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:آرایی صفحه و طراحی  رمان های عاشقانه  

 

 :  wWw.Romankade.com  سایت آدرس

 

   : ROMANHAYEASHEGHANE@ تلگرام کانال

 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی
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 :مقدمه

 

 

 گنجشک مانده در طوفان مثل

 عصر جمعه در زندان کی مثل

 خبندانیروز  کی یسرما مثل

 انیهذ کی یآشفتگ مثل

 است شانیتو احوال من پر یب

 دلم یکس یواهمه ب نیا در

 خواهمیتو را م فقط

 تو تنگ است! یدلم برا فقط

 و فقط تورا طلب دارد قلب پر دردم فقط

 صرف شراب تلخ به
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 .دادم هیتک یصندل یهم گذاشتم و سرم رو به پشت یتبدارم رو رو یها پلک

 مگه ممکن بود! یرو از ذهنم پس بزنم ول شیپ قهیکردم اتفاقات چند دق یسع

 بود. دهیفا یب دمیکشیم قیبود و هر چقدر هم نفس عم دهیقلبم به اوج رس ضربان

 

ش رو به میشونیفرمون گذاشتم و پ یدستام رو رو  زدیضربه  م نیماش شهیبه قطرات درشت باورن که  به  ش رهیخ

 دادم. هیتک

 .کردیو حالم رو خراب تر م شدیتمام صورتم پخش م یو تبدارم  رو قیعم یبازدم ها التهاب

 . دیاعصابم خط کش یرو لیزنگ موبا یبار هزارم صدا یبرا

 کردم. یخال لیصفحه لمس موبا یانگشتم رو دنیحرصم رو با کش تمام

 

 ه؟یچ-

 ؟ییکجا-

 داره؟ یقبرستون!چه فرق-

 نمتیبب ایب-

 پشت تلفن بگو حوصله ندارم یبگ یخوایم یهرچ-

 گفتم انگار؟ یچ یدینشن-

 

 .دیکالمش به اوج رس یاز خونسرد تمیعصبان
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 زدم. ادیفر

 رو هم حس کردم! نیماش یها شهیاونقدر بلند که ترک برداشتن ش 

 !یمصطف-

 گفت: خشک

 زهرمار!-

 نبود.  ایوگرنه کوتاه ب کردمیباهاش مدارا م دیبا

 تر گفتم: آروم

 ستیوب نحالم خ-

 

 نشده بودم. ری. واقعا حالم خوب نبود. تمام عمرم انقدر حقنبود

 

 یکه کرد یاگه دستم بهت برسه  از کار خورمیبه ارواح خاک خاله قسم م ینباش نجایا گهید  قهیدق ستیتا ب-

 !کنمیم مونتیپش

 

 رو عاجزانه فرو دادم.  بغضم

 !زهیبرام عز دونستیم

 رو ندارم. یجز اون کس دونستیم
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ه واژ نیکه تمام عمرم با ا یکه  ازت بترسه نه من یاولدورم بلدورم هارو ببر واسه کس نیجون مادر منو قسم نخور ا-

 بودم! بهیغر

 

 .دیاعصابم خط کش یپوزخندش رو یصدا

 

 حال و روز انداختت نینداشتن ترس به ا-

 خفه شو!-

 افتاد و ناله کرد! یصندل ریکنارم پرت کردم. ز یخال یصصندل یتماس رو خاتمه دادم و تلفن رو رو 

 از اشک به صحنه مقابلم چشم دوختم. یپشت پرده ا 

 زده بود. خشکم

 .کردیبه سرعت با قطرات بارون مبارزه م نیپاک کن ماش برف

 بارون افسار در رفته! نیبود ا یقدرتمند فیحر

 فت.ر نشیاومد و به سمت ماش نییمحکم از پله ها پا یقدم ها با

 خونسرد بود. چقدر

 هم خوش حال! دیشا

 و استارت زدم. دمیخشکم کش یلب ها یزبونم رو رو یعصب

 .رفتمیم نجایاز ا دیبا 

 .رفتمیم دیام رو بشکافه. با نهیبزنه و س ادیاز خشم فر یقلب لعنت نیا نکهیاز ا قبل

 پدال گاز فشار دادم. یرو محکم جابجا کردم و پام رو رو دنده
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 شدم. یاصل ابونیدفتر خونه انداختم و وارد خ ینگاه اخرم رو به تابلو 

 

 ؟یخواستیرو نم نیباش دختر. مگه هم اروم

 شد... تموم

 کارو بکنن. نیخان حق نداشتن با من ا دی. نه اون و نه جمشخواستمیرو نم نیمن ا نه

 

 اشتم.به خانه پشت سر گذ دنیرس یها را برا ابانیسرعت...اما با دقت خ به

 حق ورود به آن را نداشت! یکس ییکه جز من و تنها یا خانه

 

 

 دوش انداخت و حرکت کرد. یرا رو فشیرها کرد و خسته از حجم کار در طول روز ک   نگیرا در پارک نیماش

 .گشتیباز کردن بحث م یو بدنبال  بهانه برا دیکشیساختمان کنجکاو سرک م نگهبان

 داد. هیآن تک وارهیتوجه وارد اسانسور شد و  سرش را به د یب

 .  دیاعصابش خط کش یلرزش مجدد تلفن همراهش رو 

 به پوزخند باز شد. شی. لب هاشدیکه  مدام روشن و خاموش م ینام مصطف دنید با

 به شمارش طبقات رد تماس زد و برنامه فردا را در ذهن خود مرور کرد. رهیخ

 و حرکت کرد. دیکش یانسور نفس راحتبه محض توقف اس 

 .شدیکفشش شکسته م یپاشنه ها یمجتمع  با صدا یراهرو ها سکوت

 را در قفل چرخاند. دیو کل ستادیرنگ ا یدرب  قهوه ا مقابل
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 باز شدن در را فراموش کرده بود. یها بود که  زنگ زدن و منتظر ماندن برا سال

 !کس چیمنتطرش نبود. ه ایدن نیکس در ا چیه

 که  به محض باز شدن در به صورتش خورد تنش را لرزاند. ییسرما

 خانه را زمستان پوشانده بود. نیسال ا چهارفصل

 پوست کلفتش کرده بود. یتکرار یقدم برداشت و داخل رفت. عادت به روزمره ها اهسته

 اما...... شدیتنها بودن چون پتک بر سرش آوار م هرشب

 رها کرد. یکنار  در ورود یها کیسرام یرا رو شیها کفش

 .دیکش شیها هیسرد خانه را به حرص به ر یهوا 

 دست ان پاشنه ها خالص شده بود. باالخره! از

 تنش را کشان کشان تا اتاق رساند. 

تخت رها  یرا کنار زد وخودش را رو شیبرق اتاق شال و پالتو دیبدون زدن کل شدیم کیبا هر قدم که به تخت نزد 

 کرد.

 را کم کند. شیاز درد پلک ها یکم شینا منظم نفس ها تمیهم انداخت تا با غلبه به ر یرا رو شیها پلک

 بود. دهیامانش را بر یخواب یب

 سرش شد. یبه المپ ساده باال رهیرا باز کرد و خ شیپلک ها یشده بود. ال یمیروش هم قد نی! انه

 امتداد داد. ینگاهش را تا  ساعت کنار پاتخت رد

 بود! دهیهفتاد و دو ساعت بود که نخواب قایدق

 او بود. نیهم از قوان نیا

 .داشتیانسان را از موفق شدن دور نگه م خواب
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 او تنها موفق شدن بود و بس.. نهیرید یایرو 

 .زدیکنار م شیبرا دیپس خواب را با 

 هم افتاد. یرو شیبه خود پلک ها خود

 بود. اریهوش هنوز

 آورد. شیلبخند به لب ها کردیدرز پنجره نفوذ م یرعد و برق  و زوزه باد که از ال به ال یصدا

 

 لب زمزمه کرد... ریز

ن ک هیکن ! گر هیقدرت شکست دادنم رو نداره. اما تو گر ایدن نیا یتو ی. چون هنوز باور دارم کسکنمینم هیمن گر-

 !یادم ها ندار یکردن زندگ سیجز خ یاسمون  که هنر

 

 .دیکش رونیب شیموها یشد و گل سر ال از ال به ال زیخ مین

 اش را دوبرابر کرد. یدوش افتاد و خستگ یرو شیامواج موها ینیسنگ

 

 مرده باشد! دیبا قطعا

خشک. زنده بودش  تیقهوه  و بسکو وانیمطلق و کار مداوم  با خوردن تنها دو ل یداریاز هفتاد و دوساعت ب بعد

 معجزه بود.

 

 و چند مرتبه پلک زد و زمزمه کرد: دیخن ارام

 صبر کن. گهید کمی. فقط ستیاالن وقت استرحت ن-
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 آورد. شیناله مظلومانه معده اش لبخند به لب ها یصدا

 

 جنبه! یبدن ب یا-

 

 گذاشت. یرنگ را از دور مچش باز کرد و کنار پا تخت ینقره ا فیظر ساعت

 یهم م یرو انیقدم در م کیکه  ینا متعادل  و پلک ها یو  و با گام ها ستادیا شیپاها یبود رو یهر جان کندن به

 .ستادیدوش ا ریافتادند به سمت حمام رفت و ز

 اندازه باز کرد . کیاب را به  یها رینوبت ش به

 هم افتاد و تنش جان دوباره گرفت! یرو شیاب پلک ها یبرخورد دانه ها با

 

 انه از تنش خارج کرد و کنج حمام انداخت.را دانه د شیبسته لباس ها یچشم ها با

 

 

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

 

 

 ساختمون قدم برداشتم. یبه نما یکردم و با نگاه کوتاه میسرم تنظ یرو باال یآفتاب نکیع

 مسخره شروع کردم. یگذشته با چند نفر از کارکنان شرکت هم سفر شدم  و روزم رو با سوال ها یروال روز ها طبق
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محاسبات ساده  یسر هیکودن رو دور و بر خودم جمع کردم که از پس  یادم ها نیافتادم  که چرا ا یبه شک م یگاه

 اومدن! یهم بر نم

 

 شدم و  و محکم قدم برداشتم. یاصل یراهرو وارد

 نبود. غرور

 هم در کار نبود. یفروش فخر

 ذهن بود! یادم ها برتر هیفقط تفاوت من با بق نجایا

 اکتفا یبه لبخند محو یبخش حسابدار یشمار کار کنا یب ریجواب صبح بخ در

 .دادمیو به راهم ادامه م کردمیم

 

 گفت. ریو صبح بخ ستادیمقابلم ا یمنش

 بهش انداختم و وارد اتاقم شدم. ینگاه مین

 خالص شدم. شیچند لحظه پ یهم گذاشتم  تا باور کنم که از اشفتگ یپلک هام رو رو هیثان چند

 

 اتاق کارم انداختم. ایبه اش یپلک هام رو باز کردم و با نگاه جزئ آروم

چرم  یصندل یکارم رو دور زدم و رو زیآهسته م یکردم و  با قدم ها زانیآو یکرم رنگم رو به چوب لباس یپالتو

 نشستم.

 وارد اتاق شد. یبه در اتاق خورد و بعد از اعالم اجازه ورود منش یآروم ضربه

 که همراه خودش اورده بود رو مقابلم گذاشت. ییو پوشه ها ستادیا زمیم مقابل
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 اول رو باز کردم و گفتم: پوشه

 !یدیبگو رش-

 

 و گفت: دیبه مانتوش کش یدست

 اتاقشون. نیبر نی! راستش...مهندس فروزش گفتن هر وقت که اومدزهیچ-

 جواب دادم: ارمیسرم رو باال ب نکهیا بدون

 سراغم! ادیخودش بهرکس با من کار داره -

 گفت: دستپاچه

 اما اخه...-

 یدیرش یبر یتونیم-

 چ..چشم-

 

پروژه رو  انیمتن قرارداد سود و ز یکردم با تمرکز رو یو سع میکش ینفس رحت یدیبه محض خارج شدن رش 

 بسنجم.

 

 نزنم. ادیهم گذاشتم تا فر یدر پلک هام رو رو یباز شدن ناگهان با

 و پوزخند به لب هام آورد. دیچیدر مشامم پ یمحکم و عطر تلخ مردانه ا یقدم ها یصدا

 پرونده ها  انداختم. یرو باال اوردم و خودکارم رو رو سرم

 !یدر بزن دمینشن-
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 چشم هاش سرخ شد. یدیسف

 شد. رهینشست و بهم خ زمیکنار م یصندل یرو

 راستم ور باال دادم و نگاهش کردم. یابرو یتا

 مهندس!؟ یخوایم یچ-

 ؟یدیچرا جواب تلفنم رو نم-

 پاسخ دادم. صادقانه

 حضرت واال رو نداشتم یتحمل غرولند ها گهیچون د-

 خم شد. زیم یکرد و رو زیهاش رو ر چشم

 مراقب حرف زدنت باش!-

 نباشم؟-

 داد زد: بایتقر

 !ــنینسر-

 به چشم هاش زل زدم. خونسرد

 یتلف کن دنیر کشدفترم که وقتم رو با داد و هوا ینگو اومد-

 

 کرد. یفاصله گرفت و کالفه طول و عرض اتاق رو ط زیم از

و خشم سرکش خودش رو اروم  تیداشت عصبان یمن کم اورده بود و سع یمعمول در مقابل ارامش و خونسرد طبق

 کنه.

