمان

 ....رفت زمیچ ھمھ... رفت ِملک.. رفت خانھ.... اند شده فروختھ آنھا شتِریب

 ...کردم آزاد را نفسم

 بود یداشتن دوست اما بود گرم.... بود یداشتن دوست اما بود تلخ.... دمیکش َسر را یتلخ و داغِ  ی قھوه
 ....بود یداشتن دوست اما داشت ُپرز.... یداشتن دوست اما بود اهیس.... 

  . گرفت را میلبھا م،یرو ِیجلوِ  ی قھوهِ  یتلخ بھ یلبخند

 ...دیچک ام قھوهِ  فنجان دروِن بھ و کرد رد را ام گونھ اشک از یرد

 ....دمیرس فکرم بھ اعتنا یب...نبود مھم اما بود درِ  یصدا

 ....قطره کی
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 ....فکرش و نیشاھ

 ....قطره دو

 ....اش یزندگِ  یتباھ و دیحم

 ...قطره سھ

 .... اش ندهیآ و بھارک

 .... قطره نیآخر

 ....مردانھ یانگشتِ  ی واسطھ بھ شدنش قطع

  ...دمیکش باال را سرم

 ....نیشاھ

 ...کردمینم باور

 ...زدمیم گول را خودم اما خواستمشیم کھ یمرد

 ....خواستمیم را نیشاھ من

 !...بلھ ا،یرو و بود خواب

 .زدمیم حرف دهیبر دهیبر

 !..نیشاھ.. ش _

 جانم؟: نیشاھ

 کیِ  نبودهِ  تیحکا زدیم داد شیچشمھاِ  یگود اما بزند گول توانستیم و بود کرده توُپرترش کاپشنش
 ....را اش ماھھ

 :زدم داد

 ؟یبود کجا نامرد _

 !...متعجب.... شد ِگرد کم، کم مردمکش... دیلرز شیچشمھا

 رم؟یمیم من یگینم _
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 یا قھوهِ  یگو آن و شد قرمز شیچشمھا یدیسفِ  قسمت.... خورد تکان تکھ تکھ.... مردمک آن شد تنگ
 ....آمد چشم بھ شتریب

 دنمیناز دن،یتاز کناِر در زن ھی یگینم کنم؟ سر یچطور و میزندگِ  طوفان تو آرامِش یب من یگینم _
 چقدر؟ ام؟ یقو من بگم و بتازم چقدر خواد؟یم

 ....کوباندمیم مشت اش مردانھِ  ستبرِ  ی نھیس بھ

 ...رفت یا موقع بد.... کرد بد من بھ او

 ؟یرفت چرا _

  .کرد التماس نگاھش با

 ....نکن ھیگر: نیشاھ

 :زدم زجھ

 ؟ینموند چرا _

 ...شد خم میپاھا سمِت بھ

 آرومم نکن ھیگر: نیشاھ

 .گرفتم میپھلوِ  طرف دو یمواز و کردم مشت را میدستھا

 ؟..چرا...! یومدین و شدم خونھ یب ،یومدین و رفت دیحم... ختیر بھم زیچ ھمھ... یتورفت _

 ....رفتم خاطرت خاطره، بھ.... یخواست خودت چون: نیشاھ

 ....ینباش خوامینم گھید...  نرو گھید.... کردم غلط من _

 :زد ادیفر

 ....نوکرتم ابد تا من نکن، ھیگر تو _

 میلبھاِ  یچاشن لبخند کی خند زھر ھمھ آن از بعد.... کرد خوش جا میلبھاِ  یرو بھ اراده یب یلبخند
 ....شد

 صحنھ بھ ستادهیا و بود آنجا بود شده ام ھمخانھ شمال از آمدنش زماِن از کھ ینیسم... شدم آگاه اطرافم بھ
 ....ختیریم اشک و بود رهیخ شیرو روبھِ  ی
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 !....نیشاھ و بودند گرفتھ را شیگوشھا پنبھ با کھ یبھار

 ....شھیھم مثل... شد آرامشش حاال و گرفت پنجھ بھ را بالش سبک چھِریپر نواریشاھ کھ یکس

 

********** 

 

 "....بعدِ  ماه 5 "

 

  .....بودم ستادهیا مادرمِ  صورت بھ صورت

 ...بود نیسم اجبار بھ کردنمان صلح

 .....بود"  احسانا نیبلوالد"  وِ  قانون و قرآن اجبار بھ

 !...من نصورتیا ِریدرغ

 ؟..کھ چرا... نداشتم یآشت بھ یلیم

 بھ زدند، چنگ من از شتریب شانیآبرو بھ زدند، پس مرا داشتم اجیاحت آنھا ِی ھمھ بھ کھ من زمان آن
 ....داشتند اعتماد دخترشان از شتریب مردمِ  دھان

 در نیشاھ کردمیم ییگدا را طیمح آنِ  بخش نانیاطمِ  یگرما خواستم،یم را ام خانواده من کھ زمان آن
 !...اما... بودند کنارم در وانیک و حسام شھربانو، بود، کنارم در نیسم بود، کنارم

 ...کند ناز را صورتم نوازششِ  دست کھ کھ نبود یمادر اما

 ....کند ناز را میموھا نوازششِ  دست کھ نبود یپدر اما

 ....کند پر را ذھنم اش، کننده آرامِ  آغوش کھ نبود یخواھر اما

 ھم و بودم پدر ھم من؛ و زدیم ادیفر ماه پنج نیا در را یپدر یب کھ یبھار با... بودم خودم فقط من
 !...حاال و... مادر

 .... بود سنش ماه ھشت بھ کینزد و ، بود شده برآمده کھ یشکم
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ِ  حرمت بھ و بودنم مادرِ  حرمت بھ بطنم،ِ  حرمت بھ... داشتیبرم قدم کنارم در برادرانھ اجبار بھ نیشاھ
 ....کردیم شیصدا ییدا یگاھ و عمو کھ یبھارک

 کشاندیم رخ بھ را جنازه عییتشِ  ُشک  کرد؛یم ھیگر شیھا خواب وسِط لیاوا... بود شده تر آرام بھارک
 ...بود بھتر بھترھم از... حاال و شد آرام زمان مروِر بھ اما

 حرف بامن یماھ دو بھ کینز شھربانو... بود کنارم ھرروز نیشاھ کھ تفاوت نیا با بودم، ھمان خودم 
 و زدم زجھ آغوشش در ھمانجا  گرفتم، او از را ام شده لیتکمِ  ی پرونده رفتم؛ پابوسش بھ نکھیا تا نزد
 اش یحام خواھمیم و بخشَمشیم و دارم نانیاطم پسرمِ  عشق بھ من گفت مادرانھ... گفتم میکمبودھا از

 فرار ھم از حسام و نیسم... بدوزد چشم پسرشِ  شدن آب بھ توانستینم و بود مادر او... یباش
 او است، مرد او کھ زد حرف نیا از ھربار اما گفتم نیسم بھ بار نیچند کردندیم اشتباه آنھاھم... کردندیم
  ....بگذارد پاِ  ریز را غرورش دیبا

 برافروختھ من و ستین مناسب توِ  یبرا نیشاھ کندیم امر من بھ و است ستادهیا میرو روبھ مادرم حاال
 .کردم سپر نھیس ام شناختھ را پسر نیا خوب سال کی بھ کینزد مدِت نیا در نکھیا خاطره بھ فقط

 درسِ  اوج تو م،یجوونِ  اوج تو و من شماھا من مادِر.... منھِ  یبرا شماِ  یھا انتخاب از بھتر یلیخ _
 ھم کرد بدبخت و خودش ھم رفت حاال...! تونیعالِ  انتخاب واسھ رونیب نیدیکش دانشگاه اون تو خوندنم

 ....دلم واسھ کنم یزندگ خودم واسھ خوامیم حاال اما... و من

 .آمد فرود صورتمِ  یرو و رفت باال مادرمِ  دست

 پشتمِ  کوه کھ گرم آنقدر... ستادیا محکم پشتم دیبگو یزیچ نکھیاِ  بدون گرفت؛ قرار شیرو روبھ نیشاھ
 ....کردم درک یخوب بھ را

 ....گرفتم یانرژ

 ...نیکرد بدبختم سال ھمھ نیا نکھیا یبرا من دستمزِد از ھم نیا... مادرخانوم طال دستت _

 ...برگرداندم را صورتم

 نیشاھ اما...  رفت و دیمال دھان آِب نیشاھِ  صورت  بھ زدندیم دم اش یمھربان از ھمھ کھ یمادر آن
 .... نگفت یزیچ من حرمت بھ و کرد سکوت دیحمِ  مثل نھ مردانھ

 ...دلشِ  یسنگِ  انعطاف و روحشِ  یبزرگ خاطره بھ فقط کارش خاطره بھ نھ رفت، غش دلم

 ....بود حرفھا نیا از تر محبت با او

 ....گرفت قرار میرو روبھ نیشاھ مادرمِ  رفتن از بعد
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 ....کرد ریاس اش مردانھ ِیدستھا در را دستم

 چھر؟یپر: نیشاھ

 ...کرد کوچک را او زد، ضربھ او بھ بد مادرم... کنم نگاه صورتش بھ شدیم شرمم... بود نییپا سرم

 جانم؟ _

 ...کن نگام: نیشاھ

 ...شدم گم شیچشمھا رنِگ یا قھوهِ  یگو آن در.  آوردم باال را سرم

 ...میبش محرم بھم خوامیم یشیم فارغ گھیدِ  ماه کی تو چھریپر نیبب: نیشاھ

 پنج از بعد کھ بود مھربان یلیخ... بودم کرده آماده اش خواستھ نیاِ  یبرا را خودم...دمیکش یقیعم نفس
 ...است خواستھ ازمن ماه

ِ  عنوان بھ... بشود ام خانھِ  وارد یھنجار ھر از دور بھ خواستمیم خواستم،یم ھم خودم کھ بود یزیچ
 .....ام خانھِ  مرد

 :دادم جواب ریز بھ سر

 ....قبولھ...  باشھ _

  ....زد لبخند

 ....دارم دوستت من چھریپر: نیشاھ

 ....کرد خوش یجا میلبھا یرو قیعم یلبخند

 تو... دارم سالھ ششِ  ی بچھ ھی...  شکممھ تو بچھ ھی... داشتم ناموفقِ  ازدواج ھی بار ھی من نیشاھ _
 ؟...یباش شخص دو نیا پدره یتونیم

 درستھ... نده زجرم نیا از شتریب توروخدا... دمیکش زجر یکافِ  ی اندازه بھ من چھریپر... تونمیم: نیشاھ
 ....دارم رو سالھ پنجاهِ  رزنیپِ  یھا تجربھ اما کترمیکوچ سن لحاِظ از تو از

 ...دمیخند

 ...کردم زمزمھ

 !...وانھید _
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  ....گھید توامِ  ی وونھید من خوب: نیشاھ

 .....گم ھا یناخوش در نیشاھ و من یخوش و شد لیتبد قھقھھ بھ لبخندم نباریا

 

*********** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 " دوم و ستیب فصل "

 

  .داشت یبرم قدم من با وار مطمئن بھارک. ممیتصم بھ بودم مطمئن

 !...اما بود غھیص کی

 گرفتھ را یبزرگ نیا بھِ  میتصم یا پشتوانھ چیھِ  بدون نفر دو ما... داشت را نیشاھ و منِ  عقدِ  حکم اما
ِ  یھا یخوشِ  ترک بھ منجر را نیشاھ.... کرد مادرم و پدرِ  ترک بھ منجر مرا کھ یمیتصم. میبود

  ... کرد بودنش تاھل بھ منجر.... کرد اش پسرانھ

 !...حاال و

 .میرفتیم بود یروحان کھ یرمردیشِ  یسو بھ شیپ زنان قدم حاال

ِ  ی برآمدهِ  شکم بھ متعجب دنمانید با کھ یدیس.... رنگ یمشکِ  چیپ در چیپِ  ی پارچھ با چروک یمرد
 :کرد زمزمھ و زد لبخند اکراه با و کرد نگاه من
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  .شااهللایا نیبش خوشبخت _

ِ  کف دوِ  یھا انگشت از تر شیب ماِ  یھا یدعوت... گرفت یجا نیسمِ  لبِ  یرو رنگ کم یا خنده
 ....شدندینم ھم دست

 ...حسام و نیسم

 ....بھارک و وانیک

 ...نیشاھ و من

 ....وتمام

  !...کرد یخوشبختِ  یآروز مانیبرا فقط... امدین شھربانوھم یحت

 کردم؟ یم یدرست کاره من

 . ستیبا محکم حاال یخواست خودت تو چھریپر نجائم؟یا چرا من کردم؟یم دیبا

 اطیح بھارک"  مادرجاِن مادرجان،" ِ  یصدا. بود گرفتھ َبر در را کمرمِ  رکیتِ  تمام بیعج یا دلشوره
 .کرد ُپر را

 .برگرداندم آقا حاجِ  سمت بھ را میرو و کردم یتوجھ یب

 ....کرد بازش لبِ  ریز یباذکر.. دشیبوس... کرد باز را قرآن و دیخند فشیورد بایزِ  یھا دندان با

 تکان دلم در کلشیھ تِھ  تا را شیپاھا... کردیم یقرار یب اصغرکم یعل. ختیرِ  نییپا وجودم از یا تکھ
 شکممِ  یرو بھ را رنگم دیسفِ  شال... بود آورده بند را نفسم بود میرو کھ یا یعصبِ  فشار.... دادیم

 .نباشد دایپ حرکاتش تا گذاشتم

 خانوم؟ شده یزیچ:  نیشاھ

  ...کردم راحت را نیشاھِ  الیخ و زدم یلبخند

 .بود آشوب دلم. بود ناراحت المیخ خودم اما

  .دیکش رونیب دستش دروِن قرآِن از را کاغذ یا تکھ یروحانِ  رمردیپ

 " میالرح الرحمن اهللا بسم " _

 َزَوجـ  
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 ....شد باز شدت بھ مسجد دِر

 داد نیشاھ بھ یرو و دیکش اش نھیسِ  یرو بھ یدست.... شد ظاھر درِ  پشت برافروختھ یا چھره با مادرم
 :زد

 ....مرد خاطرش بھ برادرت کھِ  یھمون مرد نیا. نگو رو بلھ: مادر

  ....شکمم... داد خطا مغزم

  ....شدم بلند شدت بھ

 ...کرد ُپر  را فضار ام مادرانھ"  آخ" ِ  یصدا

 ...زدیم موج ینگرانِ  عمق نیشاھِ  صورتِ  عمق در

 ...یانرژ یا ذرهِ  بدون... لبِ  ریز... کردم زمزمھ

 ... تو.. تو...ت_

 ...دَمشید یم مسجد سقِف آن در من، حاال کھ یآسمان بھ یرو... گرفتم باال را سرم

 ....پندارِ  زمان آنِ  سن بھ... کردم فکر نیشاھِ  سن بھ.... باشد راست خواستمینم

 .....خــــــــــــــــــــــ آ

 من نکند... باشد دروغ نیشاھِ  یاھایرو و ھا خواب نکند. باشد قتیحق و راست نیا گذارمینم من...  نھ
 .ام بوده اھل نا گرگھ مشت کیِ  دست در یا بچھ من نکند... باشم گرفتھ قرار ھا نیا تمسخرهِ  مورد

 ...زدم پس را مزاحم ِیاشکھا... گرفتم باال را سرم

 :دمیغر

 گھ؟یم راست _

 شده ابھت ُپر چھ... دَمشید شلوار و کت  درآن تازه انگار انگار،... گرفت قرار میرو روبھ.. شد بلند
 دلم تھ از را کشیاللِ  تلخ عطره تازه انگار انگار،. دمید را شیموھاِ  موج تازه انگار انگار،... بود
 .دمیبلع

 ....بودم بچھ من چھریپر _

  ....دمینشن گرید
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 یدرست چھ.... شدینم آشکار کھ ییھا قتیحق چھ... است بس دنیکش ھم با عذاب ھمھ نیا....  است بس
 ....شدینم مشخص کھ ییھا

 ....کرد برابر صد نیشاھ بھ را نانمیاطم کھ یمرد بھ.... زدم حسام بھ تلخ یلبخند

 :گفتم نیشاھ بھ یرو

 ....بخشمینم چوقتیھ رو تو _

 :گفتم یمادر بھ یرو

 

 ....کنمینم حالل چوقتیھ تورو _

 :گفتم حسام بھ یرو

 ....اون با تیحالل.... سپارمیم خداِ  امون بھ تورو _

 ...کردم فرار و دمیکش را بھارکِ  دست

  ....دمیدو و کردم یمحل یب اما پشت، از شدیم صدا ادیز اسمم

  .... شد قطع خودمِ  نفس شد، قطع بھارک نفس کھ دمیدو انقدر

... نداشت یقیدقِ  نبض شکمم.... ستادمیا بود تیرو ریغ میبرا اش ییراھنما چراِغِ  رنگ کھ یابانیخ کناِر
 شروع...  کردم رھا را بھارکِ  دست... نبود مانمیزا  زماِن کھ االن اما... بود دهیبر را امانم مانیزاِ  درد

 !.... دیبا االن دیشا...  کردمیم دوره را خشیتار دیبا... شمردن بھ کردم

ِ  ترانس بھ را خودم....بود شده ممکن ریغ میبرا دنیکش نفس شود، آرام دیشا دم،یکش شکمم یرو بھ یدست
 .دادم ھیتک برق

 .بستم قھیدق چندِ  یبرا را میچشمھا

 در میگوشھا شدم،یم تیاذ.. بپرد صداھا تا دادم تکان را سرم. زندیم میصدا پشت از یکس کردم احساس
 !...آه...! دینزن داد. شدنند َکر حاِل

 .کرد باز را میچشمھا یغیج یصدا

 شده برچسب و بود افتاده اسفالتِ  کف بھارکم.... ام یزندگِ  یانقضاِ  خیتار بود، مرگم دمیدیم کھ یزیچ
 .....جادهِ  یاھیس بھ بود
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  .زدیم ادیفر ھا نیماش ستادِنیاِ  یبرا و بود گرفتھ آغوش را او وانیک

 .بروم راه توانستمینم

  ....شده نینفر یا صحنھِ  مسخ... شدم َمسخ انگار

 کنم نگاه ادهیپِ  عابرِ  قرمزِ  چراغ بھ نکھیاِ  بدون و بودم آورده کم نفس ادیزِ  دنیدو از آمدم، کھ خودم بھ
 بودم کینزد بھارکم تا تلو تلو کھ ھم من و خورد من بھ یسبزِ  بار با یموتور....دمیدو ابانیخِ  سمت بھ
 بھارکِ  سمت بھ دستم.... بود شده کبود خون سوزش از میلبھا.... شد برابر چند دردم..... خوردم نیزم

 .کرد ُپر را گوشم نیشاھِ  ادیفر کھ بود دراز

 ! چـــــــــــھریپر _

 :دمینال خودمِ  درون

 ....بھارکم _

 ....زدیم داد... اش یداماد شاهِ  پیت ھمان با... بود سرم یباال نیشاھ

  ...نخواب بھارکتِ  جون بھ تورو. نخواب: نیشاھ

  ! ... اما....رفت من مونِس...رفت بھارکم بزنم ادیفر خواستمیم

 .....رفتم ھوش از ستبرشِ  یدستھا در رمق یب اما

 .....نبود صیتشخِ  قابل یزیچ چیھ یھوش یبِ  یکدر و مطلقِ  یاھیس جز کھ گذاشتم ییایدن بھ پا

 

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

 

  ....پناِھت جانم جانم، شو بلند. بھارکم شو بلند

 .نگذار میتنھا اما بزن، حرف لکنتت با  قبل مثل و شو بلند..... دخترکم شو بلند

  .افتادم. شدم تکھ تکھ.... خوردم ُسر مارستانیبِ  سردِ  یھا یکاشِ  یرو

 بمان تو. گذاشت تنھا را من و رفت اوھم.... نبود یپسر گرید.... دمیکش ام یخالِ  شکمِ  یرو بھ یدست
 باال ھا پلھ نیا از شو، بلند...  مادر شو بلند.. مادرِ  عشق نرو..  یمادر نرو. من مونِس بمان تو.  بھارکم

 ....یزندگ از ام نالھ تنھا تو، مرگ شیپ من.... شو بزرگ و برو

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


 :زدم داد

 و زجر ھمھ نیاِ   ی اندازه بھ ندارم؟؟ طلب ازت مم بچھِ  جونِ  ی اندازه بھ...!  ــــــــــــــــــــــایخدا _
. ندارم مادر. کسم یب. داغونم من ستم؟ین طلبکار بھت بھارکممِ   ی دوبارهِ  یزندگ ِی اندازه بھ ،یناراحت

 ....کن ریس منو بھارکِ  برگردوندن با... کن ریس منو رم،یسی و میتی من. ندارم پدر

 

 ...بود داده ھیتک مارستانیبِ  قرمزِ  یھا یصندلِ  یرو را سرش کھ یحال در نیشاھ

 ...بود بستھ را شیھا چشم یصندلِ  یرو ھمانجا و بود دستش در تلفنش 

 .کردمیم دوره را مارستانیب عرِض و طول رفتم،یم راه

 .کردیم ییخودنما تلفنشِ  ی صفحھ ِیرو کھ افتاد یادداشتی بھ نگاھم..  ستادمیا یا لحظھ سرشِ  یباال

 

 ...شدم خم دم،یدینم درست

 ...دیکش آه دلم

  : بود بلند باال متِن نیاِ  شامل ادداشتشی

 " آوردم؟ یم کم نجایا شدنم پرپر ھمھ نیا از بعد دیبا چرا شدم؟یم عاشقت دیبا چرا شدم؟ عاشقت کجا "

  ..کرد حس را نگاھمِ  ینیسنگ 

  ...کرد رمیغافلگ نگاھش با

 حسش فقط.. نزد پسش را آن د،ینکش خجالت گرید یمردھا مثل.... دیچک چشمشِ  ی گوشھ از یاشک
 چشم نام بھ یقتیحق اون کند، فرار قتشیحق از خواستینم او.. داشت نگَھش شیروینِ  تمام با.... کرد

 ....کردیم فرار قتشیحق از دینبا پس.... داشت وجود اشک نام بھ یقتیحق چشم آن در داشت،

 ...پرداختم یتکرارِ  یراھرو کردِن یط بھ دوباره و گرفتم او از را نگاھم

 نیا از تر یقو تو.... ستندین ھم خوابت اتاق تو،ِ  قدرتِ  برابر در کما و icu ....برگرد.... بھارکم
 !...ییحرفھا
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 حاال ؟...  داد میشفا کرد، خوب را من سبزِ  ی پارچھ و دیسفِ  صورت با آقا، آن ،یگفتیم ؟یدار ادی بھ
 چھرھایپر و ھا دیحمِ  تاوان دینبا تو...  یزالل ،یپاک تو کن، شیصدا مادرت جان بھ تورا.... کن شیصدا

 .بدھم تاوان دیبا من.  یبدھ پس را ھا نیشاھ و

 .دمیکوب مشت ام نھیس بھ

 .....مـــــــــــــــــــــــــن _

 پدرتِ  کفن ھنوز! مادر شو، بلند.... خوردیم توراِ  داشتنِ  حسرت برادرت،ِ  بدون مادرت نیبب و شو بلند
 شو بلند.... ندارم را ییتو یب طاقت من.... ندارم توراِ  رفتنِ  طاقت من... دارد وجود ھنوز. است  سیخ

 گشاد میبرا حاال کھ یبلند ِیماکس و بود افتاده یا گوشھ کفشم. ختندیریم مھابا یب میاشکھا. ییآ یم کھ بگو
 بھ زدم پوزخند.... بود تنم بر بود، شده باز بزرگ درِز نیچندِ  ی اندازه بھ شکمم،ِ  یجا و بود شده

  ....ائمیدن بھ و خودم بھ... ام یزندگ

 .....داد قرار خودمِ  مقابل را من درست ،یزندگ

 !....حاال و...  ُبرد نیشاھِ  ی واسطھ بھ را پندار

 !...من و... دندیبخش منِ  ی خوانواده مثل اش خانواده و رفت بھارکمِ  ی واسطھ بھ یپسر حاال

 !....اصغرم یعل.....ائمیدن.... نیشاھ... بھارکم... خودم از شرمنده من

 ....رفت گناهیب او....دیچک اشکم اصغرم یعلِ  یآور ادی با

  ....کرد ینیسنگ ام شانھِ  یرو بھ یدست

 ....کردم بلند را سرم

 ....زد یتلخِ  لبخند.... بود یباق عطرش نکردنش حمامِ  وجود با ھنوز.... بود نیشاھ

 .....نمازهِ  وقت: نیشاھ

 ....آمد ینم در میصدا

 :دادم جواب دار خش

 .....امیم االن _

 ....شد نواختھ گوشم در اذانِ  ینیریش

 ....بنوازد و بخواند وقفھ یب خواستیم دلم
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 یلعنتِ  اتاق آن از ماه کی از بعد.... دیایب ھوش بھ ماه کی از بعد بھارکم کھ بخواند انقدر خواستیم دلم
 ....مادر:  دیبگو ماه کی از بعد.... شود خالص

 .....پشتوانھ با پشتوانھ، یب د،یحم با د،یحم یب لکنت، با لکنت، یب

 .ندارد یفرق گرید

 من گفتمیم مشکالتم بھ خداِ  مقابل در شھیھم کنم، صدا خدارا دردم ِیبرا فقط کھ نبودم ییآنھا از من
 من. یبدھ پس من بھ را ام  بچھ خواھمیم ازتو ام یریحق و یکوچکِ  تمام با نباریا اما دارم یبزرگِ  یخدا

 بچھ ات یبزرگ بھ تورا دادمت بنده کی من.... بده پس را بھارکم ات یبزرگ بھ را تو دادم، لیاسماع کی
 .بده پس را ام

 نخوانم؟ را نمازت شده یِک

 نچشم؟ را ات روزهِ  یگرسنگ شده یِک

 بخوانم؟ نماز سرعت با ات قبلھ بھ یرو شده یِک

 ؟" شکر یالھ" مینگو و نکنم تشکر تینعمتھا از غذا، از بعد شده یِک

 دختر بھ بودنم، زن بھ بودنم، مادر بھ.... ام کرده عمل دستوراتت بھ شھیھم کھ من ھا، مومنِ  مادر پدر
 ....ام کرده عمل بودنم آدم بھ بودنم،

 کجاھا؟ تماست؟ بھ ام داده تماسِ  رد را کجاھا کردم؟ یکج را کجاھا

 بھ بروم، آرامشمِ  یبرا توانستمیم را آنجا حسامِ  اصرار با کھ پرستارھاِ  استراحتِ  مخصوصِ  اتاقِ  در
 ....شد باز شدت

 ....گرفت قرار میرو روبھ سیخ یصورت سرو با نیشاھ

 ....چھر...ی..پر...پ: نیشاھ

 ....خورد ُسر سرم ِیرو از چادر

 ....نشستم شیجلو زانو دوِ  یرو

 :دمینال

 بھارکم؟؟؟؟؟...َب _

 .زد لبخند
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 ....داده تکون و دستھاش: نیشاھ

 و ماه کی گذشِت از بعد کھ یپرستار دو.... دمیدو فقط.... را کفشم یبِ  یپاھا نھ و دمید را نیشاھ نھ
 با فروغ، ناِم با یکی آن و مھناز ناِم با یکی بودند، شده دوست بامن گرید مارستان،یب آن در من ماندِن
  ...کردند باز میبرا را بھارک اتاِق دِر خنده

 ....کردیم شیصدا آرام و بود ستادهیا سرشِ  یرو ینیدکترحس

 .آمدم رونیب سرعت بھ دارد، قتیحق آمدنش ھوش بھ و ستین دروغ دمیفھم یوقت

 راه بھ توجھ یب اما کردم احساس یسوزش.... آمد ییصدا" خرش ِخِرش"  و کرد برخورد یزیچ بھ میپاھا
 .....دادم ادامھ خودمِ 

 ...گشتمیم کفشمِ  دنبال بھ

 ....زدیم چشمک ھنوزھم اش یعروس دهیسفِ  رنگ آن با

 ....است بوده چھ از سوزشش بردم یپ شد، جادیا یقرمز دشیسفِ  یتورھا ِیرو یوقت 

 پانسمان را ام دهید ضرب ِیپا تا کردم صدا را  مھناز گفتند،یم کیتبر ھمھ دمیرس پرستارھا بھ یوقت
 . آمد کنارم بھ و شد متوجھ نیشاھ... کند

 تو؟ یشد یچ: نیشاھ

 ....افتاد مصدومم ِیپا بھ نگاھش

  .دینکش ادیفر سرم نشد، یعصب نشد، ناراحت یرتیغِ  یمردھا مثل

 :گفت شَیجا بھ

 ...کننیم درستش پرستارھا نباش، نگران _

 .دمیساب ھمِ  یرو بھ درد از را فکم... بزنم توانستمینم ھم لبخند ت؛یموقع آن در یحت

  .. گرفت ام خنده خودمِ  یسست درد از ، دمید را شھیش تکھ آن یوقت

 .بردم ھجوم سمتش بھ. آمد رونیب بھارکِ  مخصوصِ  اتاق از دشیسفِ  فرمیونی در دست دکتر

 .فراخواند یصندل یرو بھ را من

 .نشستم کردن معطل بدوِن
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 ....بودند شده خبردار ھم با ھمھ....بودند ستادهیا َسرمِ  پشت وانیک و نیسم و حسام ن؛یشاھ

 ....اخبارِ  زنگ بھ گوش درست

 ....شد لیمتما نییپاِ  سمت بھ دوباره و رفت باال شیھا شانھ انداخت، نییپا را سرش

 .....بود حرفھا نیا از تر خشک یلیخ دھانم من اما دادم، نییپا را دھانمِ  آب

 من و کرد دایپ نجات شما دختره... شناسھیم منو خوب حسام... ستمین رفتن طفرهِ  اھل من... راستش _
 ....گمیم کیتبر