 شدم. رهیحالت صورتم بهش خ یتو یرییتغ نیکوچک تر بدون
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 و گفت: دیبه چانه اش  کش یدست

 زدمیباهات حرف م دیواجب بود. با-

 پسر خاله یکنیکار رو م نیهم یخب االنم دار-

 بهم انداخت و گفت: یتند نگاه

 !ادیب نیجواب نده تا اسمون به زم ریزبون به دهن بگ قهیدق هی-

 

 ضرب گرفتم و منتظر شدم. زیم یسر انگشت هام رو با

 داد: ادامه

 !هیعال مونیاسم شرکت و رشد کار ی... براهیخوب یلیشرکت قرار داد بستم.پروژه خ هیبا -

 خب؟!-

 یکار رو دنبال کن ندهیتو به عنوان نما خوامیم-

 ....دمیخند

 ؟یچ گهید-

 بهم انداخت و به سمتم اومد. یگله مند نگاه

 برم تونمیننداز. بخدا خودم نم نیرومو زم-

 !یقرار داد بست ی. شکر خوردیتونستینم یوقت-

 کرد. اخم

 نکرد  رییدرصد تغ هیاخالق گند تو  نیشدم. اما ا ریمن پ-
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 !یتحمل کن یستیمجبور ن-

 به خون نشسته اش دوختم. یسردم رو به چشم ها نگاه

 سال از من بزرگ تر بود؟ چند

 هم داشت؟! یتیکل فراموش کرده بودم.اصال مگه اهم به

 

 یکن یادآوریرو  فمیالزم نکرده وظا-

 که.. یاریب ادیمه که به به کار افتادن مغزت الز یبرا-

 کرد. مکث

 هام رو جمع کردم و دست هام رو به هم گره زدم. لب

 یمن سینرفته تو رئ ادمی ؟نترسیکه چ-

 نبود. نیمنظورم ا -

 بود؟ یپس چ-

 نینسر شترهیب یلیانتظار من از تو خ-

 نکرده من تافته جدا بافته بودم و خبر نداشتم!؟ یچرا؟ خدا-

 برام ارزش داره یکه دار یو رشد  کار تیموفق دنید یدونینه! خودتم خوب م-

 !یاومد یبا کتاب تست کنکور به مالقاتم م شهینرفته هم ادمیبله -

 هاش به خنده باز شد. لب

 ؟یهم بلد یا گهیزدن کار د هیجز کنا-

 هام رو کج کردم که ادامه داد: لب
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 نه که به ضررت بود همه اون تست ها!-

حسابمون پاک  رمیچند ساله اخ نیا یکه تشکر کنم؟ با در نظر گرفت حمال یانتظار که  ندار ینه خوب نبود. ول-

 !سیپاکه جناب رئ

 ابروهاش افتاد. نیب یو گره کور دیارز لب هاش پر لبحند

 عقربه! شی.نستیزبون که ن-

 ام رو پشت نقاب خونسردم پنهان کردم. روزمندانهیپ لبخند

 ارن؟یبگم پرونده رو برات ب-

 چرا من؟-

 چون به تو اعتماد دارم.-

 کاسه اش بود. مین ریز یشدم. شک نداشتم کاسه ا رهیچشم هاش خ به

 قانع نشدم!-

 زد و گفت: یمرموز لبخند

 کمک بخوام؟ یا گهیعامل ام باشه وو از کس د ریمد یمعمار کیرتبه -

 

 ....یا شهیکل یها فیهم تعر باز

 !رونیبرو ب-

 .کردیم رونیرو از اتاق ب شیبودم که رئ یکارمند نیمن اول قطعا

 فرق دارم! من

 .دونستیخوب م نویهم ا خودش
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 !کنمایدهنتو پر خون م زنمیم-

 دادم. رونیزدم و نفسم رو کالفه ب یبه صندل هیتک

 کار رو نداشت. نیشهامت انجام ا چکسیه

 چرا؟ یدونیم یمصطف یادم حساب کردم تو بود میزندگ یکه بعد از اون تو یتنها مرد-

 چون باورت کردم-

نه  ای. اره دمیانجام نم لمیرو خالف م یکار چیتا قانع نشم ه یدونیمن نده. خودتم خوب م لی! پس چرند تحونیآفر-

 ؟یمصطف

 درسته!-

 ؟یداشت قرار داد ببند یپس قانع ام کن که بدون مشورت با من چه لزوم-

 انصاف نباش ی...بیبرس شیپروژه ک یبه کارا یداشت. توام اون موقع رفته بود یخوب طیواجب بود.شرا-

 یمراسم مسخره کنار گذاشت هیکه بخاطر  یی. توستمیانصاف من ن یب -

 منه ینامزد یزنیاون مراسم مسخره که ازش حرف م-

 !کیچه رمانت یوا -

 !!ـــــنینسر-

 به سازت برقصم. مفهومه؟ ستمین تیمن اون زن نازک و نارنج نییپا اریصداتو ب-

 .دیزیکه عاقبتت شد عاقبت  یرفتار مزخرفت رو ادامه داد نیانقدر ا-

 خود داره. یادم که جا ذارهیم ابونیحق داشت. به وهلل گوسفند کنار تو بذارن سر به ب نیحس

 

 شدم! شوکه
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 جمالت روازش نداشتم. نیا دنیچون انتظار شند دیشا

 چرا؟؟

 رفته؟ ادتی نیست نسر یمصطف اون

 ...ستین نه

 ادم ها نداره. هیبا بق یفرق چیه اون

 به اشتباهش برد. ینگاه سردم پ دنیبا د انگار

 !اشتباه؟

 رو گفت که تو قاموس من حکمش اعدام بود. یقتیاون فقط حق نه

 زدم و گفتم: یشخندین

 خب ...ادامه بده مهندس-

 و با مکث گفت: دیبه صورتش کش یدست

 من... نینسر-

 یشوهرم طالقم داد. و حت روزید نی.اره من انقدر اخالقم گنده که همیخودم بگم... انگار خسته شد شوینه بذار بق-

 نشد.  مونیپش یقاض یکردنم جلو ریهم از تحق هیثان کی

 تا شکستن غرورم رو کنهیم یمنتظر نابود شدنمه و لحظه شمار صبرانهیچشم هام نگاه کرد و گفت که ب یتو صاف

 نهیبب

 

 و به اطرافم اشاره کردم. دمیخند و کوتاه تلخ

احمقانه شوهرم قدم  یاقتصاد شده چون برخالف باور ها یایو وارد دن کنهیزنم که کار خونه نم هیچرا؟ چون -

 قابل تحمل ام؟ ریبرداشتم غ
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 به جهنم. دی...همه تون برنیتحمل نکن خب

 

 که کنترلش رو از دست نده. دادیلب هاش رو به هم فشار م مدام

 بکنه به در اشاره کردم و گفتم: دایفرصت جواب دادن پ نکهیاز ا قبل

 من برم؟ ای رونیب یریم-

 دست هاش رو باال اورد و گفت: 

 زدمیحرف رو م نیا دینبا دونمیم خوامیاروم باش... من معذرت م-

 کنترل کردنش ممکن نبود داد زدم: گهیکه د یرو قورت دادم با خشم بغضم

شناسنامه ام خشک بشه بعد بهم متلک  یمهر طالق تو یذاشتی! میتو مصطف یانتظار داشتم ال یاز هرکس-

 ..ینداختیم

 باور کن من... نینسر-

 یچرند گفت یهان؟ اصال حرف نزن چون به اندازه کاف یتوچ-

 صورتش تکون دادم و گفتم: یوار جلور دیرو تهد انگشتم

کنار  تاقیکه ل یکس گهید یها یلیتو و خ ضیرعکس تصورت مغز مر.بگمیم یچ نیکرت رو باز کن بب یخوب گوشا-

 من بودن رو داشت من نبودم.

 رو دوست دارم عقدم کرد. گهید یکیبهش گفتم  نکهیبود که با ا زیهمه چ یب کهیاصل اون مرت در

ه؟ به کنار من تباه شد شی. زندگستمیبده مقصر من ن رییمنو تغ تونهیو م هیخام برش داشت فکر کرد خبر الیخ حاال

منو عوض  تونهیندارم چون از روز اول باهاش اتمام حجت کرده بودم. توهم زد فکر کرد م یعذاب وجدان چیدرک...! ه

 !گهیکس د چیه نه. نه اون  تونستیوقت هم نم چیه یعنینتونست.  یکنه ول
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مثل ادم جلوش رفتار کرد. به بار با طناب جفتک پروندن   یبجا دیو با رهیزور تو کتش نم نیرفته بود که نسر ادشی

خروار  هی ریاالن کجاست؟ ز یشد اخر و عاقبتم فقط بخاطر نرگسم! ول نیچاه رفتم و ا یخان تو دیجمش دهیپوس

 خاکه...

 

 زدم. انقدر بلند که سوختن حنجره ام رو حس کردم.  ادیفر

 ؟یدیبخورم شن نیکه من زم نهیبه خواب بب ینه! مگه کس گهید یول-

 

 جنبه من با باال رفتن گردش خونم به لرز افتاده بود. یو باز جسم ب زدیهام نبض م قهیشق

 .دمیکوب زیم یرو مشت کردم و رو دستم

 .کردینگاهم م مبهوت

 وقت بود که انقدر کنترل رفتارم از دستم در نرفته بود. یلیخ

 

 چشمم نباش! یجلو رونی...برو بیمصطف رونیبرو ب-

 

 نگاهش کردم. زیبه سمتم اومد که ت یقدم

 بلند از اتاق خارج شد. یو با گام ها دیپاشنه پا چرخ یگلوش تکون خورد و با مکث رو بیس

 دادم. هیتک می.نشیولو شدم  و کف دستم رو به پ یصندل یمحض بسته شدن در اتاق رو به

 .کردمیحس م مینیو بازتابش رو به نوک ب خوردیم زیپر عطشم به م بازدم

 پلکم رو باز کردم. یهم فشار دادم و اروم ال یهام رو رو لب
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 افتاده بود چشم دوختم. زیم یچشم هام که رو ریتصو به

 ...یعذاب لعنت نیا شیتموم م یک پس

 

 

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

 

 

 ( ی) مصطف

 

 نگاه کردم. یدیبه رش یچشم ریرو ورق زدم و ز پرونده

 بود. اتاق چشم دوخته  لیبه وسا الیخیب 

 رو که به سمتش انداختم به خودش اومد. پوشه

 چک کنن... هنوز نرفته؟ دیبا ریکه امروز خانوم جهانگ ییپرونده ها یبذار ال به ال نارویا-

 نه هستن هنوز..-

  یبر یتونیخب م اریبس -

 رفت. رونیاز اتاق ب دیهارو برداشت و با گفتن جمله کوتاه خسته نباش پوشه

 دو انگشتم گرفتم و فشردم. نیرو ب مینیب غهیبه  خودکار مقابلم ت رهیخ

 .شدیبود... دردش کم نم دهیفا یب

 رو نداشتم. یکار چیصبح حوصله انجام ه از
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 .شهیکه حاال حاال ها دلش باهام صاف نم دونستمیکرده بودم. خوب م یرو ادهیز

 هم داشت....گند زده بودم! حق

 لب زمزمه کردم: ریو ز دمینفس کش قیدادم و عم کهیت یصندل یرو به پشت سرم

 خان! دیجمش یکرد کاریدختر چ نیتو با ا-
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************* 

 

 

 شال زدم. ریتر کردم و موهام رو ز کیپالتوم رو به هم نزد یها قهی

 زدم. رونیبرق از اتاق  که ب دیگذاشتم و با فشردن کل فمیمونده رو داخل ک یباق یها پوشه

 

 .شدیم دهیدر حال رفت و امد د یخلوت بود و کمتر کس شرکت

 ارامش وارد بشم. نیصبح ها هم با هم خواستیدلم م چقدر

 مونده بود. میشونیپ یرو یداشتم با رد اخم کمرنگ یکه سر صبح با مصطف یهم اثار جدال هنوزم

 به در بسته اتاقش انداختم و قدم برداشتم. ینگاه مین 

 

********** 

 کردم. میمطالعه نشستم و چراغ رو با نور مناسب تنظ زیم پشت

 رو مقابلم گذاشتم  باز کردم. یکیانداختم و   ییمرتب کرده بود رو  نگاه گذرا یدیکه رش یا ماندهیباق یها پرونده

 .دیپوشه و طرح پروژه ابروهام باال پر یمحتوا دنید با
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 چک کردم. قیانتخاب شده و مکان هارو دق یدس هاورق زدم و با دقت نام طراح  ها و مهن اروم

 بود! یجالب طرح

 زدم  و پوشه رو کنار زدم. یلبخند محو یمصطف یاصرار ها یاور ادی با

 انقدر اصرار داشت و به فکر خودش من رو وادار به مطالعه کرده بود. نیهم یبرا پس

 مداد مقابلم تمام جوانب رو در نظر گرفتم. وانیبه ل رهیخ

 بود. یبا مصطف حق

 . میبکش رونیرو از اب ب ممونیگل میتونستیکار ما هم بد  نبود و به نوبه خودمون م درسته

مطرح کشور هم کم  یها یسرشناس و مهندس ها یبا طراح ها یو همکار  یبزرگ نیو قرار داد به ا شنهادیپ نیا اما

 نبود. یزیچ

 بسوزه و نه کباب... خیکه نه س کردمیم یکار دیبا

 داشته باشم. ازین یرزومه کار نیبه ا شتریرشد ب یمن هم برا دیشا

رو به صبح رسوندم  گذاشتمیطق روال هر روز پشت سر م دیکه با ییو فردا ندهیا یاز برنامه ها ریرو با ذهن درگ شب

 برام رزو کنه! طیقرار داد اعالم مواقت کنه و هرچه زودتر بل نیخبر دادم که با طرف یدیو صبح روز بعد به رش

 یروز ها کامم رو تلخ تر از روال عاد نیایبود که  یبردن طعم تلخ نیروز هام و از ب نیفرار از حال مزخرف ا هدفم

 کرده بود.

 ممکنه تنها راه چاره اش فرار و بس! ریکه محال و غ یحال کنترل

 ...ندهیبه ا کردمیم فرار

 خونم نشسته بود! ختنیر نیک در کم یکه در انتظارم بود و گذشته ا یخبر از اشوب یب

 االن  دونستمیکه م یسر زدن به شرکت و خبر دادن به مصطف  بدون

 تهران شدم . یراه شناسهیسر از پا نم یشاد از
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 بود که حداقل تنها وجه مشابه مون رنگ یرنگ رهیهمسفرم چمدون ت تنها

 هامون بود. 