 ....کردم آزاد را ام شده حبسِ  نفس

 !...اما _

 .شد دوختھ شیچشمھا بھ مستاصل میچشمھا

  ...کرده برخورد سرش بھ کھ یا ضربھِ  اثر بر... شده نایناب شما دختره _ 

 :زدم ادیفر درون از....امدین باال نفسم نباریا

 ....آه

 .برگرداند تیموقع بھ مرا یلیس کی با نیشاھ

 ...دادم رونیب را میھا نفس

 د؟یام کرد کاریچ دیبا _

 ....بود حسامِ  یصدا ایگو

ِ  پزشک.. کردم صحبت رازیش از خدادوست دکتر دوستم با من... بشھ انجام ھیقرن وندیپِ  عمل دیبا _
 کردن اھدا رو بودن نجایا دخترتون از قبل کھ یشخصِ  ھیقرن نجاھمیا...کنھ عمل تونھیم خوب وِ  یحاذق

 کار یعال خدادوست دکتر بگم پرده یب.... نیبسپار ما بھ اونو ش نھیھزِ  پرداخت با نیتونیم شما و
  ....کنھیم

 :دینال نیشاھ

 ...کشور از خارج با: نیشاھ

 . دیکش اش شانھ ِیرو بھ یدست... کرد قطع را نیشاھِ  حرف
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 ھرچھ تا نیکن امضاء رو نامھ تیرضا فقط... شھیم درست باش مطمئن... پسر ستین نایا سره بحث _
  .بشھ انجام عمل زودتر

 و نذر و دعا ِیبرا مشھد بودند رفتھ سھ ھر بھارک گرفتِن شفا ِتین بھ... بود مادرم خورد،یم زنگ تلفنم
 ....ازین

  .بودم دلخور ھا آن دسِت از ھم ھنوز.  داد نیسم را جوابش

 !...اما

 .بود مھم بھارکم فقط من، ِیبرا اما

 .کردم امضاء را نامھ تیرضا

  .دیکوبیم وار وانھید قلبم

...... دمیکش نوزادم از یخالِ  شکمِ  یرو بھ را دستم... آوردند یم ھجوم سمتم بھ مارستانیبِ  یوارھاید
 .دیچک چشممِ  ی گوشھ از اشک یا قطره.... روحمِ  اعماق از ،یجسم نھ گرفت، دردم

  .گرفت قرار کمرمِ  پشت یدست

 .بود نیشاھ برگرداندم، را سرم

 شده قدم ھم او با بزرگتر یخواھر مثِل من قدم، بھ قدم م،یرفتیم راه باھم مارستانیبِ  ی محوطھ در
 ....بودم

 ....میبود خوشحال ھمِ  داشتن از ما کرد،یم َکر ھم را آسمانِ  گوش مانیھا نفس ِیصدا

 !...اما

 ....کردیم بھار را یتابستان و زییپا ھر کھ بود یبھارک ھم آن م،یداشت یزندگ از طلب کی اما

 از گره کوچکشِ  یدستھا با....دیسابیم بھم را ایدن اش یآسمانِ  یچشمھا با بورش، و زردِ  یموھا با او
 ....کردیم باز کارھاِ  ی ھمھ

 چھر؟؟؟؟یپر: نیشاھ

 ...کردم زمزمھ

 بلھ؟ _

 ....کردند حس را ینیسنگ فشاره میھا شانھ
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 ....نباش نگران پس.... میبزار سرِ  پشت و نیا از تر بزرگِ  یھا مشکل میتونیم تو و من: نیشاھ

 ..نیآفر ؟یخواھیم بازھم ھا زدن پس ھمھ نیاِ  وجود با کھ مرد تو بر نیآفر

 ....ام دهیند را مثلت خورمیم قسم

 .....دوارمیام _

 ابرھاھم..... سیخ اوھم و سیخ من اشکمان، از سیخِ  یصورتھاِ  یرو... قطره قطره.... دیبار باران
 ....سیخ

 .....ُپر ھم آسمان ُپر، نیشاھ و ُپر من

 .....دعاِ  اجابتِ  کوه آسمان و آرامشِ  کوه نیشاھ درد،ِ  کوه من

 .....دارید نیاِ  ی منظره  آسمان و شھیش نیشاھ و سنگ من

 ....یبعد یھا آرامش تا طالقِ  یبرا اول دارید از.... بود خوب... رفتیم شیپ دردسر یب زیچ ھمھ

 .....کردیم نرم پنجھ و دست عملِ  اتاق در کمش سِن نیا با بھارکم،

 .....کردمیم آماده اش یبعد پدرهِ  یبرا را خودم دیبا

 :دمینال اراده یب

 ھی تا اما بود، خوب یلیخ او شدم، بزرگ دیحمِ  یزجرھا با اما بودم بچھ یلیخ کردم ازدواج یوقت _
 یکلیھ سنگِ  لیپ او... کرد آبش مواد شد، سنگ بود عاشقم نکھیا با... شد بد بعد بھ ھمونجا از... ییجا
 اون.... کرد ذوب خودش با ھم و من و شد، ذوب شد، آب رانیاِ  دومِ  یتخت پھلوان گفتنیم بھش ھمھ کھ
 ....یلیخ... نیشاھ یلیخ...کرد بدبخت و من یلیخ

  ....اند شده تر افتاده میھا شانھ ست،ین میھا شانھِ  یرو بھ شیدستھا کھ حاال کردمیم احساس

 ....نشستم بود سیخِ  سیخ باران از کھ یا یآھنِ  یھا یصندلِ  یرو

 ....زدمیم حرف سکسکھ با... شد سیخ لباسم تمام

.... دمیرس....ھا مادربزرگ... حرف... بھ.... تازه....  من....و....شدم.... ریپ...  زود.... کنارش...من _
 .....نیشاھ...ش....میجوان..... ی بواسطھ.....اما....شدم.... ریپ....من.....نیش..... ریپ....باھم.....کھ نیا

 ....دیلرزیم ام شانھِ  یرو شیدستھا

 ....زد ینم حاکمِ  نابسمانِ  یھوا از َدم من عشِق  بھ اما.... بود سردش اوھم
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 مرد؟ شوم، نابود تا یگرفت را تیدستھا چرا... شدم آرام حاال

 !....منِ  کوچکِ  مرد...! من کوچکھ شوھِر کند نابودم نبودنتِ  طوفان تا 

 آخرھمِ  دم او... نکرد بھارک بھ یبد چیھ خورمیم قسم اما دیحمِ  یپا بھ دمیکش زجر یلیخ من نیشاھ _
 کارخانھ شراکت از پدرم.... زد کھ بزنھ بیآس پدرم و من بھ داشت قصد کنھ، یبد بھارک بھ خواستھینم

  .کنھیم دعا اش نوه تنھا واسھ مشھد تو برنداشت قدم کنارش چوقتیھ کھ یزن با حاال و داد استعفا ش،

 .....شد فشرده انگشتم بھ ام حلقھ... کرد وارد دستم بھ یفشار... دیکش یقیعم نفس

 :دیغر اش یعصب ِیدندانھاِ  ریز

 باشھ؟ دیبا دستت تو نیا ھنوز: نیشاھ

 ...ھست ھم ھنوز پس.... زدم لبخند

 .ادیم در اش موقع بھ _

 

********* 

 

  . گذشت منوال نیا بھ ھم گرید یساعت گذشت، ساعت کی

 ....بس و  است امانت دستت دخترم ایخدا..... ساعت سھ

 ....شد باز یآرام بھ اتاق دِر

 ....آمدند رونیب ناالن و خستھ ییھا چھره با دکتر دو

 ختیریم اشک دلش تھ از یوقت رفت،ینم کنار میچشمھاِ  یجلو از یا لحظھ بھارکمِ  ی چھره کھ آخ..آخ
 ....نمیبینم: گفتیم و

 در کھ یوانیک و"  کن روشنش ،ییآنجا تو وانیک... دیکن روشن را چراغ.... ست اهیس جا ھمھ: " گفتیم
 .رفت رونیب و کوباند بھم را

 و بود شده کور منِ  حماقت ِلیدل بھ یلعنتِ  یزندگ آن از ادگارمی تنھا دخترم، نمیبب کھ بود دردناک چقدر
ِ  یرو کھ آخر ِی لحظھ آن ای.. کردمیم امضاء را گرید یسند اش یسالمت آوردِن بدستِ  یبرا دیبا حاال

.... نداشت یرنگِ  منبع..... نداشت ینور... نداشت یسو اصال کھ کردیم ھیگر ییچشمھا با برانکارد
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 تکھ شدم، خورد درون از من و"  دهینم جواب یکس نجایا باش، مراقبم خوبم ِیبابا: " گفت فقط و رفت
 .....افتادم و شدم

 !...حاال و

 ....بکشم رونیب دستش از را ام بچھ خواھمیم و ام ستادهیا چھره دیسف مرد نیاِ  یرو روبھ

 کھ دوختم چشم یدکتر بھ مستاصل من و.... شد دور زود یلیخ خدادوست دکتر زدند، یلبخند دو ھر
 .....نکن دمیناام را نباریا حسام.... بود کرده اش یمعرف من بھ حسام

 .آمد حرف بھ کالفھ من از زودتر نیشاھ

 شد؟ یچ دکتر: نیشاھ

 .دیکش دستشِ  مچِ  یرو بھ را شیدستھا

 ....بود زیآم تیموفق عمل _

 ....رفت و

 را پدرم کنارم و خودم بھ توجھ یب. یخوشحالِ  جنس از شوق، از من دنیبارِ  یبرا بود یکاف نیھم
 شدم اش دخترانھِ  ییبایزِ  غرق کھ یوقت ،یخوشحال از را نازیپر دم،یبخش درآغوشم را مادرم دم،یبخش
 آن در دیحمِ  روح و شھربانو، وان،یک ن،یسم پدرم، مادرم، ن،یشاھ. دیخندیم ھمھِ  یچشمھا... دمیبخش

 .دیسفِ  وارید

 را بھارک آمدِن ھوش بھ خبِر کردم،یم استراحت پرستارھاِ  اتاق در کھ یحال در روز کیِ  حدود از بعد
 نیزم ِیجلو پدرم اما داشتند انیطغ بھ لیم دوبار میپاھا کھ بردم ھجوم اتاق سمت بھ یطور. آوردند

 .گرفت را خوردنم

 با نیشاھ و آرامش با حسام ح،یتسب از دهیپوشِ  یدستھا با نیسم نمناک، ییچشمھا با وانیک التماس، با من
 ....میبود رهیخ بھارک بھ درد

 ....کرد جدا بھارک صورِت از را باندھا آرام دکتر

 ....بزنم حرف توانستمینم ھق ھق از من

 ...زدن حرف بھ کرد شروع وانیک

 دادم؟ بھت یقول چھ ھست ادتی ؟یبھارک: وانیک

 .داد نشان را دییتا عالمت سر با بھارک
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 م؟یریم ییجاھا چھ تو با من گفتم، ھست ادتی: وانیک_

 .دییتا بازھم

 دیبا. میرینم یکن باز تند اگر نیبب ،یکن باز ھم از و چشمھات آروم دیبا م،یبر ھم با یخوایم اگر:  وانیک
 خوب؟... یکن باز ھم از آروم

 ....کرد مشت بود، شده مچالھ دستم در راکھ دستش... کرد سکوت بھارک نباریا

 .کرد باز اشک با را شیپلکھاِ  یال البھ آرام

 :دینال

 ! ستین معلوم ھم ھست، معلوم ھم: بھارک

 . بشود نواختھ آدم بھ ھا ضربھ نیا از شھیھم کاش.  یخوشحالِ  ی ضربھ نیدوم از نیا

 کن باز دوباره و خانوم خوشگل ببند: دکتر

 ....شد بلند ھوا بھ غشیج و داد انجام نھیطمئن با را نکاریا بھارک

 نمیب یم" و"  نمیب یم"  و دادیم قلیص صورتم بھ را صورتش.  فشرد آغوشم بھ را خودش دردش بدِن با
 حاال و بود بایز بود، پاک بھارکم... بودند یشاد نیاِ  غرق ھمھ و ھمھ دکترھا، پرستارھا،.... دادیم َسر" 
 .....شدیم دهید باتریز

 

*********** 

 .کرد اشاره من بھ شیدستھا با نیشاھ

 . برو مادرت پدرو سمِت  بھ شتریب چھریپر: نیشاھ

 .انداختم ینگاھ او بھ حرص با

 .... بودم دختر ھمان ھنوز من.... بشوم کینزد پدرم بھ شد یم شرمم

...  گرفت قرار ما چِپِ  سمت مادرم.... کرد حلقھ کمرم دوره بھ را دستش یلبخند با رفتم، پدرم سمت بھ
 .نشست ما نفِر ھی ِیپاھا نییپا بھارک

 .کرد کم را جانمیھ از یا ذره نیدوربِ  ِفَلش نوره و عکس" ِ  کیچ کیچ" ِ  یصدا

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


 .شد بلند جمعِ  زدن دستِ  یصدا

 .یزندگ بھ بھارکِ  برگشتنِ  مناسبت بھ کوچکِ  یمھمان کی

 .فرزندم تنھاِ  برگشتن مناسبت بھ گوسفند کردِن یقربان

 ساطع نیشاھِ  یچشمھا از نیتحس نوِر کردم، رییتغ یکل و کردم رنگ را میموھا بار نیاولِ  یبرا آنشب
 .بشوم کینزد اوِ  سن بھ یا ذره خواستمیم کار نیا با. شدیم

ِ  مالک اوِ  یبرا سن گفت او و گرفت تالش ماه دو از بعد مادرم و پدر از را تیرضا بالخره نیشاھ
. داشت مناسبت دو جشن نیا حاال و گرفت دست بھ زود یلیخ را اش یکارشناسِ  مدرک. ستین یمشخص

  .کوباندیم یپا  بھارک دست در دست وانیک

 ...درآورد نیطن بھ سالن ِیفضا در را یآھنگ ستند،یبا ھمھ کرد اشاره دست با نیشاھ

  ...زیلبر... کرد زیلبر حس از را من کھ یآھنگ

 :نیشاھ ِیبرا بودنم مھم و یخوشحال از غرق من و 

 .بود رهیخ نیسم با لبخند با حسام

 .بھارک بھ لبخند با وانیک

 .من بھ لبخند با نیشاھ

 .مادرم بھ لبخند با پدرم

 . جمع بھ لبخند با شھربانو و نازیپر

 ....بنان استاد با کردن ییھمنوا و ھمِ  گردن دوِر بھ ھمھ یدستھا

 .دیرس آسمان بھ باھم ما ِی ھمھ ِیصدا

 دینبا ھمھِ  مال بود ممکن نکھیا با م،یداشت فرق نکھیا با... بودم کرده انتخاب را راھم... بودم خوشحال من
 !....ھمھ... میخوشحال ھمھ... میخوشحال حاال و میشد اما میباش

 

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

 " سوم و ستیب فصل "
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  .بود مانده مات میرو روبھِ  ی نھیآ بھ نگاھم

 از ھا خرمن نھ وم،یلیل از یگل شاخھ شده، نینفرِ  ینباتِ  رنگ آن نھ  د،یسفِ  ی ساده یلیخِ  چادر با یزن
 لھیپ از را اش یزندگِ  ی پروانھ کھ بود ینیشاھِ  دست در قفل دستش بود، نشستھ آراستھ ییکذاِ  نرگس
  .بود دهیوارھان

 " یمن سیفل ،یسنت رغب فمن یسنت و النکاح" : "  ص"  اهللا رسول قال _

 ازدواج نکھیا بھ توجھ با و دارد،"   عج"  زمان امام آقا بھ مطعلق کھ یروز مون،یم و مبارک روز در
 وکالت من بھ شما ایآ"   یریامِ  چھریپر"  خانوم  مکرمھِ  یبانو است، مبارک و دهیپسند یامیا نیچن در
ِ  عنوان بھ"  یمحمدِ  گل شاخھ کی و نبات شاخھ کی اهللا، کالم جلد کی"   معلوم صداق با تا دیدھیم

ِ  ی وهیش بھ"   متعال خداوندِ  یگانگیِ  تین بھ طال یآزادِ  بھارِ  ی سکھ تمام کی"  و حاضر مھره
 آورم؟ در"  یفرخ نیشاھ"   یآقا دائمِ  عقد بھ را شما دیحاضر ایآ بپردازد، شما بھ عندالمطالبھ

  .شد میدستھاِ  حصار نیشاھِ  یدستھا دم،یکش یقیعمِ  نفس

  .بود نیوشاھ منِ  نیب ما"  بلھ" ِ  یموِ  طول بھ یا کھیبار

 .کردم زمزمھ آرام یلیخ

  " " بلھ"  جمعِ  یبزرگترھاِ  ی اجازه با برادرم،ِ  روحِ  میتکر با و متعالِ  خداوند از استعانت با " _

  .دیکوبانیم یشاد طبل دلم

 !...نبود کار در نگفتھِ  یحرفھا از یا یپوشان یال نبود، کار در یدروغ

 !...اما بو، شده تر شکستھ آزردهِ  یھا دل نخواستھ ای خواستھ بود، شده زده حرفھاِ  ی ھمھ

 بھ یزندگِ  کاپ از را طالِ  نشان کھ میبود بھارک و من نیا م،یماند برنده  کھ میبود نیشاھ و من نیا اما
 !...میگرفت دست

 نکھیا ای کرد، پر را جمع ھلھلھ و دستِ  یصدا کنمینم ادعا بودم، خوشحال شد گفتھ کھ نیشاھِ  ی"  بلھ "
 کس نیھم و دمشانیپرستیم عاشقانھ کھ یکسان بودند اما  گرفت، بر در را کوچکمِ  یمھمان غ،یجِ  یصدا

  .گرفت یجا لبم بر خوش یلبخند پس. بودند یزندگ منِ  یبرا ھا

  ... گرفت آغوش بھ را من مردانھ و بایز یلیخ نیشاھِ  یھا دست

 و زیرِ  یھا غمِ  ی اندازه بھ. ... خواستمشیم بودیم کھ طور چھ ھر را او کھ یھمسر شدم، ھمسرش من
 .خواستمشیم بودم گذاشتھ سرِ  پشت کھ یدرشت
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  .گرفت قاب شیدستھا با را پشتم

  .آمد کینزد نیسم

  .کرد وارد ام گونھ بھ آرام یا بوسھ. گرفت دست بھ را ام شده دهیپوش یتورِ  دستکش باِ  یدستھا

  .نھیا درست میتصم باش مطمئن زم،یعز شاهللایا باشھ مبارکت: نیسم

 .چسباند گوشم بھ را دھانش

 !...ھا متاھل شماِ  یقاط میاومد ماھم ضمن در: نیسم

 .پرداختم شیحرفھا لیتحل بھ متعجب

  .گرفتم دندان بھ را میلبھا یخوشحال از..! نکند..! حسام او،

 .میکن شوھر ادینم ما بھ ھ؟یچ: نیسم

 :دمیکش اش شانھ بھ یدست

  .شدم خوشحال یلیخ. یداد رو بلھ آخر شھینم باورم _

  .شد نابود بالخره حسام ،یعجب: نیشاھ

  .ماند یباق شده دفن ھمانجا ام خنده و شد کینزد پدرم گرفت، نیسم از نیشاھ کھ یچشم زھره با

 .کرد برخورد سرم بھ شیدستھا

 .آوردند ھجوم باره کی بھ وجودمِ  االن تا یگ بچھِ  یھا کمبود تمام ماند، بستھ لذت از میچشمھا

 .کردم َتر را دھانمِ  یھا وارهید زبانم با یکم بود، خشک دھانم. کرد ھیھد سرمِ فرق بھ زیر یا بوسھ

 .بابا یحاج نینکش زحمت _

 .زد آرام یلبخند

  .باشھ نقص یب و یعال انتخابت دوارمیام جان پدر _

 :کرد نیشاھ روبھ

 .نکنھ حس رو یپدر یب بھارک دوارمیام _

  .آقا حاج نطورهیھم حتما: نیشاھ
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 یعنی مادر بردم، ادی از شیھا بوسھ با بود زده من کھ را ییھا زخمِ  تمام. کردم بدرقھ ھیگر با را مادرم
 !...شفقت عطوفت،...! محبت مژگان رهیت یعنی مادر بخشش،

 خورد، مشامم بھ بودنش خواھرِ  یبو نباریا فشرد، آغوش بھ مرا یدلخور از یعار ینگاھ با نازیپر
 !...فشردمش...فشردمش ام معده بھ دلِ  تھ از نباریا

  .آمد کینزد یتصنعِ  یھا اخم با حسام

 .فشرد را نیشاھِ  یدستھا

 ؟یبسالمت یدیرس بھش: حسام

  .داد جواب یچشمک با نیشاھ

 !..جان عمو ینموند کاریب کھ ھم تو: نیشاھ

 .داد رونیب صدا یب را ھاش خنده

  .میشد اغفال: حسام

 م؟یدار کارش نیکن صدا رو نیسم شھیم ؟یچ _

  .رفتند باال میتسل حالت بھ شیدستھا

  .گرفتنت زن نیا با برسھ دادت بھ نیشاھ.بانو بود مزاح: حسام

  .دیکش کمرم بھ یدست نیشاھ

  .خوامشیم یلیخ دونھیم خودش: نیشاھ

  .رفت مالش دلم

ِ  طاقت گفت. رفت شماھارو نھیبب نکھیاِ  بدون خواست معذرت ازتون. فرستادم رو وانیک: حسام
 و گردهیبرم بده انجام رو ش مونده جاِ  یکارھا نکھیاِ  محض بھ گفت. ندارم رو بھارک با یخداحافظ

  .کرد یخوشبختِ  یآرزو براتون نکھیا

  .زدم پھن یلبخند

  .شینمیبیم زودتر کھ انشاهللا. خودشِ  یروز و رزق انشاهللا ممنون، _

 :گفت و دیبرچ یلب حسام
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 ! نیباش موفق. انشاهللا: حسام

 .میداد تکان میتعظ از یسر ھمزمان طوره بھ نیشاھ ھمراه بھ

  .داشت روا ام یشانیپ بھ نرم یا بوسھ و چسباند صورتم بھ را صورتش نیشاھ حسام،ِ  رفتن با

 .کنھ َکر رو عالم مون یخوشبخت طبل خداِ  دیام بھ: نیشاھ

  .بستم را میچشمھا

  .باشھ نداشتھ آخرِ  قیتشوِ  دست چوقتیھ ھامون خندهِ  سرود انشاهللا _

  .بخنده مامان شھیھم کنھ خدا: بھارک

 :میکرد زمزمھ بھارک بھ ینگاھ با دو ھر

 .انشاللـــــــــــــــــھ _

ِ  ی شده درازِ  دست کرد، باران بوسھ را شیچشمھا د،یکش آغوش بھ ناب یحرکت با را بھارک نیشاھ
  .میگفت سالم دیجدِ  یزندگ بھ ھرسھ و گرفتم دست بھ را بھارک

 !...بود یکاف...! بود یکاف منِ  یبرا شرعش ام شدیم گرفتھ بعد روز نیچند جشنش کھ یسالم

 

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

 

 

  .خوردیم جوش  یکترِ  آب

  .کردیم تر پھن را لبخندم دادیم خودشِ  یآبکِ  ی بدنھ بھ کھ یُغل ھر

  .کرد ستیا بھارکِ  یرو بھ تا کرد حرکت کشان کشان نگاھم

  .نشستیم دل بھ بایز دخترانھ، یصورتک

  .گذاشتیم شینما بھ تر معصوم را صورتش اش بستھِ  یچشمھا

  .کردم منظم را شیابروھا اطیاحت با. رفتم سمتش بھ سالنھ سالنھ
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  .کرد پرت را حواسم درِ   زنگِ  یصدا

  .بود برگشتھ شیھا چشم بھ خواب وقت نیچند از بعد. شدیم داریب دینبا زدم، قدم آرام

 . فشردم را درِ  کیت مھربانشِ  ی چھرهِ  دنید با

  .بشود فرما فیتشر تا نگاشتم خودشِ  مخصوصِ  استکان تو آماده را یچا

  .گرفت قاب را درِ  چھارچوب محکمشِ  یھا قدم

 از ادتریز کھ دمیرس ییھا چشم بھ بودند، نگذاشتھ کم کھ دمیرس ییچشمھا بھ تا چرخاندم آنقدر را نگاھم
 !....جان.. بودند داده جان میبرا ادیز

  .زدیم چشمک قوطورشِ  یدستھا در رنگ سبز یا پوشھ

  .نیآمد خوش یلیخ یلیخ. جناب سالم _

  .کردم مشیتقد کوتاه یمیتعظ

  .زد میرو بھ بیدلفر یلبخند

  .معناست یب یناراحت شماِ  کنار در. ممنون. بانو سالم: نیشاھ

  .داد نوازش را میموِ  بدونِ  دست دستش،ِ  یموھا. گرفتم دستش از را پوشھ

  .چرخاندم سمتش بھ را سرم

 آقا؟ ھیچ پوشھ نیا _

  .کرد نگاھم مشکوک

 بانو؟ یدار شک من بھ: نیشاھ

  .گرفتم چنگ  تو را شیدستھا. شدم حائل سمتش بھ یکم

 !..کنم شک ھم دیبا یجوان نیا بھ شوھر _

  .پوشاند را صورتش یعیطب کامال یاخم

  .چھریپر نشونم ازت رو حرفھا نیا گھید ،یشوخ از دور بھ: نیشاھ

 :دمیبر را حرفش
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  .کردم یشوخ فقط من _

  .منِ  یبرا ھیجد ھم شیشوخ: نیشاھ

  .انداختم نییپا را سرم

  .نواخت ضربھ نیچند ام چانھ بھ بود کرده شیخوشبو کیاللِ  عطرِ  رد کھ یا مردانھِ  یانگشتھا با

 گردونھ؟یبرم رو ازم ایدن ،یگردونیبرم ازم رو صورتت یوقت یدونستیم: نیشاھ

  .کردم نگاھش متعجب

  .چوقتیھ. رینگ ازم رو نگاھت چوقتیھ: نیشاھ

  .رقصاند میچشمھاِ  یجلو را پوشھ

 .مھیلیتحص فارغِ  ی پوشھ: نیشاھ

  .پوشاند را میلبھا تکھ تکھ لبخندم

  .چسباند ام شانھ بھ را اش چانھ. کردم حلقھ دورم بھ را شیدستھا. دادم ھیتک آغوشش بھ

 :کرد زمزمھ گوشمِ  کنار

  .دارم دوستت: نیشاھ

  " دارم دوستت ھم من"  کردم زمزمھ شیچشمھا از یپنھان

 .گرفت آتش گوشمِ  ی اللھ

  .عاشقتم: نیشاھ

 " ستمین مطمئن ھنوز"  کردم زمزمھ

  .سوخت نوازشش از گردنم

  .تونمینم توِ  بدون: نیشاھ

 " تونمینم ھم من"  کردم زمزمھ

 !...حس. خواستیم حس نیریش خلسھ نیا. بستم را میچشمھا

  .نبود تنمِ  دور اش مردانھِ  تنِ  کمربند گرید کھ ییجا تا شد شل و شد شل شیدستھا
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  .کردم باز ترس با را میچشمھا

 .دمید اتاقش دِرِ  ی آستانھ در را بھارک

  .کرد باز گرفتنشِ  یبرا را دستش دو ھر نیشاھ. کرد پرواز سمتش بھ نیشاھِ  دنیباد

  .داد مثبتِ  پاسخ دشیجدِ  پدر بھ آن کی در دخترم

 باترشیز"  کاذب" ِ  لقب تنھا بود ھم اگر صحنھ، نیا نداشت یریس اصال. شدمینم ریس صحنھ نیا از 
  .کردیم

 لیتشک خانواده ھی دیبا شب تا پارک، میببر رو بھارک ھم دیخر میبر ھم دیبا شو، آماده چھریپر: نیشاھ
  .میبد

  .دمیخند بلند

  .رفت تنم بھ مانتو اولِ  ی خنده تک با

  .دیچسب رانم بھ شلوار دومِ  ی خنده تک با

  .گرفت شیآراِ  رنگ صورتم سومِ  ی خنده تک با

  .گرفت رو اش دخترانھِ  یھا لباس با شد، بایز بھارک چھارمِ  ی خنده تک با

  .گرفت جا کوچکمِ  مردِ  یدستھا با نیماشِ  ی دنده پنجمِ  ی خنده تک با

 .میشد یشلوار و کتِ  ی مغازهِ  وارد ششمِ  ی خنده تک با

  .دید دامادمِ  مناسب را رنگ یاسی رنگ فروشنده

  .نشستیم بایز. دیرقصیم بایز مردمِ  تن بھ لباس آن. دیپسن مردم و دمیپسن من

  .نواختم ضربھ نیچند دامادِ  کتِ  نیآست سر و شانھِ  یرو

 رنگ دامادم شاهِ  یدامادِ  لباس لباس، آن و گرفتم تیرضاِ  باب مم را لبخندش. گرفت خود بھ بایز یشکل
 .گرفت

  .بود شده یا مغازه بھ متوسل بھارک

  .گرفت کام بھ دانھیخر را نگاه. انداختم ینگاھ نیشاھ بھ مستاصل

 جان؟ بھارک جانم: نیشاھ
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  .کرد رو روبھ ِی مغازهِ  ی دخترانھِ  لباس بھ یا اشاره بھارک

  .داد رییتغ را رشیمس مغازه آنِ  سمت بھ و دیخر را لباسش. داد سر مردانھ یا خنده نیشاھ

  .شد وارد مغازه آن بھ دستش در دست و داد لشیتحو مھربان یلبخند بھارک

  .بود منِ  یزندگِ  ویسنار از بخش نیباتریز صحنھ نیا

 بھ را بھارک لباسِ  قرمز و دیسفِ  رنگِ  بیترک. مانند یب بود ساختھ یا فرشتھ بھارک از  لباس آن
  .بود کرده لیتبد  رینظ یب یا اعجوبھ