 .کردمیحس م دیمبارزه و تجربه جد هیشروع   یرو برا یگنگ نداشتم. برعکس حال خوش ایو  یبیغر احساس
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************ 

 

 گفتم: کردیکه کنجکاو نگاهم م یگذاشتم و روبه زن شخوانیپ یرو رو مدارکم

 اتاق لطفا  هی-

 و ب مکث گفت: دیمدارکم چرخ یرو نگاهش

 چه مدت؟ یبرا-

 کنم دایپ یدرست و حساب یجا هیکه  یبگم.... تا زمان تونمینم قیدق-

 :دمیتعجب نگاهم کرد که خسته نال با

 هفته! کی-

 مقابلش گفت: توریبه مان رهیتکون داد و خ یسر

 85طبقه سوم اتاق-
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 زدم و کارت رو برداشتم. یخشک لبخند

 و به سمت اسانسور رفتم. دمیکوتاه و نگاه گذرا به اطرافم دسته چمدونم رو دنبال خودم کش یقدم ها با

 باز شد. ییو درب کشو ستادیاسانسور مقابلم ا ریتاخ یکم با

 که داخل بودن انداختم و وارد شدم. یبه  زن و مرد ینگاه

 زدم. هیاسانسور تک وارهیرنگ و رو رفته رو فشردم و به د دکمه

 کنم. ریاش رو غافل گ رهینگاه زن  باعث شد از گوشه چشم نگاه خ ینیسنگ

 نشون داد. نهییو خودش رو مشغول نگاه کردن به ا دیدزد نگاه

 خلوت هتل شدم. یو وارد راهرو دمیتوقف اسانسور  چمدون رو مجدد دنبال خودم کش با

 کردن اتاقم کارت ورود رو مقابل حسگر گرفتم. دایبه دونه شماره اتاق هارو چک کردم  و به محض پ دونه

 سبز شد و در اروم باز شد. چراغش

 دایپ یکیتار نیگشتن ماب یبرق رو بعد از کم دیکل وارید یاتاق شدم و با چرخوندن دستم رو کیتار یفضا وارد

 کردم.

 

 رنگم رو باز کردم. یپالتو شکالت یرو کنار زدم  و اروم دکمه ها شالم

 روشن تخت انداختم و پالتو رو کامل از تنم در اوردم. یبه روکش ها یوسواس نگاه با

 موهام حرکت دادم. نیو دستم رو ب دمیکش رونیموهام ب یرو از ال به ال پسیکل

 خوابوندم و کنارش زانو زدم. نیزم یرو رو چمدون

 چمدون خشک شد. پیز یتلفن دستم رو یصدا با

 و دستم به سمت حوله ام رفت. دیلباس ها چرخ یو نگاهم رو دمیرو تا اخر کش پیبدم ز یتیاهم نکهیا بدون
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 نگرانم شده. ایپشت خطِ و  ینبود ک مهم

 نگرانم باشه؟ یمگه مهم بود که کس اصال

 مهم نبود. زیچ چیه گهیاز نرگسم د بعد

 تخت انداختم. یکرده بودم تا بپوشم رو رو نیکه گلچ ییبغلم زدم و لباس ها ریرو ز حوله

 .ستادمیرو بکشم ا پشیز نکهیچمدون رو بستم و بدون ا در

 

 

 

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

 

 

 ( ی) مصطف

 

 

 ...(باشدی) دستگاه مشترک مورد نظر خاموش م

 !خوردیبوق م شیپ قهیچند دق نیبهت تلفن رو از گوشم فاصله دادم و نگاهش کردم. تا هم با

 

 مادر جواب نداد؟ شدیچ-
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 ؟یخواهر زاده چموشت رو نشناخت نینه مادر من نه! تو هنوز ا-

 خبرم نذار یاب داد بنگرانشم. تلفنت رو جو-

 

 عمل کنه! لشیمجبورش کنه که خالف م تونستیم یبود که جواب بده. مگه کس محال

 باش مامان رو چشم-

 

 زد و گفت: یلبخند

 .دمیشام رو چ زیم نییپا ایول کن اون کاغذ پاره هارو مادر ب-

 

 .ستادمیانداختم و ا زیم یرو رو یطراح مداد

 

 به چشم...دستامو بشورم اومدم. فقط دوغ با پونه فراموش نشه یا-

 کنهیم خیغذا  یمصطف ایزود ب-
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************** 
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 ( ـــنی) نسر

  

 

 .دمیبه فرق کج موهام کش یگذاشتم و دست نهییا یعطر رو جلو شهیش

 رنگم داده بود. ییبه فرق خرما یخوب یرنگ نما یمشک شال

 شونه چپم انداختم. یراستش رو رو لبه

 تخت برداشتم. یمدارک رو از رو یحاو فیو ک دمیرنگم رو دست کش دیسف یپالتو قهی

 زدم. رونیاتاق ب از

 داشتم. یقدم برم یدر حال رفت و امد الب تیجمع نیبعد ماب قهیلطف اسانسور چند دق به

 .دستم جابجا کردم و به سمت کافه قدم برداشتم نیرو ب فیک

 سالن متوقف شد. یانتها یخال زیم یو رو دیسر تا سر سالن چرخ نگاهم

 قدم برداشتم. زیبه م رهیخ ادیکه ازش غفلت بشه از چنگت در ب  یدرست مثل طعمه ا 

 من. فقط و فقط مال من بود. هدف

 نشستم. زیو پشت م دمیرو عقب کش یصندل

 گرفتم و نگاهش کردم. زیم یگارسون نگاه از گلدون کاکتوس رو یباصدا

 ن؟یدار لیم ی. چنیخوش اومد یلیخ-

 که به سمتم گرفته بود  گفتم: یتوجه به منو یب-

 قهوه لطفا. شکرش کم باشه!-

 .دیرفت و دستش رو عقب کش نیرفته رفته از ب لبخندش
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 تکون داد و دور شد. یسر

 ضه!مح تیدر انتخاب خر ی...کوتاهیذاریم ییپا به جا نیبا هدف مع یوقت

 رو باز کردم. یدیرش امیکه داشتم پ ییکال ها سیتوجه به م یو ب دمیکش رونیب بمیرو از ج میگوش

نگاه  شدیکه بخار  ازش بلند م یرنگ دیگرفتم و به فنجون سف لمینگاه از صفحه موبا زیاحساس تکون خوردن م با

 کردم.

 تکون داد و با گفتن) نوش جان( دور شد. یعبرت گرفته بود سر شمیپ یرفتار سر یخدمت که از سرد شیپ 

 برگردوندم. بمیگوشه چشم کوتاه دنبالش کردم و تلفن رو داخل ج از

ئه بود جر دیکافه قابل د یسراسر شهیکه پشت ش یشلوغ ابونیبه خ رهیرو به سمت لبم بردم و همزمان خ فنجون

 .دمیاز قهوه ام رو نوش یا

 

 !استیاتفاق دن نیخاطرات تلخ خاک خورده گذشته تلخ تر  نیماب دیهدف جد هی شروع
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************* 

 

 ساختمون مجلل مقابلم انداختم. یبه نما ینگاه

 شونه ام جابه جا کردم. یرو رو فمیذهنم مرور کردم و ک یرو تو آدرس

 اهسته وارد ساختمون شدم. یقدم ها با

و رفت و امد اطرافم به سمت اسانسور رفتم  دکمه رو فشار  یبه شلوغ ینگاه میطبقات  و ن یراهنما یکمک تابلو به

 ...ستهیدادم و منتظر شدم تا مقابلم با

و   اوردمیخودم ن یاسانسور شوکه شدم. به رو یفضا یان از شلوغ کیتوقف اسانسور و باز شدن درب مقابلم  با

 .ستادمیکنار ا 8با فشار دادن دکمه شمارهبه افراد داخل اسانسسور بندازم وارد شدم و  ینگاه نکهیبدون ا

 

 !گذردیزمان امروز کند م وچقدر

و و خوش حال از  دمیهام کش هیازاد رو به ر یکه خارج شد من بودم . هوا ینفر نیبا توقف اسانسور مقابلم  اول 

 خفقان اور اسانسور قدم برداشتم. یفضا یخالص

 چهره عبوس و درهمش به لبخند باز شد .کوتاه  یمعرف هیو با  ستادمیا یمنش زیم مقابل

 رو بهم نشون بده. خوامیرو که م یو منتظر بودم که تا اتاق کردمیخونسر نگاهش م همچنان

 

 خانوم؟ دیکار دار یبا ک دییبفرما-

 هستم! ریجهانگ-

 راهرو اتاق کنفرانس... یانتها -

 و وارد شدم. دمیکش نییدر رو پا رهیدستگ قینفس عم هیو با  ستادمیمقابل  اتاق کنفرانس ا 
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 شدن... رهیبودن سکوت کردن و بهم خ زنشستهیکه پشت م ینفر چند

 شروع نشده. یجلسه هنوز به صورت رسم یعنی نینبود. و ا ادیز تعدادشون

 بودم! دهیبه موقع رس ظاهرا

 دستام جابجا کردم. نیچرم رو ب فیو کنجکاو قدم برداشتم و ک رهیخ یتوجه به نگاه ها یب 

 کنجکاو گفتم: یگلوم رو صاف کردم و رو به چهره ها زیبه م دنیمحض رس به

 شرکت البرز ندهیهستم...نما ریجهانگ-

 لب هاشون نشست. یبا معنا رو یکنار رفت و لبخند ها کبارهیو تعجب به  یشگفت 

 .شناختمینوع لبخند رو خوب م نیا

 کار! یایدن صانهیحر یبود راهکار ها نیا

رو  یصندل نیو خوش امد گفتن و من تنها به تکان دادن سرم اکتفا کردم  و دور تر سستادنیبه اجبار ا ایاحترام و  به

 نشستم. زیانتخاب کردم و پشت م هینسبت به بق بایتقر

 

 پروژه... یها پر شد از اعضا یساعت کم کم همه صندل یبا چرخش عقربه ها 

 تظر شروع جلسه بودن.همه حضور داشتن و من بایتقر

 نفر اشنا بود! کیتنها  یو اشفتگ اهویهمه ه نیا نیماب

 و غبار روزگار از روزگارم محوش کرده بود. شناختمشیم شیپ انیکه از سال یا بهیغر

 فراموش کنم و نه انکار.... توانستمینه  م گذشتیهزار سال هم م اگر

 حضور من نشده بود. متوجه

 نشسته بود. زیم یمن ابتدا و او انتها 
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باره به من حمله  کیصورتش تمام خاطرات خاک گرفته قلبم به  دنیلحظه ورود بودنش را حس کرده بودم و با د از

 ور شده بودند.

 جدال تمام تنم را نشانه گرفته  بود و.. نیا یها ترکش

 اخ از قلبم...اخ! 

 .میدیگرفته بود را خودم م انیجر میکه زخم ها یخون

 را داشتم. اقتشیشکنجه من بودم و صد البته که ل نیاشتن عادت کرده بودم. ابه درد د 

 .ردی! بگذار جانم را بگکنمینم درمانش

 یجلسات کار نیپروژه صحبت شد و من  با وجود حضور در مهم تر یشده برا یزیبرنامه ر یو درشت کار ها زیر از

 .شمردمیرا م شیها قهیکنار شق دیسف یام تار ها

 دادند. حیرا که بر عهده داشتند را توض یهر قسمت  کیبه  کیپروژه نام برده شد و  نیمهندس یتمام از

 !شمردمیمن با سکوت مرگ بار خودم فقط م و

 .دهیدست کش شیموها اهیس یتار ها یاست که بر رو دیسف ایرنگ دن نیکه زشت تر ی... به راست15...12...10

 هم خنده دار بود! یپر از شک و گاه یپر از ابهام... گاه یبه جمله طراحان گاه جمله

 

اق اتف نیمضحک تر مینداشته باش  میکنیبهش عمل م نکهیاثبات ا  یبرا یو مدرک میحرف بزن ندهییاز ا نکهیا

 ...استیدن

 .ردمکیصبر م دیو با گرفتیحق را از من م نیروند کار ا یو اعتراض کنم اما اصول اجرا ستمیخواست با یم دلم

 ام! دهیجناب صبر است که هرگز طعمش را نچش نیواژه در فرهنگ لغات من هم نینام تر گم

 و نگاهش کردم. دمیدسن از شمردن کش کردیکه جلسه را اداره م ینامم از زبان شخص دنیشن با

 کوتاه! یلیخ
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 .شناختمیکه م یفرد نی... با تجربه ترایآر احمد

 زبان زد بود. یو ساختمان ساز یباال و شهرتش در امور معمار سواد

 .بردیداشتم  برگه برنده او بود که سرعت عملش را باال م تجربه

 نوبت شماست ریخانوم جهانگ-

 و با مکث پاسخ دادم: دمیرا داخل دهانم کش لبم

 !کنمینم دییمن تا-

 

 افراد افتاد. نیب یزیهمه ر هم

 گفت: میدر چشم ها رهیرا به نشانه سکوت باال اورد و خ دستش

 د؟یدار یخاص لیدل-

 را باال انداختم. میتفاوت شانه ها یب

 قانع نشدم!-

 او را! یال کردمیرا نگاه م یاما هر جا کردمینگاهش را حس م ینیسنگ 

 اورد اما من... یعادتم خون طرف مقابل را به جوش م نیبار ها گفته بود ا یمصطف

 

 نبوده درسته؟ یکاف ایمهندس ها و نقد پروژه گو  لیدال-

 بله-

 د؟یدونستیم نوینداره ا یینها یرا یو یریو تاث ستیمثبت اعتراضتون وارد ن یهمه را نیبا وجود ا -
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 مقابلم رها کردم. دیسف یبرگه ها یزدم و خودکارم را رو یقیعم لبخند

 نداره یبرام ضرر یمنف یندادم پس را یقول ایتعهد و  چیمن ه-

 

 .دیباره پر کش کیجا خوش کرده بود به  شیکه مغرورانه کنج لب ها یلبخند

 گوشش خواند که حدس زدنش چندان سخت نبود. ریز یزیکنارش نشسته بود چ یکه به عنوان منش یفرد

 

 .کردمیجبران م دیکه به جا گذاشته بود را با یداشتم. خاطرات ادیمرد را خوب به  نیا

 بند نبود. ییقرارداد را امضا نکرده بودم پس دستش به جا من

 

 ن؟یقرارداد رو امضا نکرد-

 .کنمیم یگذار هیسرما یدرست ی! خواستم قبلش مطمعا بشم که جاریخ-

 یبره اقا نیپوچ از ب میتصم هیکه با  ومدهیجوب ن یحضور دارم از تو نجایکه به عنوام معاونش ا یشرکت اعتبار

 مهندس!

 مال حق با شماستبله کا-

 گفتم: گخیزدم و با قفل کردن دست هام به همد یاشکار پوزخند

 هست؟  یچک نکنم مخالفم. مشکل کیکه شخصا پروژه رو از نزد یتا زمان-

 

 

 پلک زد. یعصب
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 !ریخ-

 خوبه...-

 

 هم داشت؟ یا گهیمگه چاره د اصال

 اومد. یباهام راه م دیپس با کردمیم نیپروژه رو من تام نیدرصد سهام ا ستیب

 

 ام پنهان شده بود. هیسا یاما  دلم پشت نقاب غرور، کنج قلب متروکه و ب کردمینگاهش را حس م ینیسنگ

ر را ب شیو در اخر شاخه به شاخه و گلبرگ به گلبرگ گل ها کردیادم حسابش نم یه کس یمثل دخترک گل فروش 

 .کردیپرپر م شیسر مزار ارزو ها

 

 دوشم انداختم و زا اتاق کنفرانس  خارج شدم. یرو رو فمیلسه  کبعد از اتمام ج 

 .شدمیبودم  که انقدر با عجله خارج م ینفر نیسوم ایدوم   دیشا

 ؟ کردمیفرار م یچ از

 که از ترس گذشته قدم هام سرعت گرفته و پا به فرار گذاشتم. دونستمیخوب م خودم

 !ارمیمبارک ن یبه رو خواستمیم اما

 

 .دیاحساسات به سراغم اومد. چشم هام چر از اشک شد و لب هام از بغض لرز بیتضاد غر بازهم

 قطعشون کرد. شهیتبر از ر هیتر بود و مثل  یغرور سرکشم از هر دو قو اما
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 از جنس همان سالها.... خواستیغزل واره م دلم

 از حالم خبر نداشت یکه کس ییسالها

 دانستیاز غرور نم چیکه ه یکسس

 که فقط عاشق بود یکس

 که تنها خودم شناخته بودمش! یکس

 

 

 

 

 

*********** 

 

 شدم. زیخ میحرکت ن هیپلکم رو باز کردمو با  یال میاالرم گوش ییبا صدا 

 کردم. زونیبه تنم دادم و پاهام رو از تخت او یو قوس کشش

 .کردمیبه حال خودم م یفکر هیهرچه زودتر  دیبا

 موندگار بودم. نجایها اقرار معلوم حاال حاال  از

 ...ستادمیا نهییا مقابل

 اب رو باز کردم. ریو ش دمیکش یبلند ازهیخم
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 . دمیمشت اب سرد رو به صورتم پاش چند

 .دیپریکسالت از سرم م دینداشت...با یتیاب به موهام نفوذ کرده بود...اما اهم یسیخ

 زدم. رونیاماده شدم و از اتاق ب شهیهم یروال عاد طبق

 زمان قهوه خوردن هم نداشتم. یکردم امروز حت شتریرو چک کردم و سرعت قدم هام رو ب ساعت

 سرهم کنم. وهیو ابم کیصبحانه رو با خوردن ک شدیم

کردم که تا خارج از شهر  شیراض یمبلغ قابل توجه شنهادیدستم رو باال اوردم و با پ یتاکس نیمحض عبور اول به

 برسونتم.

 گذشت. یدیاز رش قیو گرفتن امار دق یتلفنطول راه با تماس  تمام

 شدم. ادهیمبلغ رو حساب کردم و پ یتوقف تاکس با

 .ختیاطرافم تمرکزم رو بهم ر یها زهیسنگ  یرو نیماش یها کیچرخش الست یصدا

 شدم. رهیمقابلم خ کریشالم رو مرتب کردم. با لذت به ساختمون غول پ یو لبه ها دمیکش یقیعم نفس

 بود! یشاهکار هنر کی نیا

 کفشم قدم هام رو شمرده تر برداشتم و جلو رفتم. یدرنظر گرفتن پاشنه ها به

 واضح تر شد. ریتصاو

 یکه مصالح جابجا بشه...صدا دادنیکه به هم فرمان م ییمالت و کارگر ها یدستگاه سرهم بند یصدا نیماب وحاال

. با فاصله کننیحدس زد که نقشه هارو چک م شدیربه مخم شده بودن و طبق تج زیم یمکالمه چند تا مرد که رو

 .ستادمیا

 با اخم نگاهم کرد و گفت: ونیاز اقا یکی

 خانوم؟ نیکار دار یبا ک-
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 هشیم مونیازش پش گهید قهیتوجه به لحن تندش که مطمعا بودم تا چند دق ی. بدیباریاز سر و روش م یخستگ

 کارگر ها چرخوندم و گفتم: تیفعال ینگاهم رو رو

 هستم! ریجهانگ-

 

 اوج گرفت... کبارهیبه  صداش

 .میخانوم مهندس منتطرتون بود نیخوش اومد یلیخ-

 

که متوجه حضورم شده بودن نگاهم رو به  گهیچند نف د رهیخ یتوجه به نگاه ها یساختمون گرفتم و ب یاز نما نگاه

 نقشه ها دوختم.

 

 گم؟یدرست م نیاورد فیچک کردن نقشه تشر یبرا-

 

 خشک پلک زدم. یلیو خ دمیرو باال کش نگاهم

 هستم... یمظفر-

 و گفت: اوردیخودش ن یذوقش زد اما به رو یو نشون ندادن عکس العملم تو سکوت

موفق شما به گوش همه  یکه شمارو نشناسه! اوازه هوش و کار ها هی...کدیندار یبه معرف یاجیشماهم که احت-

 با شما باعث افتخار ماست. ی...همکاردهیرس

 

 به پوزخند بود کش دادم  و کاغذ طرح ها رو لول  کردم. هیشب شتریکه ب یهام رو به لبخند معنا دار لب

 هر پنج نفرشون مواجه شدم. رهیرو که باال اوردم با نگاه خ سرم
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 حیکنن و سکوت رو ترج سهیهم به قول معروف ماستشون رو ک هیرفتارم با نفر اول باعث شده بود که بق یسرد ایگو

 !یبدن به چاپلوس

 

 

 به سر مملکت زدن... یمهندسان مطرح چه گل مینیبب میخب...بر-

 

 و به سمت ساختمون رفتم. دمیپاشنه پا چرخ یعکس العملشون نموندم و رو منتظر

 اره ساختمون با دقت باال رفتم.ک مهین یسرم گذاشتم و از پله ها یزرد رنگ رو رو یمنیا کاله

 به طبقه رو چک کردم. طبقه

 کار داشت. یلیشده بود و هوز خ ییرونما هیاول هیپا یهنوز برمبنا زیچ همه

 کند بوده. یلیپروژه خ یشرویثبت شروع کار روند پ خیبه تار باتوجه

 حیخود ساخته توض یکار رو از نظر استاندارد ها یشرویوار روند پ یاز همون اول دنبالم راه افتاد بود و طوط یمظفر

 .دادیم

 

و  رهیکار در نم ریاز ز یکردم. کس نیپروژه رو شخصا گلچ یعرض کنم خدمتتون که خانوم مهندس،تمام کارگرا-

 .دنیهمه درست کارشون رو انجام م

 و اجر به اجر رو خودم چک کردم! سهیبه ک سهیک

 و استاندارد ساخته شدن. قیستون ها عا یو تما رهیطبق اصول جلو م زیچ همه

م ه یشتریساختمون رو زلزله ده ر نیبنده ا حاتیبدم که از هر نظر اثبات شده است توض نیبهتون تضم تونمیم

 !شهی...اصال ضد زلزله ساخته مدهیتکون نم
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 سر و تهش که حوصله ام رو سر برده بود. یب یاز حرف ها کالفه

 گفتم: کردیباز نگاهم م شیو رو به مرد که با ن ستادمیدر حال ساخت ا یها واریاز د یکی کنار

 ؟یشما اقا-

 هستم یمظفر-

 ضد زلزله اره؟ یگفت-

 بله...چطور؟-

 

 زدم. واریبه د یضربه محکم فمیدستم جابجا کردم و با ک نیها رو ب نقشه

 ...ختنیفرور یهنجار یها با صدا اجر

 شد. رهیبه عقب برداش و با تعجب بهم خ یبا ترس قدم کارگر

 رو پر کردم. یو چند قدم خال دمیچرخ

 به چشم هاش داد زدم: رهیو خ ستادمیا یمظفر نهیبه س نهیس بایتقر

 

با به  و منم یکنیم فی..چند جمله حرف مفت ردینیچیم یساختگ وارید هی!؟یبا دسته کورا طرف یفکر کرد کهیمرت-

 کنم؟یم فیتعر اتیبه و چه چه از گند کار

ت مغز یخاکستر یسلول ها یخودت نشست شیاره؟ پ یزن رودست بخور هیاز  ی..انتظار نداشتدیچرا رنگت پر هیچ

 !یکارش نه؟کور خوند یپ رهیم شهیبا حرف مفت و تموم م کنمی! خامش مگهیزنه د هی یگفت یرو کنار هم گذاشت
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 بودن گفتم: رهیکه با وحشت بهم خ ییم...رو به کارگر هابه اطراف ینگاه کل هیبه عقب برداشتم و با  یقدم

به  قهیتمومه... سرساعت... دق ی... از امروز بخور و بخواب و تنبلگمیم یچ نینیبب نیخوب گوشاتونو باز کن-

 نیکار در رفته و خالف قوان ریاز ز ی...بشنوم کسنیدی..کارتون رو درست نجام منیکنی..حواستون رو جمع مقهیدق

 !شیالوات یبره پ نجایا ازجمع کنه و  لشویمن بخوامش خودش وسا نکهیعمل کرده. قبل از ا

 بره روشنه؟ نییلقمه نون حروم از گلوش پا هی یکس دمینظر من رشد کنه.. اجازه نم ریکه ز یکار

 

 کردن. دییبلند تا یانداختن و با صدا گهیبه همد ینگاه

 رنگ لبو شده بود انداختم و و گفتم: تیعصبانکه از شدت خشم و  یبه مظفر یتند نگاه

 مشخص بشه فتونیتا تکل یحساب دار دیببر فیشما هم تشر-

 انداخت. نییدستش رو مچاله کرد و سرش رو پا نیب یها کاغذ

 برداشتم و از کنارش رد شدم. نیزم ی! رو از روفیک یبود ال یزیبه هر چ هیکه حاال شب فمیک

 و زمزمه کردم: دمیکش یقی. نفس عمدیبه درخشش خورش رهیو خ  ستادمیلبه ساختمون ا 

اش انصاف داشته ب یاندوه پر تکرار...کم نیاز  ا ردیمی. دلم میبه کجا سفر کنم که قبل من به انجا سفر نکرده باش-

 .شکندیباش که غرورم را م ی...برگرد به من و باز تنها کس

 

 خانوم مهندس یخسته نباش-

 

 لب تشکر کردم. ریکنم ز جادیحالم ا یوت یرییتغ نکهیا بدون

 باشه. دهیرو انقدر اروم زمزمه کردم که نشن شمیچند لحضه پ یبودم جمله ها مطمعا
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 گوشه چشم سر تا پاشو رصد کردم. از

 !ایعضو خاندان پرفروغ  ار نیتر کیکوچ «ایآر اریشهر»

 محو شد! یکنج لبم نشست و قل از برمال شدن راز دلم آن یپوزخند

 

 د؟یبخش از پروژه شما هست نیا یدگیمسئول رس-

 بله...و شما خانوم؟-

 هستم! ریجهانگ-

 

 .دیاز رخسارش پر رنگ

 !الیخیب-

 بله؟!-

 

 زد و گفت: یبه عقب برداشت. لبخند مصنوع یو قدم دیکتش کش یبه لبه ها یدست

 ینام و اوازه کم نیظر چهره با امن از ن ییبگم که اندک اشنا دینداشتم و با ی. شناخت کافکنمیم یمن عذرخواه-

 با شما... ی.در هر صورت از مالقاتتون خوشبختم.باعث افتخار ماست همکاررسهیبه نظر م بیعج

 

 کرد؟یم یبا من احساس خوشبخت ییاز اشنا ایمرد از خاندان ار هیحالت ممکن چند بار پلک زدم.  نیتر یعاد در

 نداشت. پس تازه کار بود! شتریسال ب 23 تایبه سر تاپاش انداختم....نها یینگاه گذرا
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 ممنونم-

 

 از جنس بلوک باز کردم. مهینصفه و ن زیم یلول شده رو رو یکنارش رد شدم نقشه ها از

 رفت. نیاز ب اریشده با حضور شهر یخطوط طراح یرو تمرکزم

 .دمیکش یقیهم گذاشتم و نفس عم یهام رو رو پلک

 ه ها خم شد و گفت:نقش یتوجه به نگاه معنا دارم رو یب

 اومده؟ شیپ یمشکل -

 

 .ستادمیرو صاف کردم و ا کمرم

 نه شما. ذارمیم ونیاگر هم باشه با طراح  درم-

 

 و دست هاش رو به هم قفل کرد. دیاش باال کش رهیلبش رو همزمان با نگاه خ گوشه

 شما فرض کن که طراح منم!-

 خاندان بود. نیاز صفات بارز ا یفتگیاشتباه کرده بودم. خودش انگار

 

 ؟یطرح رو ارائه داد نیا یطراح با چه عقل یخب اقا-

 

 جاشو گرفت. تیمحو شد و عصبان پوزخندش

 مشکلش کجاست؟-
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 د؟یهست ایمهرداد ذکر یشما اقا-

 ریخ-

 شهیپس به شما مربوط نم-

 

 خوب به خاطر داشتم. یلیاومده رو خ راه

 گفتم:  کردینگاهم م یچشم ریکه ز یو روبه کارگر ستادمیمحوطه ا یتو فیبالتکل

 کنم؟ دایاطراف پ نیا نیماش هی تونمیم یچطور-

 زد و به سمتم اومد.  یلبخند

 براتون اژانس خبر کنن خانوم مهندس گمیاالن م -

 رو دستش دادم و گفتم: یمنیکاله ا 

 تر... عیلطفا سر-

 

 

*********** 

 

 .دمیزده بود کش رونیبه موهام که شال ب یانداختم و دست زیم یرو رو یطراح مداد

 

 به در اتاق خورد و در باز شد. یاروم ضربه
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که وارد شد شوکه  یدختر دنیکه بدون اچازه جرئت کرده بود وارد اتاقم بشه بودم که با د یداد زدن سر کس اماده

 شدم.