  .بود شده گم متورمِ  یتورھا آنِ  نیب ما کوچکشِ  یانگشتھا

  .لرزاند را دلم نیشاھِ   نگاه تو نگاھشِ  تبلور

  .بود امروز از بھارکِ  دیخرِ  سھم ھم لباس آن

  .بود چھریپرِ  نوبت حاال

 خانوم؟: نیشاھ

  .کرد دنییسا بھ شروع دلم در قند مانند یزیچ

 جانم؟ _

  .شد شیھا لبِ  ی ناخواندهِ  مھمان لبخندش

 شما؟ ِی موقرانھِ  لباسِ  یبرا میبر: نیشاھ

 .دادم تکان یسر

 .ھمسرم میبر _

  .خورد قلیص اش مردانھِ  یدستھا بھ ام زنانھِ  یدستھا

 را من اش پشتوانھِ  یدستھاِ  یگرما. گرفت ُگر تنمِ  تمام. کردند یزندان را انگشتم پنچ انگشتش، پنج ھر
 .کردیم دواریام یزندگ بھ

  .گرفتم باال را سرم

  !...بود شده گم نگاھشِ  رد

  .کردیم دنبال را مردمِ  نگاهِ  یمش خِط ھم، بھارک
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  .شد ختم یرنگ یزرشک دامِن و کت بھ میھا بیتعق کردم، دوره را آنھاِ ھردوِ  نگاه

  .کرد خودشِ  مسخ ھم را منِ  یچشمھا کھ یلباس

  .بس و بود یفیتعر لباس آن نبودم، یفیتعر من. دیدرخشیم یرنگ یالماسِ  مثل تنم در کھ یلباس

 خورده ُبرش کیکالس کھ یا قھیِ  ی دھانھ. بود خورده ضربت پارچھِ  ی بدنھ بھ فیظر کھ ییھا دکمھ
  .بود

 ..." قرمز" ِ  رنگ با شدم یعروس لباس آن در

  .بود زندهِ  جمعِ  روح مھم و بود پندار مھم بودم، من مھم. بود بھارک مھم... بود نیشاھ مھم نبود، مھم

  .میرساند نیماشِ  تن را خود خستھ ھرسھ و میداد جا نیماشِ  پشت را دیخرِ  یھا سھیک

 :دینال نشستنِ  محض بھ بھارک کھ چرا خستھ، سھ ھر کنمیم گمان البتھ

 ؟یچ پارک پس: بھارک

  .کردیم دادیب را یخستگ نگاھم

 !..بگھ مامان یھرچ: نیشاھ

  .آمدم حرف بھ اندازدیب التماس بھ را خودش نکھیا از قبل

  .ندارم یحرف کھ من م،یبر _

  .شد جملھ کی سھمش و کوباند ھم بھ یشاد از را اش دخترانھِ  یدستھا بھارک

  .مھربونمِ  مامانِ  یفدا: بھار

 :دل در من و

  .میزندگِ  بھار نکنھ خدا _

 !...نیشاھ تنھا. دیشن نیشاھ تنھا

 خواھد،ینم سرِ  گوش باشد عاشق کھ یمرد داشت، حق. کردیم حس دهینشن را منِ  یحرفھا از یلیخ 
  .خواھدیم دلِ  گوش

 را جانم کمِ  یھا بال کھ ینیشاھ بھ شد، مردم برادرانھ نیشاھ کھ یمدت بھ کردم، سفر شیپِ  مدت چند بھ
  .آورد در پرواز بھ را من و گرفت محکمشِ  یھا بال با
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  .شد مادرم و خواستمیم مادر کھ ییھا روز بھ

  .شد پدرم و خواستمیم پدر کھ ییھا شب بھ

  .شد خواھرم و خواستمیم خواھر کھ را سال از یفصل بھ

 !...بھ

ِ  ی شھیشِ  حرکت مغزم و دیرس شھیش بھ سرم د،یرس تنم بھ داشبورد. شد قطع عیسر یحرکت با را حرفم
  .کرد حس را سختِ  سرد

  !...نمیشاھ...! نمیشاھ

   .برگشتم سمتش بھ ترسان

 :دمیغر تنھا

  !.... ــــــــــــــــــــنیماش نیشاھ... شا..ش ن،یحس امام اصغر یعل ای _

  .ختیر ھم بھ زیچ ھمھ و

  .دمید بستھ را بازشِ  یچشمھا و بود منِ  سمت بھ اش مردانھِ  لبخند

  .زدم وندیپ آسمان رابھ ام نالھِ  یصدا.  دیکشیم ممتدِ  یھا غیج بھارک

  .رونیب سمِت بھ زده زبانھِ  خون از بود قرمز سرشِ  ی گوشھ مردم، نم،یشاھ

 ـــــــــــــــــــــــــن؟یشاھ _

  .نداد یجواب

 مــــــــــــــــــــــــــــــــرد؟ _

  .زدمیم نیماشِ  طاق بھ را سرم

  .بزند دست من بھ دیبا نیشاھ تنھا زدم، راپس دستش. کرد باز را در آمد، سمتم بھ یزن

 ؟...نمیھ...شا...ش _

 :دمیکش ادیفر..آمد سمتش بھ یمرد

 !...نینزن شییجا بھ دست ن،یکن ولش _
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  .کردم باز را کمربندم

  ...زدم مھیخ بدنش ِیرو بھ

  ...اولِ  یلیس

 ...خدا بھ تورو نیشاھ _

  ...دوم یلیس

 ..شا..ش..ش _

 دمینفھم... شد تار نگاھم... دمشید برآمبوالنس سوار... بردند را نیشاھ ماند، معلق ھوا در سومم یلیس
  .خورد یدییتاِ  ُمھر یراحت نیھم بھ شادمِ  یزندگِ  یانقضاِ  خیتار دمیفھم تنھا شد، یِک دمینفھم و شد چھ

 

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

  .کردم باز را جانم کمِ  یچشمھا

  .گرفت جا ام گونھِ  یرو و خورد ُسر چشممِ  ی گوشھ از اشک یا قطره

  .کردم خم را سرم

  .کرد ُپر را اتاق آخمِ  یصدا

 !...اما دھم، تکان را خودم یکم کردم یسع

  .ماند معطوف ِسُرم بھ نگاھم.. خوردینم تکان یا ذره بدنم اما

 بود؟ چھِ  یبرا شدیم قیتزر بدنم بھ کھ یا ھیما نیا

  ...نیماش

 ...خنده

  ...بھارک

 ...نیشاھ

 ....بھارکِ  یھا غیج
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  ...من یھا زدن نفس

  ..نیشاھ بازِ  یھا چشم

  ...من یھا زدن پس دست

 بھم را میچشمھا... امدین رونیب یحرف کردم، َتر را زبانم... امدین رونیب یحرف... دادم تکان را میھا لب
 ...بردم کار بھ را توانم نیآخر... امدین رونیب یحرف فشردم،

 آوردمش، نییپا آرام آرام شد، رنگ پر لبخندم میدستھاِ  حرکت از دادم، تکان را سرنگم از آزاد دسِت
  ...گرفتم میپا گوشِت از آھستھ یشگونین ستادم،یا راستمِ  یپاِ  رانِ  یرو

  .بود شیجاِ  سر زبانم پس. کرد خوشحالم م"  آه" ِ  یصدا

  .شد قفل در بھ نگاھم

  .باشد خوشحال زنانھ دوارمیام کھ یزن مشناختم، یخوب بھ ھم پشت از را کلشیھ

  .آورد ھجوم سمتم بھ دمیکش کھ ی"  آه"  با

 ؟یخوایم یزیچ زم؟یعز جانم: نیسم

  .کردم جا جابھ یکم را زبانم

 ......َب.....َب _

  .گرفت قاب فشیظرِ  یدستھا با را صورتم

 .منتظرتھ رونیب اون... خوبھ بھارک زم،یعز آروم خانوم، آروم: نیسم

 ...گرفت آرام نفسم

 ...ش...ش_

  .دیخر جان بھ را مراحمشِ  یھا اشک

 .نباش نگران. خوبن ھمھ زمیعز...یعز...زمیعز: نیسم

  .دمیکش راحت ینفس

  .گذشت ریخ بھ شکر رو خدا یول بود یبدِ  ی ضربھ کن، استراحت: نیسم

 . دمیشن را حسامِ  یصدا فقط. بود صورتمِ  مقابل درست صورتش
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  .رونیب انیم دارن نیشاھِ  اتاق از ھراسون پرستارھا رون،یب ایب نیسم: حسام

 ن؟یشاھِ  اتاق

 است؟ خوب زیچ ھمھ نگفت نیسم مگر

 یکافِ  قدر بھ ام نمره من نکن، امتحان را نباریا...! نھ...! نکن نابود را انتخابم نیا..! نھ ایخدا..! نیشاھ
 !...نکن...باشم ات یلیالتحص فارغ مشکالت از فارغ نگذار است، نییپا

 :افتاد کار بھ زبانم ناگاه بھ

 :دمیکش ادیفر

 ! ... نکـــــــــــــــــــــن ــــــــــــــــــایخــــــــــــــــدا _

  .برگشتند منِ  سمت بھ ھراسان حسام، و نیسم

  یانتظارِ  انیپا از بود، دلم از دردم تنھا... کردینم درد بدنمِ  اندام از ییجا بودم، زده چمبره تختِ  یرو
  .گرفتم جواب نگونھیا کھ بود

 آره؟ ست،ین خوب نیشاھ.... نیسم..س _

  .شدیم دهییسا ھمِ  یرو بھ شیھا دندان

  .بودم حال خوش تازه من آره؟ _

  .کردم تر زبانم با را ام خورده ترک یھا لب

  .نمیبب رو نیشاھ خوامیم _

  .گرفت قرار ام شانھِ  یرو حسامِ  یدستھا

  .نباش نگران..شھیم درست ست،ین یزیچ. آروم چھر،یپر باش آروم: حسام

  من _

 خوامیم

  نیشاھ

 رو

 نمیبب
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 جمالتم؟ شھیم گفتھ یعرب نقدریا

 .داد تکان نیطرف بھ را سرش

 رو؟ سرنگشِ  یجا از شده تکھ تکھِ  یدستھا ،ینیبب و یچ شو؟ ینیب تو ِی لولھ ،ینیبب و یچ: حسام

  .کرد شتریراب ام شانھِ  یروِ  فشار

 .کردمینم احساس را یدرد اصال. نگفتم ھم"  آخ"  یحت

 .زدم پس را شیدستھا

  !من خواھره چھر،یپر: حسام

 .کردم نگاه انشیگرِ  یچشمھا بھ

  .بشھ شیزیچ زارمینم من: حسام

  .کردم آزاد شیدستھا حصاره را خودم. ندیبب ضعف را اشکم خواستمینم. میدزد را نگاھم

  .کردمیم ییگدا را بھارک کھ یروزِ   مثل درست بود، برھنھ میپاھا.  شدم بلند

  .کردیم ھق ھق نیسم. برداشتم را قدم نیاول

  .گرفتم دست بھ را سرمم برگشتم، سمتش بھ

  ...نکن ھیگر...گر _

 !...بد... دیلرز بد ام چانھ

  .دادم عادت یبدبخت بھ من _

  .شد قفل دھانم

  .کرد ھماھنگ من با را شیھا قدم. گرفت را میدستھا نیسم

  .بود مرد از پر راھرو

 " آمد یم بدش ند،یبب را ام یحجاب یب یمرد نکھیا از نیشاھ"  کردم منظمش و رفت ام یروسر بھ دستم

 سبزِ  مارستانیبِ  لباس  ،ییدمپا ای کفشِ  پوششِ  بدون زنانھ و دهیکشِ  یانگشتھا افتاد، میپاھا بھ نگاھم
 را میپاھا نکھیا از نیشاھ. " پوشاند را انداممِ  تمام و شد پارچھ میپاِ  یرو دم،یکش نییپا را تنمِ  رنگ
  " .آمد یم بدش ند،یبب یمرد
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  .زد چشمک ام حلقھ... افتاد میدستھا بھ نگاھم

  .کندیم را مردتِ  آغوشِ  یھوا دلت کھ ھا چمشک آن از

  .کندیم را اش نھیسِ  یسودا سرت کھ ھا چشمک آن از

  .بخورد غبطھ ات یخوشبخت بھ ایدن خواھدیم دلت کھ ھا چشمک آن از

  .کندیم را شیھا"  دارم دوستت" ِ  ی زمزمھِ  یھوا تیلبھا کھ ھا چشمک آن از

 !...ھا چشمک آن از

  .آمد کمینزد بھ یپرستار

  .دارم رو ھواش خودم: نیسم

  .رفت و نگفت یزیچ

  .نیشاھ و من تنھا ک،یتار بودم یاتاقِ  یپ در سالنھ سالنھ

 یلیخ را او من... خواھمشیم ادیز خواھمش،یم ھستم، اما... باشم نجایا دینبا دانمیم بزرگترم، دانمیم
 !...خواھمیم

  .دمیند را بھارک

 ن؟یسم کجاست بھارک _

  .زد تلخ یلبخند

 .رفت جونش مادر با بھارک: نیسم

 :دمیپرس نگران

 ؟یگینم کھ دروغ _

  .گرفت دندانِ  کام بھ را ام چانھ

 ھ؟یچ حرفھا نیا زم،یعز نھ: نیسم

  .زدم پس را نفسم

...! میآ یم و"  تازمیم زنانھ..! " میآ یم و تازمیم د،یسفِ  اسب با االن بمان، سالم نیشاھ"  زدیم ادیفر دلم
 !...میآ یم
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  .دمید وی. یس. یآِ  پشت را خودم

  !..آرام...دهیخواب آرام"  ممنوع" ِ  طرح نیا با در نیاِ  پشت من نیشاھ

 ؟یا دهیخواب خودت و یا کرده رھا تکاپو در نجایا را من کھ یمانیم نامرد یلیخ ن،یشاھ

 دور میچشمھاِ  یجلو از یا ذره ییکذاِ  ی لحظھ آن در نیماشِ  پشت اش، شده پر لبخند ازِ  ی چھره
  .شدینم

 !...یکم تنھا. شد َتر یکم نگاھم. افتاد رونیب میچشمھا از سمج یا قطره

  .نکرد باز را در اما رفت، جلو میپاھا

 .نمشیبب داخل برم خوامیم _

  .ممنوعھ مالقات نجایا زم،یعز شھینم: نیسم

  .نمشیبب خوامیم من _

  .داد را جوابم ھق ھق با نیسم

  .شھینم..ینم: نیسم

  .شد سد میرو روبھ پرستار

 .داخل دیبر وضع نیا با بدم اجازه شھینم خانوم _

  .سالم تنم سالم، پاھام! نیبب. یعل بھ خوبم من _

 بھ شونیا نکھیاِ  محض بھ دمیم قول من ن،یرفت حال از دوباره و نیاومد ھوش بھ بار چند اما دونم،یم _
  .ببرم دنشید بھ رو شما اومدن ھوش

  .نمشیبب بزار نیحس بھ تورو عباس، بھ تورو. خانوم نمشیبب خوامیم االن من _

  .داد نییپا را شیگلو آب

  .بدھد خواستیم یجواب چھ مسلمان نیا آنوقت کرد،یم رام را دشمن ھا اسم نیا بھ قسم

  .دیلرز ام شانھِ  یرو بھ شیدستھا

  .قھیدق پنج حد در فقط _

  .دادم تکان را سرم
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 ...مخصوص زاتیتجھ مخصوص،ِ  لباسِ  فرم مخصوص، یھا کفس

  !...آخر در و

 را مردشِ  ی پسرانھ ای مردانھِ  وجود تا زدیم دور را ھا یکاش مادرانھ ای زنانھ کھ یزنِ  لرزانِ  یھا قدم
 نھ؟؟؟ ای نکند گرم گرمش ِیدستھا با را سردشِ  یدستھا دوباره تواندیم ایآ بفھمد کند، حس