 

 ؟یخوایمهمون نم-

 !نینازن-

 معرفت یب قیسالم رف کیعل-

 

 .دمیم گذاشتم و پشتش رو دست کش یهوا بغلم کرد. پلک هام رو رو یرو دور زد و ب زیم

 خبر رو هم نداشتم؟ هیهمه مدت ارزش  نیتهران... بعد ا یاومد یدادیخبر م دینبا-

 فرصت نشد-

 ...یمنو فراموش کن یبخوا یکنیم جایب یلیبه عرضت برسونم که خ دیاما با دهیرو نشون م نیظاهر که هم-

 

 مچ دستش انداخت. فیبه ساعت ظر یگرفت و نگاه فاصله

 

 میجمع کن بر ؟یکار رو فراموش نکرد یعادت خفه کردن خودت تو نیوقته تموم شده. تو هنوز ا یلیخ یادار میتا -

 خونه مامان منتظره...

 

 محو شد. لبخندم

ودم . اما رودر رو شدن با خاله نرجس اونم بود که بعد از اون ماجرا ارتباطم رو باهاش قطع نکرده ب یتنها کس نینازن 

 نداشتم شوییهمه مدت؟ نه! من توانا نیبعد ا
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 نینازن گهیوقت د هیوقته... باشه واسه  ریاالن د-

 

 کنج اتاق برداشت و به سمتم اومد. زیبهم رفت و کتم رو از او یغره ا پشم

 یلیبرات... از اون گذشته... بابا خ دهیارک شام د. مامان تدنمیبب وفتیراه ب االی...! منو رنگ نکن دختر یخودت-

 !یندار زیو راه گر دارتنیتهران...خالصه که مشتاق د یاومد دیشن یخوش حال شد وقت

 

 من... نینازن-

 

 یدونیهه عالقه مامانم؟ تو که م نیما اونم با وجود ا دنید یایب یخوایهمه مدت بازم نم نیخجالت بکش! بعد ا-

 که حد و نصاب نداره  گهینگو! انقدر از تو م گهیاز من  دوست داره ...بابامم که د شتریب

 

 چشم دوختم. زیم ینصفه رو یچا وانیزدم و به ل یخجول لبخند

 

 یوت یرییبودم که تغ وانیبدنه ل ی. اما انقدر غرق نقش و نگار رودمیشنیرو م شدیم کیقدم هاش که بهم نزد یصدا

 نکردم. جادیحالتم ا

 شونه هام حس کردم. یپالتو رو رو یگرما

 

 ناز نکن گهید ایب-
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 پالتو رد کردم. نیبهش انداختم و دستم رو از است یگوشه چشم نگاه از

 

 نه من..پس ناز کردن هم کار خودته ییتو نینازن-

 

 سر داد و گفت: یبلند قهقه

 نه من! ادیم ادمیکه  ییتا جا یتو بود زدیدختر مغرور و جذاب دوره دانشکده که مخ م-

 

 شدم. زیم یرو یزدم و مشغول مرتب کردن کاغذ ها یتلخ لبخند

 

 شده؟ دهیتدارک واسه شام چ یشد... مگه نگفت رید گهید میبر ایب نینسر-

 خب اره-

 میدار ادیپس وقت ز -

 

 ولو شد. زیمبل چرم کنار م یتکون داد و رو یسر
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******************** 

 

 

 

 جو تر از من راه افتاد و زنگ زد. نینازن

 در خونه روبروم مکث کردم. یبه کوچه خلوت انداختم و رو ینگاه

 تر کردم و قدم برداشتم. کیپالتو رو به خودم نزد یها لبه
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م قبل وجود هینفس هام نا منظم تر از هر ثان تمیو ر شدیخاطرات برام پر رنگ تر م شدمیتر م کیکه نزد یهر قدم با

 .دیکشیم شیرو به ات

 .کردمیکاسه چشم هام حس م یاشک رو تو جوشش

بهش  یگذر هر ادم دیکه شا یمیخونه قد نیا دنیکه سال ها  با چنگ و دندون حفظش کرده بودم حاال با د یغرور 

 .شدیداشت شکسته م وفتهیب

تمام احساسات گرمم رو پشت نقاب  محکم قینفس عم هیبه حال و روز خودم زدم و با  یشخندیست؟نین مسخره

 پنهون کردم. میسرد زمستون

 

 !گهید ای... دختر چرا خشکت زده بنینسر-

 

 رفتم. کیپالتو فرو کردم و نزد بیج یرو تو دستام

 ....برو...نترس!ایدن یخونه است مثل همه خونه ها هی نمی...انیجلو نسر برو

 تمام تنم رو منجمد کرد. یعرق سرد  اطیوسط ح کیحوض کوچ دنیبا د اطیبه محض ورود به ح 

 دم؟یمال یرمیرو ش یک سر

 و متوجه حال و روز من نبود. داشتیجلو تر از من قدم برم نیکه نازن خداروشکر

 داده بود که احساساتم رو از چهره ام بروز ندم. ادیسال ها حداقل خوب بهم  نیگذر ا  هرچند

 تر قدم بردارم. عید رو از ذهنم کنار بزنم و سرکه از گذشته پا گرفته بو یکردم افکار یسع

 نخورم. نیخونه رو گز کنم و زم نی... وجب به وجب اتونستمیچشم بسته هم م یحت

 پوتم رو باز کنم. پیکردم و خم شدم تا ز یرو ط یکوتاه ورود یها پله

 .دمینفس کش قیهم افتاد و عم یناخوداگاه پلک هام رو ییعطر اشنا دنیچیپ با
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 .ستادمیرو صاف کردم و رخ به رخ فرد مقابلم ا کمرم

 .زدیحجوم اشک برق م نیرنگش ماب رهیت یها چشم

 زدم و اسمش رو زمزمه کردم. یمحو لبخند

 .دیچیسرم پ یکه مثل ناقوس تو یا زمزمه

 هیرت نف وارید نیکوتاهت رو ب یاندک خوشبخت یکه داشت یتلخ و پوچ یدوران زندگ نیماب یکن یسخته سع چقدر

 ...یکردن رو ندار یارزش زندگ گرانیکه از نظر د یاریخودت ن یبه رو یو مجبور باش یادم خودخواه  دفن کن

 .دمیو عطرش رو نفسش کش دمیچیدور تنش پ صانهیدستام رو حر یپرت شدن به اغوش گرم با

 

 دخترم یخوش اومد-

 

 ...رمیپر بغضت...بم یصدا یبرا رمیبم

 شونه هاش جابه جا کردم و گفتم: یام رو رو چونه

 اومدم مامان نر جس...اومدم-

 انصاف یب شهیدارم که دلتنگم م یمادر یرفت نگفت ادتیمارو  یمادر..رفت یخوش اومد-

 

هم  ی. چند لحظه پلک هام رو رودیقدم شد و صورتم رو بوس شیدستام گرفتم. پ نیگرد و تپلش رو ب صورت

 گذاشتم.

 

 ...یحق دار یبگ ی... هرچیکردم قربونت برم..حق دار یانصاف یه...من باز من ریتقص دونمیم-
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 کرد. تمیرو پشت کمرم گذاشت و به داخل هدا دستش

 

 تو ایزده.. ب خیتو قربونت برم... صورتت  ایب-

 

 راستم  رو در اوردم و وارد خونه شدم. یچپم که ازاد بود. پوت پا یجلب توجه به کمک پا بدون

 انداخت. انیرگ هام به جر یلذت بخش خونه..خون رو تو یرفت  و گرما نیازب رونیب یفضا یسرما

 همون دوران بود. یبه سادگ زی. هنوز هم همه چدیدور تا دور خونه چرخ نگاهم

 رو کنار پام گذاشتم. فمیمبل تک نفره نشستم و ک نیاول یرو

 رو کنارم حس کردم. نیباز و بسته شدن در و بعد حضور نازن یصدا

 گفت: یشونه هام نشست و پر انرژ یدست هاش رو  یگرما

 

 اتاق من لباس هاتو عوض کن میبر ایپاشو ب-

 راحتم... ینه مرس-

 بود خواهرم گفتنات؟ نیکن! ا ایدختر؟ پاشو ح یکنیتعارف م-

  

 

ساخت خودش...مجاب کردن من به انجام خواسته  یمیقد لهیح نیو تمام هدفش از ا کنهیم یداره شوخ دونستمیم

 هاشه...
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 بهش انداختم و گفتم: یگوشه پشم نگاه معنا دار از

 نداره یمن رنگ شیپ گهیبرو بچه..حنات د-

 .دیو گونه ام رو بوس دیخند بلند

 

گولم رو  نباریکن و ا یو جوون مرد ایدِموده شده ب یمیقد یاستفاده از روش ها دونمیقربونت برم من.. م یاله-

 نفس گرفتم. یتنگ میذخ یپالتو نیا یتو تو یبخور....لباس هاتو عوض کن. من به جا

 

 گفت: نیبه دست وارد سالن شد و رو به نازن ینینرجس س مامان

 نکن تیانقدر دختر منو اذ-

 

 دادو گفت: شینیبه ب ینیچ نینازن

 قورباغه؟! نیبه ا یباز منو فروخت-

 

. اما حاال کردیهر بار که تلفظش م خوردمین استفاده کرده بود. دوران دانشگاه چقدر حرص مهم از نقطه ضعف م باز

 همه مدت تنها عکس عملم لبخند بود! نیبعد از ا

 

 ...شهیقبر اروم راوم داره شکافته م نیا

 ...شهیتابوت باز م نیو در ا  رنیکنار م هیبه ال هیمملو از خاطرات ال یها خاک

 برگشته! ییایموم نی...نسردیستیبا عقب



 شراب تلخ

 
58 

 

 

 رو مقابلم گذاشت. یپا کیو فنجون کمر بار دینرجس لبش رو گز مامان

 

 ادیمادر..نگو خدا قهرش م هی..قورباغه چمونهیدختر من مثل قرص ماه م-

 

 دستاش رو دور گردنم انداخت و گفت: نازن

 قورباغه خودمه! نی...قرص ماه کجا بوده..اشیا-

 

 مامان نرجس چشم دوختم. یلب ها یگرفتم و به لبخند رو شدیبلند م ییکه از استکان چا یاز بخار چشم

 رو نداشتم. دنیپرس یبپرسم عمو کجاست...اما رو خواستیم دلم

 من بود. یزندگ یزیاتفاق بدون برنامه ر نیاول نیا

 رفت! شیهم با برنامه پ ییاون اتفاق کذا یحت

 اتفاق افتاد. میزندگ یزیبدون برنامه ر ندیاتفاق خوشا نیامروز... اول اما

 که بعد از اون همه اتفاق انقدر گرم باهام برخورد کنن. کردمیهم باور نم هنوز

 ...دیشا

 که نه! دیشا

 خونه رو نداشتم. نیاومدن به ا یاومد  هرگز رو یبه سراغم نم نیاگر نازن قطعا

اماده کردن تدارکات شام به  یبرا  یا بلوز و دامن مرتبلباس هام ب ضیبه اتاقش رفتم و بعد از تعو نینازن همراه

 اشپزخونه رفتم.
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 اتاق اشنا اندازهنوز بسته بود! در

 .موندمیمنتظر م دیبا دنشید یبرا یعنی نیا و

ه قبولوندم ک یبود که دشتم به خودم م نیاتفاق ا نیکردم  و مضحک تر یمخف یدرونم رو پشت لبخند محو اضطراب

 ساده است! ینیشب نش هیهم  نینترس... ا

 .نبود

 خاطرات مرده من ساده نبود. یبرگشت ناگهان نیا

 

 بود. ییرایپهن شد و تدارکات به اندازه همه اماده پذ نیزم یرو سفره

 سفره گذاشتم و کمرم رو صاف کردم. یرو رو یسبز ظرف

 .دیضربان قلبم به اوج رس فونیبه صدا در اومدن ا با

 جز خودم از درونم خبر نداشت. ی...خداروشکر که کسخداروشکر

 .ستادمیا ییرایوسط پذ فیو بالتکل دمیبه شالم کش یدست یعصب

 نگاهم کرد. رهیسفره گذاشت و خ یپدر و برادرش رفت و مامان نرجس پارچ اب رو رو شوازیبه پ نینازن

 درونم برده بود. یبه التهاب و غوغا یپ ایگو

 رو تجربه نکرده بودم. جانیدار از همق نیها بود که ا مدت

 ام رو به لرزه انداخته بود. نهیقلبم قفسه س کوبش

 زنده ام؟ من

 معجزه است! نیبزرگ تر نیا

 ...ردیتا قلبم ارام گ زمیخود گرفتارش شده ام بگر یکه با پا یمخمصه ا نیکه فرار کنم. از ا زندیلحظه به سرم م کی
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 فشارم. یانگشتانم م انیو گرشه شالم را م زنمیبه افکار پوچم م یشخندین

 ! اروم باش...نینشو نسر احمق

 ...ارهیلبخند به لب هام م مانیو لحن شوخ عمو نر شهیتر م کیمکالمه  ها نزد یصدا

 !تیانسان اسطوره

 داشتنش رو داره. یمثل من ارزو یکه هر  دختر تنها یپدر

 !کنمیم حسادت

 .کنمیجواهر ارزشمند حسادت م نیداشتن ا یبرا نیکه به نازن ستین یبار نیاول نیا

 اورم! یمبارک نم یو به رو کنمیاما زبانم را کوتاه م 

فر ام س یبه خود واقع قینفس عم کیو با  کنمیرا دفن م نهیریحسرت د گریبار د یمیخاک گرفته  قد یارزو ها انیم

 .کنمیم

 .دیبرو کنار

 امده است! ییایموم نینسر 

 

 شد. دایهو رچریقبل از همه وارد سالن شد و پشت سرش چرخ  و نیناز

 که گفتم بابا جون ژهیمهمون و نمی -نینازن

 

 .دوزمیکه حکم ادب رو داشت رو به چهره بهت زده عمو م یرو با حفظ همون لبخند نگاهم

 .کندینم بمیرا هم نص دنیان ور تر را نگاه کنم رگبار رخصت نفس کش یاگر کم دانمیم خودم

 .نمینشیم میو ارام سر جا کنمیم سهیماستم را ک پس
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 !؟یرا چه به عشق و عاشق چارهیمن ب اصال

 .کندیرا پر م شیو لبخند پدرانه جا رودیاز چهره عمو کنار م بهت

 نگاه اشنا... نیباز هم از ا شودیگرم م دلم

 

 بابا جان ی...خوش اومدنینسر-

 