  .دیلرز تنم برداشتم کھ را قدم نیاول

  .رینگ من از را مردم قسم ات یدیناام و اسی بھ..! عباس

  .ندار بر ام ھیتک از را اش مردانھِ  تن ات تشنھِ  لب بھ...! نیحس

  .نکن کم ام یزندگ از را اش ھیسا ات دهید ریشمشِ  کمر بھ..! یعل

  .بشود بزرگ میتی بھارکم نگذار کردنت بزرگ میتی بھ...! نبیز

 

  .کردم باز را در

 !...جرات یکم دقت، یکم. کنم بازش دمیترسیم بستم، را میچشمھا

  .کرد پر را مشامم کیالل از کمرنگ ییبو الکل،ِ  یبوِ  یھا تھ تھ آن...! دمیکش بو

  .کردم باز را میچشمھا زدم، لبخند

 ....قدم نیدوم

  .دارمیم نگھ گرم را تن نیا من.. نھ بود؟؟؟ سرد تنش... بود دهیچسب تخت بھ نمیشاھ

  ...قدم نیسوم

 !...شدن مرد یب و دوبارهِ  رفتن از بودن، سرد از دمیترسیم... کردم لمس یکم...دمیرس شیدستھا بھ

  .کرد آرام را دلم شیدستھاِ  یگرم

  .کردم حس را شیپلکھا

 .ختمیر اشک

 یکن پر خودت از را آغوشش ،یبزن پس را شیھا اشک یشوینم بلند خت،یر اشک چھرتیپر ن،یشاھ "
 "  . " ندارد ییمعنا ھیگر ھستم من تا"  ییبگو و

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


  .فرستادم شیلبھا بھ میانگشتھا از یا بوسھ. گرفتم را شیھا لب

 مرد یب مگھ"  یکن زمزمھ آرام و یببوس را گوششِ  ی اللھ یشوینم بلند زد، بوسھ چھرتیپر ن،یشاھ "
 " . " ؟ یشویم قدم شیپ دنمیبوسِ  یبرا کھ یا شده

 !...بشود دار خدشھ غرورم یخواستینم کھ بزرگتِ  دلِ  یبرا رمیبم

 !....شود پر اشک از میچشمھا یخواستینم کھ بزرگت دلِ  یبرا رمیبم

 .کردم وصل دلش بھ و کردم یپل را دلم

 اگر. یکرد تصادف کھ یکردیم نگاه منو تو...! یمنِ  بزرگِ  مرد تو... یتوئ من مرِد ن،یشاھ _
 اگر نمت،یبب تونمینم تیوضع نیا تو من...! شو بلند باشم، داشتھ وجدان عذاب عمرِ  آخر تا من یخواینم
 .اتاقم تو.! فردا..! تو و منِ  ی وعده...! شو بلند یشناسیم و چھریپر

  .کردم تند را میھا قدم

  ...کردمیم حسشان من آمد، یم رونیب تر سختش،سختِ  یھا نفس... گذشتم اما... بود سخت کندن دل

 !...است دهیشن...! است دهیشن را منِ  یھا حرف او م،یگوینم دروغ من

 ...کندینم یقرار یب علت یب منِ  قلب  د،یگوینم دروغ من دِل

  !....رساندیم را یخبر نبض نیا کھ... ستین علت یب تپش نیا کھ دارم حتم من مطئنم، من

 !...دارم حتم من

 ...شد اتاق وارد پرستار...گرفتم آرام تختمِ  یرو

 .ممنون. نیحس امام با اجرت _

 .زد جان کم یلبخند

  .داره سرطان کن، دعا دخترمِ  یبرا _

  .دمیخر جان بھ را چشممِ  یھا اشک. دادم تکان یسر

  .انشاهللا دهیم شفاش اصغر یعل _

 :دمیشن را اش زمزمھ

  .یشیم مرخص بود نرمال رم،یگیم رو عالئمت. شاهللایا _
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  .گرفتم را دستش

 شھ؟یم یچ نمیشاھ _

 قت؟یحق ای بود ترحم کرد، فرق نگاھش

  .بگم رو نیھم تونمیم فقط. کن دعا براش برزخ، یعنی کما _

 !..نھ من چرا اون؟ چرا شد؟ ینطوریا چرا _

  .گرفت قرار دستمِ  یرو آرام دستش

 کار ھواِ  ی سھیک. بوده اش نھیسِ  ی قفسھ تو کامل نیماشِ  فرمان. شده وارد اونِ  طرف از ضربھ _
 اریبسِ  یھوشِ  بیظر یعنی.  یھوش یب یعنی نیا. کرده برخورد نیماش شھیش بھ سرش متاسفانھ و نکرده

 !...دعا فقط. خانوم کن دعا فقط. نییپا

  .دادم نییپا را دھانم آب

 شکلھ؟ نیا بھ روزه چند _

 نیاورد ایدن بھ مردهِ  ی بچھ دمیشن ن،یبود شده ھوش یب و بود افتاده قندت کھ شما. اوردنتون روزید _
 آره؟. شھیم یوقت چند

 .کردیم شتریب را داغم پسرکمِ  ادی. دادم تکان یسر

 .داد یجواب میگلوِ  تھ

 .اره _

 " بده شفا را فرزندش ایخدا. " داد انتقال من بھ را اندوھش فقط. نگفت یزیچ

  .کردم فکر یکم بستم، را میچشمھا

 کجاست؟ حاال میرفتیم عسل ماه بھ آن از بعد کھ یجشنِ  یھا دیخر کجاست؟ االن مانیھا لباس

 !...فرابخواند را من خواھدیم موعود از قب کھ بود دهینطلب مارا رضا امام یعنی

 " !... ست زنده او ست، زنده او مطئنم من. " بخواھم او از را نیشاھ و بروم دیبا من. رومیم من
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************* 

  

 " چھارم و ستیب فصل "

 

  .فشردم آغوشم در را بھارک

 مامان؟ یخوب _

  .خواند را میصداِ  بغض... است شده بزرگ دخترکم

  .یناراحت چقدر بفھمم تونمیم من مامان: بھارک

 .دیلرز دلم

 .شھیم یچ رهیبم دوستھاش از یکی آدم دونمیم من: بھارک

  .دیلرز تنم

 .نکن ھیگر خدا تورو مامان: بھارک

 .دیلرز میصدا

 ؟یایم باھام. کنم دعا نیشاھِ  یبرا برم خوامیم فقط. خوبم من...! مامان نھ..ن _

 گفتھ نیشاھ. یباش شھیھم من با یتونیم فقط تو گفتھ نیشاھ. کنمینم ول تورو چوقتیھ من. آره: بھارک
 شھیھم کھ اونھ خونھ،یم ییالال برات شھیھم کھ اونھ. یباش داشتھ رو مامانت دیبا یطیشرا ھر تو تو،

 !...کھ اونھ. کنارتھ

 .کردم شیلبھاِ  مھر را دستم

  .دخترکم دونمیم. خانومم. دونمیم _

 ...ــــــیب بھوش دیشا یمونینم ؟یمطمئن: نیسم

  .یاریب حرفھات تو دیشا نشنونم گھید نیسم. ادیم ھوش بھ حتما اون _

  .انداخت نییپا را سرش

 .زنمیم زنگ بھت اومد ھوش بھ: نیسم
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  .داد دستم بھ را ام  یدستِ  چمدان حسام

 چھارشنبھِ  پرواز با و نیدار اقامت روز  چھار ن،یباش خودتونِ  مراقب. منتظرتونھ نیماش: حسام
  .خداِ  دیام بھ نیگردیبرم

  .انداختم ینگاھ آسمان بھ

  .شاهللایا _

 ببوسم را اش مردانھِ  یدستھا نکھیاِ  بدون پس. رفتم دهیند پس نم،یبب را نیشاھ طیشرا نیا در خواستمینم
 .رفتم

  .میرفت پشتوانھ یب ھم نباریا کس، یب ھم نباریا تنھا، ھم نباریا بھارکم، با

ِ  یھا حرکت از و فتدیب تاب و تب بھ دلش کھ نبود قبل چھریپر آن چھر،یپر اما... نشست شد، بلند مایھواپ
 نشیشاھِ  یھا"  دارم دوستت"   با ھم آن"  لرزدیم دلش زیچ کی با تنھا چھریپر.... بلرزد دلش مایھواپ

". 

 

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

 

  ...دیدرخشیم مشھدِ  آسمان در دیخورش ھمچو رنگش ییطالِ   گنبد

  .چسباندم نھیس را دستم قالب بھ دنھیتارس

 " آھو ضامن ای کیعل السالم "

 دادندیم نشان تر ییطال را انوارش سوراخ شکل بھ کھ ییھا قالب قالب بھ دستم... دیرس منارھا بھ دستم
  ...دیرس

  .سپردم او بھ را مغزم تمام. کردم گم حشیضر تو را تنمِ  تمام

 

 

 " اول روز "
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  ...شد دلم نیشاھ شد، پناھم نیشاھ.... نداشت پناه تنم نداشت، پناه دلم بود، خستھ تنم بود، خستھ دلم  _

  .کنھیم نرم پنجھ و دست مرگ با داره اون اما نجامیا من. شو نمیشاھ ضامن آھو، ضامن یا

   !....یجواب یب بار ھا ده و زنگ بار ھا ده 

 

 " دومِ  روز  "

 

  .شدیم دهیکش درخوابمِ   بھارکِ  سر بھ گرمید دسِت و دعا اجابتِ  یرھایدا بھ راستمِ  دست

  .کماست تو پدر نیا حاال اما بود دار پدر... پدره یب... مھیتی خوابھ، پاھامِ  یرو کھ یدختر نیا _

 بزنھ، حرف تونھینم ھام غم از منِ  ییرھاِ  ی پرنده من،ِ  نیشاھ نکھیا یعنی. مفرطِ  یھوش یب یعنی کما
 ، یرسونیم مادرش بھ سال یس از بعد رو بچھ کھ ییرضا امام یا. کنھ آروم رو ام دهید داغِ  دل تونھینم
. بده شفا رو نمیشاھ... یدیم شفاش دستت با یدرمان یمیش ھمھ نیا از بعد رو یمادر کھ ییرضا امام یا

 تو کھ ببخش. بمونھ مرد دیبا مرده، نمیشاھ. ومدهین ھوش بھ نیشاھ گفتن بار صدھا و زدم زنگ بار صد
 ؟یشیم ضامنش. یبرگردون من بھ اونو دیبا اما ارم،یم دیبا قانونت

 

 !....یجواب یب بار صدھا و زنگ بار صدھا

 

  " سومِ  روز "

 

 و پروروندم اهیسِ  ی پرونده نیا تا من یعنی ؟...بزرگھ گناھم نقدریا یعنی ؟یدینم رو منِ  جواب چرا _
 ...کنم اعتراف عشقش بھ یخوایم اگر. عاشقشم االن..! آره دارم، دوستش من ندارم؟ خبر خودم از خودم

 :زدم زجھ

 آبرو یب من. کردم خدام و خودمِ  نیبِ  ی واسطھ تورو من. برگردون بھم اونو. عاشقشم. عاشقشم آره، _
   .شو آبروم تو. اونِ  شیپ ھستم

 ....درد صدام درد، تنم پر، دلم.... توان کم پاھام س،یخ صورتم
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 را ماندهیباقِ  روز کی آن... بود نمانده یحرف گرید. رفتمیم دیبا  گفتم، ترک. رفتم خواندم کھ را نمازم
  .داشتم اجیاحت یروحِ  خلوت نیا بھ. کردم سر مقدسِ  گنبد آن از دور

  !....آزار...! دادیم آزار را خاطرم دستم توِ  یا نقرهِ  قاب نیا. دادیم عذابم تلفن نزدم، زنگ

  .ختیریم اشک آرام بھارک

  .دیخز تختِ  یرو کنارم. گرفت دست بھ را دستم کردم، دراز سمتش بھ را دستم

 شد؟ یچ نیشاھ ینیبب یزنینم زنگ: بھارک

  .دادم تکان نھ عالمت بھ را سرم

 من بھ کھ یامام نیا. دهیم تورو و منِ  جواب خدا دونمیم من. شھیم خوب دونمیم من مامان؟ چرا: بھارک
  .شھیم خوب نیشاھ کھ دونمیم من ده،یم نجات بده آدم اون از رو آھو یگفت من بھ امامھ، نیھشتم یگفت

  .کردم باران بوسھ را اش ییطالِ  یموھا

  .گردهیبرم کھ معلومھ. گردهیبرم _

 منِ  یبرا بودن نیشاھ از دور بھ اما دینکش یطول برگشتنمان و رفتن. بود برگشتِ  ساعت ساعت،
 !...ییایدن... گذشتیم وقت ییایدن

 

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

 

  .گرفت دستم از را چمدان حسام

 کنم، یگ گلھ دل در خواستم تا...دیکش پر پدرمِ  یبرا دلم...! بود پدرانھ ینگاھ بود، مھربان نگاھش
  .دمیشن را شیصدا

 .دخترم سالم _

  .حسام ن،یسم ناز،یپر پدرم، مادرم،...! ھمھ... بودند ھمھ برگشتم، سمتش بھ

 بود؟ یاضاف نیشاھِ  ی مردانھِ  یھا شانھ تنھا

  .زدم پس را اشکم
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 .بابا سالم _

 .نفر کی تنھا داشتم، الزم را نفر کیِ  لبخند تنھا من. کردینم آرامم ھا لبخند نیا چرا دانمینم

 ؟ینزد زنگ ھی چرا ما؟ِ  بدون سفر گذشت خوش _

 بود خودمِ  کردن یخالِ  یبرا. نبود یزیچ _

  .یباش شده یخال کھ شاهللایا _

 :دادم جواب دیتردِ  بدون

 .شدم حتما _

 نیشاھ"  زدمیم ادیفر نگاھم با. نگفت یزیچ نیشاھ از یکس و شد تکھ تکھ دلم. دیکش اغوش بھ را بھارک
  .دادینم را جوابم کس چیھ اما"  ؟ شد چھ

 !..درد یعنی آزار، یعنی عذاب، نیا و کردندیم رفتار من با یمعمول و یعاد

 شد؟ یچ نیشاھ: بھارک

  .رمیبگ قاب طال از را دخترکمِ  دھان خواستیم دلم

  .دیچرخ منِ  سمت بھ سرھا تمام

  .کرد سکوت ھم او کھ دادند بھارکمِ  خورد بھ چھ نگاھشان با دانمینم. انداختم نییپا را سرم

  " دارم را طاقتش من...! " ندیبگو خواستیم دلم تنھا...! نھ ای است خوب دانستمینم بود، آشوب دلم

  .کرد ھیتخل را خوبمِ  یھا حسِ  تمام مارستانیب دِر سر

  .خونھ برو تو مامان بھارک _

  .دیچرخ سمتم بھ مادرم

  .میدار کار ییجا میبر دیبا پدرتم و من داره، کالس نازیپر ببرش، خودت با جان مامان _

 .نشست ام یشانیپِ  یرو بھ یاخم

 کردند؟ینم درک را من ھا آدم نیا چرا

 اهللا بھ...! ندارد را  یمھر یب ھمھ نیاِ  تحمل منِ  سن بھ یزن کھ دیرسینم نقطھ نیا بھ شعورشان چرا
  !...ندارد
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 .دارم ییدستشو من مامان: بھارک