 افتد. یم انیبه جر یشتریبا شتاب ب میدر رگ ها خون

 سالم عمو جان-

 

 ن؟یهم

ه را برسم. ب کندیاجازه که کوبشش را قطع نم یدل ب نیباشد علل حساب تا حساب ا نیو نه کمتر...هم شتریب نه

 .دیرس میها خواه یاحوال پرس یمابق

 با اوقات تلخم دارد. یجنبه سر ناسازگار یجسم ب نیا باز

 .کشمی.. به اجبار نگاهم را باال مندیا یتر که م کینزد

 

 شروع شد! باز

 از همان روز اول قصد جانم را کرده است. یلعنت یچشم ها نیچشم ها.. ا نیا

 شد؟ شانیدایاز کجا پ باز

 بند بند وجودم را... کنمیم ینبرد  قربان وانهیدل د نیرا امشب ا میصبرم بده...ابرو ایخدا
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 . رودیمت اتاقش مو به س دهدیلب م ریز یارام سالم

 اتاق اشنا باالخره باز شد! در

 ... پر رمز و راز است.یی... هم چون گودال جادویمیقد یدر چوب نیا

 ...یممنوعه دوران جوان اتاق

و من با حضورم بعد از  کندیکوچک مخصوص خورد کنار همسرش سرو م زیم یرا رو شیروال گذشته.. عمو غذا طبق

 .زنمیخواهر و برادر را برهم م نیمدت ها قانون شام دونفره ا

 !ستین یبخار یزمستان از گرما یدراوج سرما نیریش یگرما نیمعطر تمام خانه را پر کرده...ا یسبز یبو

 .کندیگرما جنسش فرق م نیا

 از عطر است..عطر حضور خانواده.. پر

 سرو شد. ینیشام در سکوت سنگ 

 ..یکیهمه تار نیا انیمعجزه است م نی...ادمشیدیهمه مدت...باز هم م نیبود و بعد از ا کمینزد

 .کنمیو بدون جلب توجه نگاهش م ماهرانه

 او سرش با مخلوط کردن پلو و خورشت گرم است. اما

 هم خوب است! نیهم

 شکر دارد. یرا دارم  باز هم جا دنشیکه اجازه د نیهم

 

 برگشتم. ییرایکردم و به پذ یریاصرار مامان نرجس از شستن ظرف ها کنارگ به

 .ستیاستراحت ن یبه رفتن به اتاق برا یو اما راض بردیامان عمو را م سرفه
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 .زندیم میو صدا کندیباالخره درد و کسالت مجابش م اما

 !یدعوت ناگهان نیام از ا شوکه

 .رومیو  و جلو م کشمیپا پس نم اما

 .کنمیو بالشت ها را مرتب م زنمیرا کنار م ی. روتختکندیمدام سرفه م عمو

 .ستمیا یو م کنمیپخش شدن عطر اشنا کمرم را با مکث صاف م با

 است..! خودش

 .گذاردیتخت م یپدرش را رو یبا ارزش یو و همچون ش دیا یم کینزد

 .کندیرا بدرقه راهش م رشیخ یدعا شهیعمو به تکرار هم و

 کرده... اهیپسرش را س یچون من ارزو ها یدیپل طانیکه ش داندینم

 به من! لعنت

 .کنمیو نگاهشان م ستادهیاتاق ا کنج

کوتاه از اتاق خارج  ریشب بخ کی. با کنمی. نگاه معنا دار عمو را بهتر از او درک مستدیا یو کنار م رودیم عقب

 .شودیم

 . نمینشیو لبه تخت م رومیاشاره عمو جلو م با

 نینسر-

 

 .دهمیشال را دور انگشتم تاب م  شهیر

 بله عمو جان-

 دختر جان ریرو باال بگسرت -
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 اورم. یرا ارام باال م سرم

 صورت مهربانش جا خوش کرده. یدر چروک ها شیموها یحال به  جا یریپ یکم سو شده و رد پا شیها چشم

 

 یپس باالخره برگشت-

تموم  یبود که تا به خودم اومدم همه چ دهیچیانقدر به هم پ یعنیچطور اون همه اتفاق افتاد.. دونمیعمو من...نم-

 ترشیشما و مامان نرجس ب ینگاه و رفتار ها یمونده...بخدا مهربون یبرام باف یشرمندگ ایدن هیشده بودو االن فقط 

 دهیخجالتم  م

 

 نداره دخترم یچیو فکر بهش جز غم ه گردهیگذشته هرگز بر نم-

 

 جان دوباره است. میتیمنه  یلفظ دخترم برا نیکه ا اخ

 

 !دونمیم-
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**************** 

 

 .کندیدر بال و پر شکسته درونم حالم را خوش تر م یاز مدت ها حس و حال سبک بعد

 کرده است. بمیرا نص زشیت یکه چون گرگ تنها   دندان ها یرحم یب یایاز حسادت دن ترسمیم

 ...!من

که پشت سر گذاشته ام را در قلبم   یاتفاقات شوم یام تمام دهیرس یو هفت سالگ ستیبه امروز که تا استانه ب تا

 کرده ام... یزندان

 ست؟یتند من از عشق ن ی...پس چرا تپش هاتپدیعشق م یانسان در وجودش برا کیقلب  ندیگوینم مگر

 بود...! یروزگار

 .رمیهزار بار نم یوزدوباره اش ر دنیسفر کنم که از د ایدن یبه کجا دانمیکه من بودم و او...اما حاال...نم ی روزگار

 . خزدیپتو م ریو ز کندیرخت خواب کنار تختش پهن م نینازن

 ندارد. شیرو یاثر چیمن ه یو تشر ها اخم

 رفتن نشدم. ینرجس خاتون برا فی... هرچه تالش کردم حردهدیم هیخواب به من هد یرا برا تختش

 اخر هم با هتل تماس گرفتم و نبودم را اطالع دادم. در

 .دهدیم هیخواب راحت هد یباخبراند.. اما باز هم بالشتش را به من برا نیاز وسواس نازن ایدن تمام

 خانه من است. نجایا

 من است. یخانه قبرستان ارزو ها نیا 

 رفته... نیچند ساله ام از ب نیحال خراب ا بیعج
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 زدم. رونیانداختم و از اتاق ب میموها یشالم را رو یخواب یشب کالفه از ب مهین

 .شودیباز و بسته شدن در اتاق خشک م یبا صدا یبداشت سیدر سرو رهیدستگ یدستم  رو 

 .شومیافتد و سراپا نفس م یهم م یرو میها پلک

 عطر اشنا... نیاز ا امان

 .دارمیبه عقب برم یقدم

 .کندیاست و نگاهم نم نییپا سرش

 کندیاست که نگاهم نم معلوم

 .ستیدر کار ن یاست و حکمم قصاص! بخشش نیجرمم سنگ 

 . بردی...عطرش را با خود مشودیم دور

شت و به پ کشدیم رونیو جا نمازش را ب کندیدوم را باز م ی...کشوستادهیسالن ا یمطمعانم که االن کنار کمد انتها اما

 .رودیبام م

 را از برم!قدم به قدم و لحظه به لحظه.. همه

 .بندمیو در را م شومیم سیسرو وارد

 بشکند. میقبل از انکه متوجه حضورم شود. قبل از انکه دست دلم رو شود و کوزه ابرو درست

 دل خائن! یا

 .کندیمشت اب سرد التهاب درونم را کم م چند

 . کندیاذن خودم حرکت م یب میپاها

 شناسم. یخلوتگاهش را خوب م 

 .کشمیو ارام سرک م  ستمیا یدر م پشت
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 افتد. یبه جانم م دیترد

 .گذارمیتب دارم م یگونه ها ی. کف دستم را روکنمیخودم را پنهان م یکیتار نیو ب زنمیم هیتک واریبه د 

 . کندیگل م میمانند دختران هجده ساله گونه ها یوهفت سالگ ستیدر استانه ب 

 شده ام؟ اریاخت یانقدرب ی... از کیک از

 .ندیب یمن را نم ییابرو یب یاست و کس کیراشکر که هوا تار خدا

 !ندیگردن شکسته ام تا اخر درجه خم شده ا او را بب نیپر غرور حاال ا یاز ان همه گردن باال گرفتن ها بعد

 است... ممنوع

با استشمام  یسرخوش نیتر برو تا ا کیکه برو...نزد زندیم ادیاز اعماق وجودم فر یی. اما ندادانمیرا خوب م نیا

 مبدل شود. یعطرش به مست

 .دهمیاز کف م اریاخت باز

 را به دل صاحب مرده ام داده است. ختهیجسم جان گس نیعقلم را از کار انداخته..افسار ا یکس ییگو

 .زندیبا او م یهم صحبت یکه از خوابش برا شیبه خدا کنمیم حسادت

 من بود و چه ساده از دستش دادم. یخواب و قرار از دست رفته تنها برا نیا یروز

 .نمینشیم میزانو هم یو رو رمخویسر م وارید کنار

..امشب.. .خوردیبه قلبم م ی..چنگمارمیقلب ب یبر نوا شودیم یزیغم انگ یسمفون واریشدن لباسم با د دهیکش یصدا

 یو چه تلخ است که جز خودم کس نم کنندیم یبه تن کرده و عزادار اهیرخت س میارزو ها اهیاسمان س نیا ریز

 شنود.

 .زنندیبرق م شیانگشت ها انیرنگ  م یا روزهیف حیتسب یها دانه

 .ندینشیزانوانش م یخواندن تشهد رو یبرا

 .کشمینفس م گریاهلل و اکبر بلندش را با د زمزمه
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 .کنمیفرار م زدیگریکه از صحنه جرم م یو مانند مجرم گردمیامده را باز م راه

 .زنمیم هیو به در تک کنمیرا به داخل اتاق پرت م خودم

 . کشمیم میگلو یو دستم را رو زنمیرا کنار م شال

 .کشدیخواب است و منظم نفس م قیعم نینازن

 !خواندیکه هوز هم نرجس خاتون نمازش را در اتاق عمو م خداراشکر

 تختش گذاشتم. نییرا مرتب پا نیو بلوز دامن نازن دمیرا پوش میها لباس

 خالص شوم... ییایموم نینسر نیتا از ا رفتمیم دیبا

 .دیتابوت  را ببند یدرها

 ممنوع! یو زار هیگر

 همان شراب تلخ است یمست نیا

 .پردیاز سرم م یکه شود مست صبح

 

 

 

 

 

 

******************* 
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جان  بخشد به یتا زندگان دیا یم رونیسوخته ب نهیس نیکه از ا  مهینصفه و ن یبازدم ها نیا دیجانم..تنها ام یدانیم

 ...یجانم تو هست یب

 

 

 و پاسخ دادن مورد شماتت نرجس خاتون قرار گرفتم. نینگذشته بود که با تماس نازن ختنمیساعت از گر کی هنوز

 شود؟ یاست رسم مهمان فرار نیکه ا کندیم گله

 به مزاج من است. امدنیبد خود و خوش ن ییرایمند از پذ گله

 که نه! میکنم و بگو هیگر یها یکه ها خواهدیم دلم

 .ستیکس حاضر به دفنش ن چیجنازه بد بو که ه نی...از ازمیگرینه...من از خودم مخدا که  یخداوند به

 اه پسرک دردانه ات دامنم را گرفت! یدیاخ  نرجس خاتون... د 

 پس دادم. نیعشق را سنگ نیپشت پا زدن به ا تاوان

 

 .کنمیو و تلفن را قطع م دیا یفرصت کوتاه م نیدر اول یمالقات طوالن باقول

 دور باطل است! کی نیا

 و شودیم ادیز میرو ییو روشنا دیخورش دنیدست و پنجه نرم خواهم کرد اما صبح هابا د  یباز هم با خوشبخت شب

 .چربدیزورم به خاطرات م

 ماه... بندهیرو درخشش فر یکیاز تار امان

 باطل... الیخ یکه زه کندیو گوش زد م کشدیافسار دلم را م عقل
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 عقب نخواهم نشست. من

 ردویگیتماس م یصطفم

 ریز یدرک و شعور را ببند که خوش حال یب یانسان ها نی. مرده شور اکشدیروزم را به گند م ایار اریبا شهر  مجادله

 .کنندیم کسانیام را با خاک  یپوست

 .کنمیم یخال  یبه مصطف زیحرصم را با جواب تند و ت تمام

 .ستیهم ن الشیخ نیدارد... ع عادت

 .دهدیکن کند ادامه م شیصدا جانیاز ه یذره ا  نکهیا بدون

 

 بله؟!-

 یگرد و خاک به پا کرد دمیاحوال دختر خاله جان.. شن-

 یکنیچرا خط تلفن رو اشغال م گهیکفترا خبر بهت رسوندن د-

 

 .دهدیسر م یبلند قهقه

 .ندیب ی.. خوب است که صورتم  را نمندینشیکنج لبم م یمحو لبخند

 

 ختهیکار سرم ر یکل نجای... به لطف حضرت اقا اکنمیمن قطع م یبخند  یاگه زنگ زد-

 ؟یزنیحرف م یرفته با ک ادتیدختر..  اریانقدر زود جوش ن-

 

 .کندیام را پر م ییکالمش امواج شنوا طنتیش یبو
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 :دهمیبه گلدان کنج اتاق پاسخ م رهیخ

 

 نه نرفته-

 ام؟ یمن ک-

 !یکیمرد خ هی-

 

... همانطور که من به قورباغه بودن عادت کرده ام او هم با وجود ساعت ها وقت فروختن به دستگاه شودینم ناراحت

 عادت کرده بود.  یورزش یها

 

 بچه زیزبون نر-

 !یمصطف-

 یجانم ابج-

 

 به دلم خوش نشسته است. ی.. اما سال هاست لفظ ابجستمین خواهرش

 

 !رنیمیمغزم م ینفهم سلول ها یادم ها نیا نی.. دست تنها بادیرو برام پست کن ب یدیرش-

 

 شده. یکه اشک از گوشه چشمانش جار خنددیانقدر بلند م مطمعانم

 :دهدیپاسخ م دهیبر دهیبر
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 بزارم توپاکت برا پست کنم هیخامه ا ینیریدختر مردم مگه ش-

 ادیب دیزهرمار.. با ای یخامه ا ینیریش-

 یاون دختر خبر دار طیتوکه از شرا-

 ادیبگو ب دمیرو هم م شیمفنگ ی... جنس اون باباکنمیدوبرابر م حقوقش رو_

 

 .ستیاز ان لحن شوخ ن یخبر گریو د شودیم دلخور

 

 کنهیو قبول نم رهیجونش واسه باباش در م یدونیم-

  

 ینداشته خودش گند زد به هرچ یهمه سال غالم حلقه به گوش بابام بودم تهش واسه ابرو نی..من انهیهم تشیخر-

 خاطره خوش ازش ساخته بودم.