  .دیچیپیم خودم بھ اش گانھ بچھِ  یباپاھا

 یبِ  یروزھاِ  ادگاری مارستانیب نیا داشتم، ادی بھ خوب را راه. گرفتم دستم تو را عرضش کمِ  یدستھا
 !....است منِ  ینیشاھ

  .گرفتم دندان بھ را چادرمِ  ی لبھ دادم انجام کھ را بھارکمِ  کار

 سرده؟ چرا دستھات مامان: بھارک

 اما درد از پرم چون گرد،ینم عھده بر را منِ  یمداوا چکسیھ چون مارم،یب چون"  زدم ادیفر دل در
 "...فرد از ام یتھ

 :دمینال تنھا جواب در اما

  .مامانھِ  تن تو خوِنِ  یسردِ  خاطر بھ _

  .کرد وارد ام معده بھ یفشار

 نجا؟یا: بھارک

 لیتحل را بدنم توانستیم جانش کمِ  یدستھا نیھم با کرد،یم وارد یشتریبِ  فشار دینبا فشردم، را دستش
  .ببخشد

ِ  کردن بازِ  یبرا کردیم تقال...فشردم شتریب را بھارکِ  دست... آمد عشقِ  یبو... آمد کیاللِ  یبو
  .میدستھاِ  حصار از شیدستھا

  .دمیکش قیعمِ  نفس

  .نداشتم را سرمِ  کردن بلندِ  جرات

 !...دھدیم کیاللِ  یبو کھ ستیگریدِ  فردِ دیشا

 !...دیلغزیم صبرانھ یب کھ نھادم یگوشت تکھِ  یرو بھ را دستم

 د؟؟؟یگویم..! دیگوینم دروغ کھ نیا 

 بافد؟یم...! بافدینم انیحض کھ نیا

 فھمد؟ینم...! فھمدیم را درد کھ نیا
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 !..دمید خودمِ  یجلو بودم کرده یخداحافظ نھا با کھ را یافرادِ  ی ھمھ کردم، بلند کھ را سرم

 !...محبت از ییبو تک با لبخندِ  جنس از. مھربان مادرنھ، ینگاھ با مادرم

 !...خانواده از ییبو تک با یتصنعِ  یھا اخمِ  جنس از. نگران دل بان،یپشت پدرانھ، ینگاھ با پدرم

 با دوباره یارتباط بھ مشتاقِ  یھا اشکِ  جنس از. ترحم دلسوز، خواھرانھ، ینگاھ با نازیپر 
 !..خواھرش

 !...شیرفتارھاِ  یچاشن محبت و بود کارشِ  ی سرلوحھ سکوت کھ یبانیپشت ،یحام دوست، ن،یسم 

 !..تاختیم مھربانِ  نیسمِ  یبرا مردانھ...! حسام 

  !... و

 !..بود دوختھ چشم بھارک و من بھ اشکبار کھ ییشھربانو و

 !...تاختیم یشادِ  ی ضربھ تند تند دلم

 !...دمیخند اراده یب

 آھو ضامنِ  ی نشانھ از نشان ھمھ بود کرده پر را مارستانیبِ  گلستانِ  یفضا کھ یکیاللِ  یبو لبخندشان،
 !...دادیم

 :کردم زمزمھ

 ؟...دمیتاز مادرانھ نیدید ؟"  دمیتاز زنانھ"  کھ نیدید _

 !...بودند ریز سربھ

 است؟ بوده نیسنگ مغزشانِ  یبرا میحرفھا انقدر 

 !...داد ریمس رییتغ ھا نگاهِ  سمت بھ مغزمِ  فرمان... ختیگر بھارک

 !...بخش

 را داشتنشانِ  اقتیل دیشا کھ یجمع نیاِ  داشتن دوبارهِ  یبرا نم،یشاھِ  داشتن دوبارهِ  یبرا شکر، ایخدا
 .باشم نداشتھ

  !..بودند بلد خوب را خود راه مطمئنا نھ، کھ انگار 1...انگار رفتند،یم راه مطمئن قدم، ثابت میپاھا
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 بنفش میھا ناخن مطبوع،ِ  ریغِ  یھوا نیا در نداشتند، زنگ میھا انگشت شد، باز سخت یلیخ اتاقِ  در
  !...بود شده

  .شد باز خورد در بھ کھ"  یتق"  با

  .بستم لذت از را میھا چشم

  .کردم پر کیالل از را مشامم

 !...نفس کی

 !..یپر..پر:نیشاھ

 !... نفس دو

 !...سمتم بھ اش شده درازِ  یھا دست

 !...نفس سھ

 ..جانم..ج _

 !..شیدستھا با میھا دست وندیپ و آخرِ  نفس

..! نبود مھم میبرا اصال اما. کردیم ریسراز شتریب را میھا اشک خوردیم دستم بھ کھ یسرنگِ  یجا ھر
  .دیبخشیم قلیص را زیرِ  مشکالت نیاِ  تمام حالشِ  بودن خوب و یسالمت اما بود مھم

  .شدم رهیخ شیچشمھا بھ

  .بست را شیھا پلک

 .کن باز _

  .کندیم یا قھوه را میایدن من از اش یا قھوهِ  نگاهِ  گرفتن دانستیم کاش شد، فشرده دلم. نکرد باز

 !...نیشاھ کن باز _

 .تم شرمنده..شرم..من...م: نیشاھ

 !..اما شدمیم قدم شیپ دینبا...!شدم خم آرام آرام. دمیکش اش خستھِ  یھا پلک بھ یدست

  .نواختم بلندشِ   یا یشانیپِ  یرو بھ یا بوسھ قرار یب اما

  .خورد گره ھم بھ تیعصبانِ  فرط از شیابروھا
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 !...نکن گفتم بھت بار چند نکن،...  َن: نیشاھ

  .کردم جمع را میلبھا

 .منِ  ی شرمنده تو نھ توام،ِ  ی شرمنده من. کردمیم رو نکاریا دیبا من..من _

 .افتاد تختِ  یرو بھ خودش ِی اراده یب آخر در و ماند معلق ھوا در اما آورد باال را دستش

  .زدم مھیخ سمتش بھ نگران

 ؟یخوب..خو ؟یخوب شد؟ یچ..یچ _

  .پوشاند را چشمشِ  ی گوشھ اشک یا قطره بست، را شیچشمھا. فرستاد نییپا را شیگلوِ  بیس

  من...َم...َم...َم: نیشاھ

 .برگرداند را صورتش و

  ؟یزنینم کامل رو حرفت چرا ؟یچ تو _

 !..عذاب..! دادیم عذابم  سکوتش

 از پر آنِ  تمام یعنی َپر؟ خوبِ  یھا حس آنِ  تمام یعنی بود؟ انتظارم در یگریدِ  کابوسِ  شروع یعنی
 َپر؟ دنیتازِ  صفت آن یعنی َپر؟ ھا شدن لبخند

 !...نھ...! بجوند را حقم گذارمینم دفعھ نیا..! نھ..! نھ

 !..دھدیم پس را اش ماندهِ  نفس یعنی...! رفتیم نییپا و باال سخت اش نھیسِ  ی قفسھ

  .بود پوشانده را صورتمِ  تمام میھا اشک. برگشتم سمتش بھ

  .ارمینم رو اسمت گھید یبزار جوابم یب اگر قسم چھرتیپرِ  جان بھ _

 ت شرمنده کھ یاون یدید حاال. تم شرمنده من آره برم؟ راه تونمینم گھید کھ ینیا بگم؟ بھت و یچ: نیشاھ
 تو؟ نھ بودم من شد

  .گرفت را راھشِ  یجلو دستم بستم، را دھانم... بود ھضم قابل ریغ شیحرفھا

  !...نبود..! نبود تکرار بھ یازین گرید بود، سخت یکاف ِی اندازه بھ شیحرفھا لیتحل

  من:  نیشاھ

  گھید
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  تونمینم

  راه

 .برم

 من

  قطع

 نخاع

 .شدم

 !..راکد..! بود راکد بود، نیسنگ شیحرفھا. گرفتم را میھا گوش

 .رفتم سمتش بھ

 گازِ  پدال تا ندارم ییپا چیھ گھید کھ حاال ؟یمنِ  پشت جوره ھمھ حاالھم ؟یبمون یخوایم ھم حاال ن؟یشاھ
 ؟یخوایم کنھ؟ یباز برات رو ھمسر اسم نیشاھ یخوایم ھم حاال باشھ؟ یخوشبختِ  سمت بھ تیزندگِ 

  .بست ھم را منِ یگلوِ  یصوتِ  ی چھیدر شدیم خارج شیگلو از کھ یکمِ  یصدا

  .دادم تکان یسر تنھا

 .ستادمیا پنجرهِ  پشت

 گرفتھ بر در را ام یزندگِ  سال یس کھ ییحرفھا نیتر صداقت با کردم یسع کردم، یسع کردم، سعس
 .بدھم پس را بود

 اما تونمیم کردمیم فکر. تونمینم چون چرا؟. دمتینم دست از یمتیق چیھ بھ چوقتیھ من.! نیشاھ _
 رو عاشقتم. دارم دوستت آره، دادمیم جواب محکم ؟یدار دوستم یدیپرس من از ادتھی. تونمینم
 دمیفھم ھستم، دمیفھم افتاد تراکم بھ ھات نفس و یرفت کھ یروز نھ؟ ای ھستم دونستمینم چون چرا؟.گفتمینم

  .عاشقت. عاشقتم من ؟یفھمیم. بزنھ مرده صاحبِ  قلب نیا سختھ

 :کردم تکرار

 ...َمِ  یپا تا. آخرش تا. ھستم یباش ھم توان کم و ناتوان کھ ھرچقدر. عاشقتم. عاشقتم _

  .گذاشت ناتمام را حرفم

  .تکرار.! کن تکرار فقط ار،ین رو مرگ اسم. کن تکرار عاشقمِ  تمامِ  ی اندازه بھ. کن تکرار: نیشاھ
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 با. زمزمھ یب زمزمھ، با. کردم پر"  عشق"   از را گوشش. بردم ھجوم سمتش بھ. کردم رھا را پنجره
 .ادیفر یب اد،یفر

 !... کھ بود شیپاھا بھ بارم حسرتِ  نگاه بود، جانش یب ِیپاھا بھ ام ھیتک

 . شو بلند پاھامِ  یرو از. ادیم دردم...! آخ: نیشاھ

  .دمیکش شیپا بھ یدست کردم، نگاھش متعجب

 ؟یکنیم حس تو _

  .داد تکان یسر تنھا

 .داشت نگھ را من راهِ  ی انھیم کھ دمیدو یپرستارِ  ستگاهیاِ  سمت بھ زده جانیھ

  .سالمم من. بود"  عاشقتم"  نیھمِ  دنیشنِ  یبرا ھمش: نیشاھ

  .رفتینم کنار لبمِ  ی گوشھ از یا لحظھ لبخند بودم، شاد

  .یا وانھید تو.. پس..پس _

 خودت بھ رو باورت خواستمیم فقط. شناسمتیم چون. داشتم تورو نخاع یب ای نخاع با من: نیشاھ
  .برگردونم

 .داشتم اجیاحت ایرو نیاِ  ھضم بھ بستم، را میچشمھا

 !...اریبس... بود یخال یبس وانیکِ  یجا. شدندیم وارد خانوادهِ  یاعضا از یکی یکی

 .نزدم برھم جمع از خودمِ  کردن خلوت با را خلواتشان

  .داد مالش را ام شانھ یدست

  .توامِ  ونیمد رو م بچھ: شھربانو

 .دادم لشیتحو را زمان آنِ  لبخند نیآخر

 .باش آھوِ  ضامنِ  ونیمد _

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

 

  .گرفتم قاب را بھارکمِ  ی شده درازِ  یدستھا
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  .کردیم تراوش اش زده فوارهِ  یموھا از یمحمدِ  عطرِ  یبو. دمیبوس را اش دخترانھِ  نازِ  صورت

  .بست نقش لبمِ  یرو بھ مست یلبخند

  .مامان دختره دهیم ییبو چھ اووووم _

 .بودم نیشاھِ  اتاق تو: بھارک

  .کرد درک خوب را اخممِ  یمعنا

  .گرفتم اجازه اول. نکن اخم مامان، نھ: بھارک

  .شد اخمِ  نیگزیجا لبخند

  .ستادیا دخترم و منِ  پشت شیباال بلندِ  قامت با نیشاھ

  .دیکش آغوش بھ پشت از ماراِ  یدو ھر

  .خانوم یکن تیاذ رو دخترم نمینب گھید: نیشاھ

  .شدم یخوش در غرق اش خورده قلیص و صاف کمره از. شدم یخوش سر تا سر اش یسالمت از

  .شدم یشادِ  غرق کنارش در و کنارم درِ  سوختن ماه نیچند از کنارش، در یصبور ھمھ نیاِ  یبرا

  .فشردم سخت را ام یزندگِ  خاص فرد دو ھرِ  یدستھا

 نبود؟ بود، اقتمونیل یشاد نیا ماه، سھ از بعد _

  .گرفت چنگ بھ را انویپِ  یھا ھیکالو بھارک

  .بود مامان، بود: بھارک

 .بود خانوم، بود: نیشاھ

  .میدار رو یخوشحال ھرِ  اقتیل نفر سھ ما...  بود آره، _

  .کرد نیسنگ را درِ   یپھنا یلبخند

 چھر؟یپر: شھربانو

 جانم؟ _

 داره؟ کار باھات حسام: شھربانو

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


 :دیپرس یجد نیشاھ

 کار؟یچ _

  .کرد راحت را الشیخ یلبخند با شھربانو

  .نگفت یزیچ کھ من بھ.  نباش نگران _

  " نباش نگرانم"  یعنی نیا. فشردم سخت را نیشاھِ  یدستھا شدم، بلند درنگ یب

 .داد گوشمِ  خورد بھ خوب را شیگلو آبِ  یصدا

  .داشت لب بر لبخندِ  نقاب و بود نشستھ گریدِ  یپاِ  یرو بھ داده لم پا نما، خان حسام

  .دیآ یم رونیب چاهِ  تھ از میصدا دانستمیم خوب

  .سالم _

 .دیچرخ سمتم بھ کامال

 !.خانوم نخستھ چھر،یپر سالم: حسام

  .نشست لبمِ  یرو محو یلبخند

 .خداروشکر نھ _

 .کرد خودشِ  کنارِ  یخالِ  مبل بھ یا اشاره

  .نجایا ایب چھر،یپر ایب: حسام

  .نشستم کنارش درنگ یب

  شده؟ یزیچ..  یچ _

  .نرفت کنار لبخندش

 .خوبھ نمیسم ،یخوب توام خوبم، من.  نشده یزیچ نھ،: حسام

 .دمیکش یقیعمِ  نفس

 .شکر خدارو _

 .گذاشت شینما بھ را شیھا دندان آرام یا خنده
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 .یجنابعالِ  محضر در نجایا امیب و کنم رھا کارمو امروز من شد باعث کھ یکار بھ میبر خوب _ 

  .کرد پر را تنفسمِ  یمجرا الیخِ  یراحت از ینفس

  شده؟ یچ _

 ِیبرا یفیتعر یداستان رمضان ماه تو کھ نیدار یکس دیپرس من از. دارم ارجمند یلیخِ  دوست ھی: حسام
 برنامھ اون بھ یتونیم مثبتتِ  جواب با اما ھنوز، نکردم یمعرف تورو. باشھ داشتھ ییویرادِ  ی برنامھ

 .یبر

  !...نھ _

  .دمیجو را لبمِ  پوست

 .رمینم من...! نھ _

 نجاتش بھ یاحد کھ یکس. یداد نجات و نیشاھ رتیخِ  یدعا با تو. یدار رسالت تو چھر،یپر نیبب: حسام
  .مادرش یحت. نداشت دیام

  .شد َعَلم قد، بھ دستمِ  یمو

 ـــــینم...من... من _

 .داد مالش را کمرمِ  ی شده خمِ  رکیت نیشاھِ  یصدا

 .جان حسام سالم! چھریپر یریم تو: نیشاھ

 .کرد معطر را فضا حسامِ  ی خنده ِکیشل

  نھ؟. یرینم بگھ زور بھت سرتِ یباال یمرد تا شما خانوم چھریپر مرد، سالم: حسام

  .کرد پر را دمیدِ  ی رهیدا یا قھوهِ  یگو دو. گرفتم باال را سرم

 مطرح جا ھی یکج و یراست خم، و چیپ نھمھیا از بعد داستان نیا دارم دوست یلیخ من ؟ینر چرا: نیشاھ
 یزندگ خوب  کنن، یزندگ راحت باشن ھا دینبا و ھا دیبا ریگ در کھ تو منوِ  امثال تا بشھ مطرح بشھ،
 مانیا ستین مھم زن و مرد بفھمون بھشون. مالکھ شعور ست،ین مالک سن کھ بفھمون مردم نیا بھ. کنن

  .مھمھ

  .شیگلو از شده خارجِ  کالماتِ  زرق از تکھ تکھ بھ. کردم فکر شیحرفھا بھ

  .دادم تکان یسر
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  .ندارم یمشکل منم ،یندار یمشکل تو اگھ _

 بدم؟ اطالع یعل بھ من پس: حسام

  .داد تکان جوابِ  بودن مثبت از یسر نیشاھ

  .برسن نیشاھ و چھریپرِ  دید نیا بھ منِ  ھیشب ھا یلیخ دوارمیام: شھربانو

 " نیآمـــــــــــــــــ"  میکرد زمزمھ لبِ  ریز ھم با ھمھ

 

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

  .میرفتیم باال یکی یکی را ھا پلھ

  .حسام و نیشاھ بھارک، من،

  .بردیم نیب از را ترسم نیشاھِ  یدستھاِ  یگرم د،یلرزیم میدستھا

  .کردم کینزد گوشش بھ را دھانم

 ن؟یشاھ _

  .دیچرخ سرش

 جانم؟: نیشاھ

 ام؟یم بر پسش از یعنی _

  .دارم نانیاطم زنم بھ من: نیشاھ

 " بلھ"   یعنی نیا. کرد باز و بستھ را شیچشمھا

  .شد منِ  شدن وارد لبخند باِ  باعث حرکتش نیا

  . گرفت بر در را من عیسر یلیخ فاتیتشر و زاتیتجھِ  تمام

 روبھ نفره تک ای نفره دو کھ ییھا یصدابردار و کروفنیم از بود شده دهیپوش آنِ  گرداگرد کھ یسالن
 .بودند کرده مشغول را شیرو

 خودمِ  یذھنِ  یھا یوارس بھ توجھ یب اما دمیشنیم خوب را نیشاھ و حسام با یمردِ  یھا مرآوده
 .دمیرسیم
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  .دمیکش جلو حد نیآخر تا را ام مقنعھ ام یدخترانگ رسم بھ. کردم صاف را کمرم

  .خورد ام شانھ بھ نیشاھِ  یھا شانھ

 آرامش؛ نان،یاطم از کردیم رابیس...! کردیم رابیس را من ش توجھ نیا بود، عمد از دانستمیم خوب
  .داشتن گاه ھیتک

 را راھمِ  یجلو رنگ یشیمِ  یچشمھا با رفتھ باالِ  یابروھا د،یسف و یقلیص یصورت سر، بھ کاله یمرد
  .کرد سد

  .کرد منِ  یراھنما را دستش

 .کنمیم خواھش طرف نیا بھ. یریامِ  خانوم شد عرض سالم _

  .کرد رھا را میدستھا بھارک

  .یایب تا مونمیم نیشاھ و حسام عموِ  شیپ: بھارک

 .زدم زانو وجودشِ  یجلو

  .یمنِ  یایدن _

  .گرفت قرار نوازشِ  مورد اش بوسھ از راستمِ  ی گونھ

  .نداشتم دوست را راکدِ  یدیسف نیا. زدیم چشم بھ یدیسف آنِ  دورآدور کھ شدم دهیکش یاتاق بھ

 زود صبح کھ ییھا زمان کردم،یم یرانندگ کھ ییھا زمان بودم، کرده گوش بار نیچند را برنامھ نیا
 د،یکشیم طول صبح تا میھا یداریب کھ ییھا زمان د،یکشیم ینقاش بھارکم کھ ییھا زمان شدم،یم داریب

 !...یقرار یب...! کردیم یقرار یب دلم کھ ییھا زمان

  .شد داده دستم بھ سوال  یتعداد مرد آنِ  نظرِ  موردِ  اتاق با یھماھنگ از بعد

 رایز ھزاران بندش از ھرکدامِ  یبرا داشتم، جواب ھا ونیلیم ھا آن از ھرکدامِ  یبرا کھ ییھا سوال
  .داشتم

 ن؟یا آماده _

  !..قیعمِ  نفس کی تنھا

 .بلھ _

  .آنتن رو میریم گھیدِ  ی قھیدق کی تا خوب _
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  .دادم تکان یسر تنھا

 :گفت و داد تکان یدست بود نفر دو ما و اوِ  نیماب یا شھیش کھ رو روبھ از یمرد

  .شروع _

  . کرد اش برنامھِ  یاجرا بھ شروع داشت نام" پور محمد یعل"  کھ ام یکنارِ  مرد

 رسالتم دیبا قھیدق ده حد در حدودا. داشتم وقت قھیدق ده حدودا. کرد من حضور ی آماده را فضا زود یلیخ
 .دادمیم انجام را آھو ضامن بھ

 !...برنامھ در حضورِ  علت و سن...! بود ھا پرسش نیتر متداول اولِ  یھا سوال

  !..اما

 .شد حبس ھم منِ  نفس سوالِ  ھمراه بھ شد، دهیپرس نظرِ  موردِ  سوال اما

 اوج تو ،یدیناامِ  اوج تو دیبا چرا باشھ، نیا ممکنھ ماِ  یھا شنونده از کدام ھرِ  سوال خانوم،  خوب _
 ھدِف ممکنھ اگر ن؟یکن عمل دواریام انقدر ھمسرتونِ  شدن خوب بھ شما ممکنھ فرود تنھا کھ یا قلھ

  .نیکن انیب ماِ  یبرا نجایا رو داستان

  .دیجھ نییپا میگلوِ  بیس

  .زدم لبخندش بھ یلبخند. کردم دایپ را بھارکم ذھنم در ینگاھ با

 یدکتر من یوقت. دهیامِ  خود منِ  یبرا دیام نا. کنھیم جلو معنا یب کامال منِ  یبرا کلمھ نیا...! دیناام _
 و دستم ھی تو  یپزشکِ  زاتیتجھ نیتر یعال من کھ زمان اون چرا بترسم؟ دیبا چرا دارم دست تو حاذق

 چشم دیبا دنیم جون شون مارهیبِ  یبرا ھرکدوم و دارم م گھیدِ  دست ھی تو درمانِ  روش نیتر یعال
 آغوشم در سالم االن اصغر یعلِ  ی واسطھ بھ تنھا داشت لکنت دخترم من پور محمدِ  یآقا کنم؟ یپوش

 بھ دیام آھوِ  ضامنِ  نظر از اما بود شده دوبارهِ  یزندگ بھ دیناام گرانیدِ  نظر از من شوھره دارمش،
ِ  یخدا منِ  دکتر. منھِ  نیحس امامِ  اصغر یعل منِ  دکتر. منھِ  یآھوِ  ضامن منِ  دکتر. داشت یزندگ
  .منھ

 .زد رمیتعب بھ یلبخند پور محمد

  .یعال واقعا _

 ییھا یریدرگ از ن،یشاھِ  ازدواج تا منِ  ییآشنا از. کردیم مطرح را من داستان کھ یگریدِ  یھا سوال
  .داشتم نگاه رسانھ از پنھان را آنھا از یلیخ کھ
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 گفتھ دیبا کھ بود ییھا صحبت نیھم تنھا. شد خارج دھانم از کھ بود ییھا جملھ نیھم منِ  رسالت تنھا
  .شدیم دهیشن دیبا شد،یم

  .گرفت یجا آغوشم در بھارک و گرفت صورت یانیپاِ  یخداحافظ شده، دادهِ وقت آنِ  اتمام از بعد

 برق نیا چون کردمیم ییگدا را شدن کور نیا من و کردیم کور را میچشمھا نیشاھِ  یچشمھاِ  برق
  . داشت نیتحس از ییبو و رنگ داشت، یخوشبخت

  .یکرد رو ممکنِ  کار نیبھتر تو. چھریپر بود یعال: حسام

  .بست نقش لبمِ  یرو لخت یلبخند

  .ممنون _

  .چسباند من بھ شتریب را خودش بھارک. آمد سمتم بھ پور محمد

  .داد دستم بھ بود ادی یلوح

. کنھیم عنوان و نیا کھ ھا تلفن قاعدتا، بوده یگذار ریتاثِ  ی برنامھ. ماِ  ی برنامھِ  طرف از ھم نیا _
  .کنمیم یخوشبخت یآرزو براتون

  .کیکوچ و ریحق ھرچند باشم، کرده یکمک دوارمیام ممنون، _

 .داد تکان یسر

 .ستین ثمر یب قطعا کنمیم خواھش نھ، _

 !...آن از بعد و د،یکش طول قھیدق نیچند حسام اوِ  نیماب تعارفات

  .میکرد حرکت ام یپدرِ  ی خانھِ  سمت بھ نیشاھ و حسام بھارک، و من آن از بعد

 .میآورد یم در طرهیس بھ آسمان در را ییخوش دیبا و بود بھارکِ  تولد

  .میبود کرده حاضر خاص کامال یا ھیھد دخترمان تکِ  یبرا

 یزیچ کدامِ  یرو کھ داشت خود در را ورقھ نیچند شدیم یخال باد از کھ یبادکنک ھر میشد کھ وارد
  .بود نوشتھ

  " دارم دوستت"  یکی

 "ندارد معنا یزندگ تو یب"  یکی
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 " یزندگ یعنی بھارک"  یکی

 "است کمان نیرنگ یزیچ ھر تو با"   یکی

 !....و

  .بودند حاضر  جمعِ  ی ھمھ

 .بود گرید یمادر کھ ییشھربانو

  .داد را بلھ حسام بھ بالخره کھ ینیسم

 .دید را مادرم و خانواده بالخره کھ یپدر

  .دید را خواھرش بالخره کھ ینازیپر

 !...وانیک و

 !...دمشیند گرید کھ یوانیک

  .میگرفت بھارکِ  سمت بھ نیشاھ با را ام ھیھد

 از پر یدفتر من...! دفتر ھی ،یریبگ درس اون از یتونیم ھا بعد کھِ  یا ھیھد ھ،یھد نیا مامان بھارک _
 تک تک و کن بازش ارزشمنده چقدر دفتر نیا یکرد درک کھ یروز. کنمیم میتقد تو بھ را خاطراتم
  .کن دوره و نیشاھ و منِ  خاطرات

  .دیبوس را نیشاھ و منِ  یرو. داد تکان یسر

  .دیکش نیشاھِ  ی شانھ بھ یدست پدرم

 اگر دیببخش انشاهللا، ازدواجتون سفر یبرا کردم آماده ھتلبراتون کاملِ  یگ آماده با ھیترک بھ طیبل سھ _
 .افتاد عقب مشھدتون سفِر

 .میدوخت چشم شھربانو و مادرم و پدر بھ قدردان نیشاھ و من

  .برد جلو را شیدستھا نیشاھ

 .ادیم شیپ رهیخ یھرچ. آقا حاج ممنون: نیشاھ

  .فشرد سخت گرفت، را نیشاھِ  دست

  .بگذره خوش بھتون. یمنِ  ی نداشتھِ  پسر تو.  نطورهیھم حتما _
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  .است کردهیم فکر پندار بھ او کھ دادیم نیا از نشان نیشاھِ  لبخند. داد نوازش را روحم پندارِ  ادی

  .داشتم در خواستمیم کھ را آنچھ ھر کھ شبم بود رنگانگ چقدر

 :زدم ادیفر دل در

  .ممنون تیھا خواھرانھ تک تک یبرا نیسم _

  .سپاس تیھا بردرانھ شھیر شھیر یبرا حسام _

  .درود تیھا محبتِ  تکرار از دانھ دانھِ  یبرا وانیک _

 .خواھمیم راھمِ  ی بدرقھ را ات یدلدار و ناز را ات یخوشبخت سرلوحھ، را دیام خداوندا

  !....است مثبت پاسخ دیترد یب ؟...یدھیم

  مردانھِ  یھا شانھ بھ دو ھر. کردم پاک دست با را اش یشانیپِ  یھا عرق دم،یکش آغوش بھ را بھارک
  .میکرد ھیتک نیشاھ ِی

  .دادیم استقامت و محبتِ  یبو منِ  یبرا کھ یا شانھ

 " بتاز"  چھر،یپر داد ادی من بھ کھ یا شانھ

 : کردمیم زمزمھ دم ھر مَیروِ  شیپِ  بلندِ  راه از قدم ھر در باتریز چھ گرفتم، ادی بایز چھ من و

 " ...عاشق یگاھ! دل یب یگاھ!  مردانھ یگاھ! زنانھ یگاھ!  تازم یم " 

 

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

 " چھریپر و نیشاھ "

 دینبا ھمِ  آن از مانیدلھا دیشا. میزد کنار را ھا دیبا مان،یھا متیمال با دیشا. میدید ھا متینامال دیشا 
ِ  اسیق در مانیچشمھاِ  آب دیشا. نباشد کسانی مانیدردھا دیشا. باشد نداشتھ توازن  مانیھا تن دیشا. باشد

 شاخھ یزندگ میبدان دیبا اما کنند، بیتعق ماراِ  یزندگ ابد تا ھا دیشا د،یشا. باشد داشتھ تفاوت ییایدر ھم با
 نھ توست و منِ  الطاف یزندگ...! یدلسنگ باغ نھ ستیبرگ یبِ  باغ یزندگ. یدنیچ نھ یدنید ست یگل

 !...من و توِ  ھجران

 !...مردانھ یگاھ...!  زنانھ یگاھ بتاز، تیھا خواستھِ  یبرا
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 " انیپا "
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