 یکه تو خانواده قشر باال زندگ ی.. منفهمهیدختر االن داغه نم نیاون دختر پاک رو نداره..ا اقتیل یالدنگ مفنگ اون

دختر هم کنار اون مرد مشخصه..ترسم  نیا یمرده متحرک...اخر و عاقبت محبت ها هیبدخت..  هیکردم تهش شدم 

ه خالص بزنه ب ریمواد بفروشتش و ت یبجا یپدر..تو خمار حبه اصطال یبخوره که همون اقاسرش به طاق  یزمان نهیاز ا

 دختر.. نیا یارزو ها

 

 دمیو خبرش رو بهت م زنمیباهاش حرف م-

 منتظرم فقط زود..-

 باشه -
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 بعد از اتمام تماسم نگذشته بود که در اتاق به صدا در اومد. یزمان کوتاه مدت

 .دهمیمقابلم بلند کنم اجازه ورود م یها شیف یسرم را از رو نکهیبدون ا 

 یمرد است...اگر خالفش بود صدا کیمحکم تنها متعلق به  یقدم ها نی.. اچدیپیدر سرم م ششیقدم ها یصدا

 !ختیریروانم را بهم م یکفش منش یپاشنه ها

 یتوانی..اگر نموانهید ی..اخر مگر مجبوردیبگو زنندیجلب توجه دست و پا م یکه برا ییبه زن ها دیبا یکی

 زن ها را هم بر باد مده. ینپوش...ابرو

 نگاهم را باال بکشم. شئدیکارم باعث م زیکنار م یصندل ریج ریج یصدا

 !اوه

 دار؟یب ایخوابم  من

را رد کرد و مجبور  میتمام طرح ها یو نه ساله چگونه با خودخواه یمرد س نیدارم ا ادی..خوب به نیرا بب روزگار

 شدم دو ترم را پشت سر هم تحملش کنم.

 حاال... اما

 چرخاندم. میانگشت ها نیزدم و خودکار را ب هیتک 

 

 ا؟یار یافتاده اقا یاتفاق-
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 .زنمیرا به ان راه م خودم

 کنم. یشوم و تالف یکودک خردسال خواهدیدلم م اصال

 از کنترل خشم است. شیلب ها فشار

 نیسنگ شیبرا شهیموضوع هم نیهم مهندس خطابش نکردم.تحمل ا ارینشگاه تا به امروز بکدروان دا تمام

 هم رمضان! کباریشعبان  شهیبوده.هم

 خودش را دارد. یروش ها یکنم؟ هرکس یمن هم تالف شودیچه م مگر

 

 خانوم مهندس دیانیشما بهتر درجر-

 

 شده است. نیان دو ترم نفر  یاداوریکشش لغات  نیقصدش از ا ای. گوکوبدیمهندس را بر سرم م واژه

 .رودیلبم با تمسخر باال م گوشه

 اول صبح را گزارش کرده. یکوچکتر جنگ جهان برادر

 

 .دیکن یاور ادیهست  یاگر مبحث دهیمزخرفات رو بهم نم رهیاجازه ذخ یمشغله کار-

 

 تخت ی! هنوز که سهل است..مگر روزیاستاد عز یزبان من را کنترل کن یتوانی...هنوز هم نمرسدیبه مغزش نم خون

 .یمرد شور خانه مرا مجاب به رفتار خوش با چهره عبوس خود کن

 عبوس؟
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 .کنمی..اعتراف منه

 خودمان بماند که مانند همان سال ها خوش پوش است. نیب یمنته

 .دیا یدارد که اصال به سن و سالش نم یشاداب و سرحال چره

 اما نه...هرگز! رندیبم شیبرا گرید یزن ها دیشا

 من بعد از صالح اوست. یموجود زندگ نیتر زیانگ نفرت

 

 د؟یطرح رو داد رییبه چه علت درخواست تغ-

قسمت رو نقض کرده که  نیکه براتون خب اورده ا یاهیکالغ س دیعلت رو که صبح هم تمام و کمال شرح دادم.نگ-

 .کنمیباور نم

 

 .خنددیفشارد و ارام م یم شیپلک ها یاشاره و شصتش را رو انگشت

 است. خسته

 .دادیکالس انجام م یانیپا قیدر دقا شهیکار را هم نیا

 !کردیتحمل م دینمانده بود با یزیچ یادار میاتمام تا تا

 

 ریخانوم جهانگ-

 

 !ستیو کاف میشویحساب م یب رمیرا نمخواهم..من جان تورا بگ جهان

 :دهدیو ادامه م کندیخود معنا م یرا برا سکوتم
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 .ستیشدن خواسته شما اصال ممکن ن یجلو رفته. عمل یلیاون ساختمون کارش خ-

 

 :کنمیو زمزمه م شومیخم م زیم ی. روکنمیرا در هم قفل م میها دست

 کار نشد نداره-

 

 ستی! مرد باهوشدانمیاورده ... م ادی.به زندیبرق م شیچشم ها مردمک

 دهیفرا رس یتالف زمان

 .ستینبرد جان هم بدهم مهم ن نیام که اگر در ا دهیات را چسپ قهی چنان

 خشم من. یروشن است با شعله ها گید نیا ری.زرسدیزورم به تو م یاست.منته اریمقصر بس اطرافم

 ...یکن فیپخته ام که ک تیبرا یآش

 

 د؟یکرد قبول دار شیکار شهیبا اراده قابل انجامه..اما اگر دور از عقل باشه نم  یبله حق با شماست هرکار-

 

 .دیکنفرانس امروز اعالم کردم که متاسفانه حضور نداشت یرو تو لمیمن کامال مخالف نظر شمام و دال-

 

 

 ر؟یجهانگ هیکارا چ نیهدفت از ا-

 

 زدم و گفتم: یمرموز لبخند
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و  ادین شیپ یلفروش مشک یتو نهیگذار هدفم ا هیسرما هیو من بعنوان  شهیم دهیپروژه کش نیا یبرا یادیزحمت ز-

 دستتون نمونه ینکرده رو یخدا

 

 من اشنا بود. یبرا تیجد نی. نه اخم داشت و نه لبخند و استادیتکون داد و ا یسر

 یشیموفق نم یکه با لجباز ی...خواستم بدونستمیطرف حسابت فقط من ن-

 

 گفت و رفت. ریروز بخ یحالت رییتغ نیندادم و فقط نگاهش کردم. بدون کوچک تر یجواب

 خواهد بود. یروزیپ شیمعنا دارن و سکوت من تنها معنا کیهزار و  ایدن یسکوت ها همه

چمدان به دست به خانه ام   یو چهار ساعت بعد از مکالمه ام با مصطف ستیکه ب بردیاز من حساب م یانقدر یدیرش

 امد.

ود مختصر ب ازیمورد ن لیچمدان لباس و وسا کیقط را که ف لمیرهن کردم و وسا نیرا با کمک نازن یمبله و مرتب خانه

 را منتقل کردم.

 .شدیپر م یدیام از امروز به بعد با حضور رش ییتنها

 داشت. یکم بود اما با هوش بود و پشتکار باال سنش

 پا افتاده را نداشتم. شیموضوع پ کیبه تکرار هزار مرتبه  ازیهمه مهمتر با اخالق من کنار امده بود و ن از

 منتقل شد. یبه بخش مال یدیدر نظر گرفته بود با حضور رش میبرا ایکه جناب ار یمنش

در و ق دیایکه حساب کار دستش ب دندیکشیانقدر کار م دیمثل او را با یخوب بود...دختر تنبل و سبک عقل نیا

 را بداند. یراحت

 نبود. یخبر شدمیقبل مبتال م یمنش یها یکه از سبک سر ییبود و از سرد درد ها یعال یدیبا رش یدوم کار روز

 . شدیفورا اماده م خواستمیکه م یزیهرچ
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ه را ب شیرفتار ها یاما من گاه دیکشیو مدام از امدن کنار م دیکشیکند خجالت م یکنار من زندگ نکهیاز ا یدیرش

 .گذاشتمیترس م یپا

 .ماندمیمنتظرش م دیمالقات تا اخر هفته با یبه مسافرت رفته بود و برا الینقشه خوش خ طراح

 .کردمیکه با چشم غره  و نگاه تند ساکتش م زدیانقدر حرف م یامد و گاه یم دنمیهر روز به د نینازن

که به ندرت در  یسخت بوده. کار میابراز احساسات برا شهی...همدادمیخوب خوش حال بودم اما بروز نم نکهیا از

 دم سخت بود.ام انجامش داده بو یزندگ

 

 .شدیشرح داده م قیروند کار به طور دق طیو شرا شدیاتاق کنفرانس برگذار م یهفته جلسات تو هر

 فرما شدن. فیطراح تشر یو اقا دیهفته پر مشغله به اتمام رس کی

 من! یمن اصرار و از او انکار تا باال امدن ان رو از

 .ردیشد که غرورش را کنار بگذارد و اشتبار طرحش را بپذ باعث

 .کردندیبنشانم نم یمن موفق شده بودم حرفم را به کرس نکهیباور به ا اعضا

 داشتند. فیتشر یمستبد و خودخواه اریطراح فرد بس ایگو

 بود. نیپر از تحس اینگاه پر از بهت اعضا نگاه احمدار نیماب

 عادت کرده بودم. ضشیضد نق ینبود..به رفتار ها بد هم ینبود..حت یخوب احساس

 بود. بیعج میمن خوش حال شده باشد برا تیاز موفق نکهیباور ا اما

 اتفاق افتاد! باالخره

باشد اجازه ورود دادم ووشه مربوط به فروش و روند کار  یدیرش نکهیکه به در اتاقم خورد با فکر ا یضربه ا یصدا با

 هفته گذشته را ورق زدم.

 .نمیرا که انقدر ساکت و ارام وارد اتاق شده است را بب یچرم سرم را باال اورم تا کس یصندل ریرجیج یصدا با
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 بود! خودش

 نه مهم نبود. ایامدنش داشت  یبرا یهدف

 من براورده شده بود. یاز ارزو ها یایدن دنشیبود که با د نیمهم هم 

 را داشتم که حق پرواز نداشت. یپرنده ا حس

 ساخته بود. میخان برا دیبود که جمش یقفس نحس یاهن یها لهیاز م شهیمن هم سقف

 من... یزندگ ارینقش و نگار س نیبه ا لعنت

 سالم-

 

 دانستم؟یسالم بود و من نم ایواژه دن نیتر نیریش

 بود. دهیفرا رس دیمن روز سپ یاهیشب س کیاز گذر هزار و  بعد

 ....گفتم؟یچه م دیشده بودم؟..با الل

 و گفتم: دمیخشکم کش یلب ها یرا رو زبانم

 نامدار؟ یافتاده اقا ی..اتفاقریروزبخ-

 

 مغرور...اه ! نینسر نیبه ا لعنت

 که در تابوت را باز کند؟ ستین یچرا کس پس

 خوش رفتار باشم. دیبرگردم به همان سال ها... با دیبا من

 امده! مای... ننیشو بب داری.. بنیشو نسر داریب

 صورتم تکان دادو گفت: یلول شده را جلو یها کاغذ



 شراب تلخ

 
81 

 

 دارم یمهم ی... حرف هانیرو خلوت کن زیم  شهیم-

 

 را خلوت کردم و منتظر شدم. زیحرف م یب

 گرفته بودم شصتم خبردار شد. رادیکه ا ییطرح ها دنیباد

 پلک زدم و و منتظر ماندم تا حرف بزند. کالفه

 !یخود ساخته عصبان نیدلتنگ صدا بود و نسر ییایموم نینسر

 بوده؟ یچ قایطرح ها دق نیا رادیبپرسم ا تونمیم-

 رو قبال گفتم  حاتیتمام توض-

 لطفا دیمجدد تکرار کن-

همه مهندس مطرح چطور متوجه  نینامدار..فقط متعجبم ا یاقا دیرو که زده رو بپرس یاز خود طراح گند دیتونیم-

 نشدن یبزرگ نیگند به ا

 

از  بود که مرا بهتر یکه نخندد... بعد از نرگس او تنها کس کردیرو هم کنترل م شیفشار لب ها خودش را با یسخت به

 .شناختیخودم م

 طرح کجاست؟ نیا رادیکه ا دیکوتاه و مختصر عرض کن گهید کباریخب شما -

 

 نقطه مورد نظرم اشاره کردم و گفتم: به

نسبت به ساخت  دیو درست طبق قطب نما مکان طلوع خورش کنهیاز مشرق طلوع م دی..خورشدینیرو بب نجایا-

 نداره یها همخون وارید

 د؟یشیمتوجه منظور من م رهیمیساختمون بدون نور م نیشده.. ا دهیکش واریاز نقطه تابش د درست
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 نگاهم با نگاهش گره خورد و مسخ شدم. یرا که باال اوردم لحظه ا سرم

 متوقف کرده بود. میخورد را در رگ ها انیجر رهینگاه خ نیو ا زدینم پلک

 داشتم. اهیس یکه با اون دوگو یدارید نیشده بودم به گذشته..به اول پرت

 فاصله بود. مانیصورت ها انیکف دست م کی تنها

 .دمیدر اتاق به خودم امدم و عقب کش یباز شدن ناگهان با

 ...ایار اریشهر

 هم بلد بودن؟ یا گهیکار د یفرهنگ یخانواده جز نشون دادن ب نیا یاعضا

 داد زدم: بایهام رو به هم گره زدم و تقر ابرو

 ا؟یار یبه شما اجازه ورود داده اقا یک-

 

 مضحکش رو حفظ کرد و گفت: لبخند

 نه؟ دمیدرست به موقع رس-

 

 قدم عقب رفت. هیاخم کرد و  ماین

 اصال به نفع من نبود. یاوضاع ناگهان نیا 

 کنم! دایکنم...اخ اگه پ دایداده رو پ یمردک احمق مدرک مهندس نیبه اکه  یفقط اگه استاد من

 .ستادمیفاصله گرفتم و مقابلش ا زیاز م قینفس عم هیپلک زدم و با  

 .زدیچشم هاش موج م یتو غرور
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 به سرتاپاش انداختم. یدستام رو پشت گذاشتم و نگاه 

 نه؟ ستیتو حالت خوش ن-

 رو صرف یادیز نهیکار عالوه بر وقت...هز نی... ادیبد رییطرح ساخت پروژه رو تغ دیتونیخانوم...شما نم دینیبب-

 کنهیخودش م

 

 که از صد تا فوش بدتر بود. یی...از همون خنده هادمیخند

 

 سهیمن وا یجرئت نکرده بود تو رو یوقت بود کس یلیخ-

 

 داد. تیهاش مشت شد و غرور جاش رو به عصبان دست

 یزنو چه به سر ساختمون رفتن و کار مهندس دونمیباشه تورو سر جات بنشونه...من نم دیبا یکیباالخره -

 

 وارد بحث شد. یبا لحن نه چندان دوستانه ا مایفرصت کنم جوابش رو بدم ن نکهیاز ا قبل

ادمه  تی..مهم سطح شعور و شخصشناسهیمرد و زن نم گهید زیهر چ ایکار  یای...دنیدرست صحبت کن مرد حساب-

 کنهیجامعه مشخص م یرو تو گاهشیجا که

 روند کار قرار انجام یتو یراتییشرکا تغ یکرده و با توافق ارا دییطراح هم تا ی...حترِینظر من حق با خانوم جهانگ از

 بشه

 

 بدم نه؟ یمنم به عنوان سهام دار حق دارم را -اریشهر

 نداره! یتیچندان اهم -نینسر
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 بود. یعصبان یو حساب خوردیخونش رو م خون

 طرف من باشه مایانتظارش رو نداشت که ن اصال

 خانوم مهندس... نیبب-

 

 استشمام کرد. شدیکه تمسخر رو م دیواژه مهندس رو کش چنان

 !ایار اری...شهریرسم اعالم جنگ دربربر من بود؟ اونم ک نیا

 بودم. ستادهیاش ا نهیبه س نهیس بایبه جلو برداشتم. تقر یقدم

کنه  ارکیچ دیبا یک گمیبشه من م یگذار هیپروژه سرما نیا ینکن واسه من...اگه قراره پول من رو نیبب نیانقدر بب-

 مونهی.. هرکس خواست مکننی...همه حالل و درست کار مرهینکنه روشنه؟ نون حروم سر سفره مردم نم کاریچ یو ک

 یکه بدون رسمیرو م یکیباال بره اول نفر حساب تو  ندونه اجر بدون اجازه م هیو هرکس هم نخواست به سالمت...

 .ادیچه کار ها که ازش بر نم ستادهیکه االن روبروت ا یزن نیو هم هیدست ک ایدن

 

 کشانده بود. یبودم که فکش را به هم چفت کرده بود و پوستش را به سرخ شیان منتظر شکستن دندان ها هر

 

 ؟یزنیحرف م ینطوریبا من ا یتو به چه حق-

 تو دفتر من یایو م نییپا یندازیکه جناب مثل گوسفند سرتو م یبه همون حق-

 یطرف یبا ک یتا بدون رونیپرتت کنن ب دمیجمعش کن بابا م-

 !ادیبرو بگو بزرگترت ب-
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 کرد و گفت: یانیرا داشت پادرم شیدر کنترل خنده ها یسع یکه به سخت ماین

 .دیریگیم یغلط ماتیتصم تیعصبان یاالن تو رونیب دیببر فیلطفا االن تشر ایار یاقا-

 

 وار تکان داد. دیانداخت و انگشتش را تهد مایبه ن ینگاه اریشهر

 

 یبه هدفت برس دمیو بدون من اجازه نم میرسیخانوم.. به هم م شهیتموم نم نجایداستان ا نیا-

 ام جمع کردم. نهیزدم و دستامو روس س یپوزخند

 به سالمت!-

 

 

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

 

 

 

 ( مای) ن

 

 در اسمان  شد. دیبه درخشش خورش رهیو خ ستادیپنجره ا پشت

 شاهرگش بودند. دنینشسته بودند و هر ان منتظر بر شیگلو یروز ها چون خنجر رو نیاز خاطرات که ا امان
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 را خوب به خاطر داشت. زیهم همه چ هنوز

 در مشامش بود. کذشتیاش م هیکه مدت ها بود از تخل یخانه ا یبو 

 سرش باشد. یکه قرار بود سقف باال یا خانه

 مشترک فراهم شده بود. یزندگ کی یبرا زیچ همه

 خت؟یکاشانه اش فرور یشد که سقف ارزو ها چه

 کار را کم گذاشته بود که  حق اش ترک شدن بود. یکجا

چشم  کیازدحام شهر در اوج ساعات تراف رفلکس مقابلش گذاشته بود و به شهیش یکه دستش را رو همانطور

 داد. هیدوخته بود سرش را تک

 کرد؟یداشت چرا احاس پوچ بودن م زیکه همه چ حال

 زمانه.. ییروال نها نیمگر عادت نکرده بود به ا اصال

 اتفاق افتاده بود؟ دیحاال که نبا چرا

  خواست؟یسرنوشت چه از جانش م نیا

 کمر به گرفتن جانش بسته بود. ایهم درست حدس زده بود و دن دیشا

 

 

 خوبه نه؟ یلیخ نیرو بب نجایا ماین-

 افتاب؟! قایخوبه دق یچ-

خونه ساخته شده فقط واسه  نیانگار ا دهیبه ادم م یچقدر گرمه! حال خوب نیبب گهی.. اره دیذوق یاوف..چقدر تو ب-

 کردن یزندگ
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 ...؟ یزندگ

 معنا شده بود. یواژه بعد رفتنش ب نیا چقدر

 ؟یبخاطرت از خودم گذشتم رفت یانصاف وقت یب

 ...گردهیبرنم یرفتن گنینم مگه

 ...چرا!؟یلعنت یچرا برگشت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

****************** 
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 ( نی) نسر

 

 

 و همزمان به سمت اشپزخونه قدم برداشتم. دمیصورتم کش یرو رو حوله

 بود. زیهوس انگ بیپلو عج یسبز یبو نیا ایروز خفقان اور با برادران ار هیاز  بعد

 چشم دوختم. یدینشستم و به جنب و جوش رش زیم پشت

 دستپاچه بود. یحضورم شده بود و کم متوجه

 هست زیم یالزمه رو یدختر انقدر دور خودت نچرخ... هرچ نیبش ایب-

 

 و مقابلم نشست. دیبه موهاش کش یزده دست خجالت

 کردم. یبشقابم خال یروتو ساالد یاز محتوا یکم الیخیب

 رو سر چنگالم زدم و به سمت دهنم بردم. یاریخ

 

 ؟یکنیچرا منو نگاه م گهیبخور د-

 چشم خانوم-

عاطفه.. بعدشم..انقدر خودتو خسته نکن دختر خوب من  یمنو خانوم صدا بزن ستین یازین یکار طیخارج از مح-

 نوکر خونه و اشپز من ینه دور از جونت بش یکمک حالم باش نجایتورو اوردم ا
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 داخل ظرف چرخوند و سرش رو تکون داد. یهدف قاشقش رو داخل لو یب

 

 پس من...-

 ؟ی.. انقدر سخته اسمم رو صدا بزننینسر-

 نه من فقط-

 

 هم از کنترل بغض بود؟ یرو  شیلب ها فشار

 .کردیبه اندازه من درکش نم ایدن نیدر ا چکسیه دی.شاکردمیدرکش م 

 ارام شود. یتا کم میبگو شیبرا کمیگذشته تار سخت بود از 

 یخواه نیزم یکند. طور یاسطوره پشت راخال نیکه هم یپدرش است و امان از ان روز یهر دختر یزندگ اسطوره

 داشت. یخورد که توان بلند شدن را نخواه

 نداشتم. ییجا چیهمه مدت تازه بود. من در قلب ان مرد ه نیمن هنوز هم بعد از گذشت ا زخم

 من و نه نرگسم... نه

 ...یندار ادرسیکه فر یو بدون یبزن ادیدلت بخواد با تمام وجود دردت رو فر سخته

 

 

 

********************* 
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 کرد. دایپ رییرنود کار ساخت پروژه تغ ایار اریو چرخش نظر شرکا البته به جز شهر تیاکثر یرا دییتا با

 احمد هم با من موافق بود. یحت

 من باشد خوش بود. فیحر تواندیخود که م الیبرادر کوچکتر با من سر لج افتاده بود و با خ اما

 رو قبول کردم. نیناهار نازن شنهادیاز سه هفته کار سخت پ بعد

 به او! شدمیافتادمن وصل م یهم که م یخود بود و هر اتفاق یب تییاز واقع فرار

 

 خوردم. یفیتکان خف نینازن یان کاکتوس مقابلم بودم که با صدابه گلد رهیخ

 

 بهم انداخت و گفت: یمرموز نگاه

 ن؟ینسر یخوب-

 .دمیبه لبه شالم کش یدست

 ؟یگفت یزیاره.. چ-

 !نجا؟یمن ا کنمی.. گل لگد مختیریگلدون ب نیبه ا یو تو انگار نه انگار زل زد زنمیدوساعته دارم حرف م-

 دیحواسم پرت شد ببخش-

 ؟یخوریم یحاال چ-

 واسه منم سفارش بده یخوریخودت م یهرچ-
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 مامان هنوز هم ازت دلخوره-

 ارمیفرصت مناسب از دلش در م هیسر -

 بهم انداخت و گفت: یهیسف نگاه

 یلیتهران..خداوک یکه اومد  شدیروحمم خب  دار نم یایم یکه دار گفتیبهم نم یدروغ نگو من اگه مصطف-

 ؟یاوردیصداشم در م

 ؟یندازیچرا متلک م یدونیتو که درد منو م-

 هم به من نگاه نکن! ی..اونجورمارویو هم ن یهمه سال هم خودت رو عذاب داد نی.. ایخودت با سکوت باعث شد-

 ...نینازن-

 :دیخم شد و غر زیم یرو

.. کینقاب تار نیا ریاز ز رونیب ایبسه ب نی؟نسریبه کور یخودت رو زد ای یگم؟کوریو زهرمار مگه دروغ م نینازن-

 رو انتیسکوت و هم اطراف نیبا ا یهم خودت رو نابود کرد

 کردم نکارویمن بخاطر نرگس ا-

 االن کجاست؟! شد؟یاخرش چ-

 هم فشار دادم. یپلک هام رو رو یعصب 

 بس کن!-

 یات رو بخاطرش نابود کرد ندهیکه خودت و ا یاخه... بخدا کس یکنیلج م یدار یبا ک ؟یکنیفرار م تیچرا از واقع-

 ارزش نداره

گفتم دستشو گذاشت رو دهنم و  یبه هرک د؟یصدامو شن یداره؟ مگه اون موقع که دردمو داد زدم کس دهیچه فا-

 !سیگفت ه

 رهی.. ابرمون مایتکرارش نکن گهید
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که امروز شده.. بخدا  ینیاطر تو شد اانصاف... بخ یب یقبولت نکرد؟ چرا ولش کرد یکه بود ینطوریهم مایمگه ن-

 کمرش شکست یشد نیزن حس دیفهم یوقت

 مجبور شدم-

 یکردیترکش م لیبدون دل دی... نبایرفتیم دینبا-

 تو عمل انجام شده قرار گرفتم-

 ؟یفهمیمرد م ماین-

 بخوان خوشبخت باشن هیکردم  که بق یمگه من زنده ام؟ مگه من زندگ-

 یو غرورت باعث شد که تباه بش یخودخواه نیهم-

 دیارز ینرگسم م یاشک ها ختنیتباه شدن من به نر-

 نرگس رو تو دلت باز کنه یداشت که نتونست جا نویحسرت ا شهیهم-

م خواسته رو از هیاون ترکم کرد فقط نرگس پشتم موند. تو تمام عمرش همون  ی؟وقتیفهمیم یاون مادرم بود لعنت-

 رو بشکنم دلش تونستمیداشت... نم

 به خودت اره؟ یکه گند بزن-

 دادمیم خواستیجونمم م-

 جبرانش کن یچرا وابسته اش کرد یاگه قرار بود بر ؟یچ مایپس ن-

 !رهید-

 تنهاست؟ ینیبی... نمنینسر ستین ری... بخدا دستین رید-

 و بگه نترس منم هستم ادینبوده که نفس به نفسمون ب یعمره کس هی. میکنیم یعمره تنها زندگ هی-

 



 شراب تلخ

 
93 

 

 من نداشت یبرا یجواب چوقتیه یلعنت یایدن نینمونده بود...اصال ا یموند..جواب رهیبهم خ مات

 زدم. رونیشدم و از رستوران ب الیخیخوردن ناهار رو ب ادیبه خودش ب نکهیاز ا قبل

 باز افسار پاره کرده بود یتابوت لعنت نیکار و شرکت رو نداشتم... انگار ا حوصله

 ..!ییایموم نیاز تو نسر امان

 باال اوردم و سوار شدم. شدیکه رد م یتاکس نیاول یرو برا دستم

 خانوم کجا برم؟-

 شدم. رهیخ ابونیهدف به خ یدادم و ب هیتک شهیرو به ش سرم

 برو)...(-

 ادرس... نیخانوم ا-

 فقط برو کنمیهرچقدر بشه حساب م-

 

 .شودیفراد گم م یاهویه نیما ب شودیکه دور م نیاگزوز ماش یصدا میرسیبه مقصد که م 

 .گذارمیم نجایکه در طول روز پا ا ستیبار نیاول نیا

 و قدم برداشتم. دمیکش یقینفس عم نامحسوس

ز ور اد یکم انمیاسپورت اطراف یها پیو ت یبیسراش نیدر ا دهیاتو کش یبلند و لباس ها یپاشنه ها نیرفتن با ا راه

 عقل است.

م را به با میخاطرات به جنونم کشانده و پا ستیکه چند صباح یاطرافم به من است...من یتمام نگاه ها کردمیم حس

 تهران باز کردده است!

 ... راست گفته اند.گرددیمجرم به محل ارتکاب جرم باز م ندیگویم
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 کنند؟ ریکه مرا دستگ ندیکجا سیپل یمامور ها نی.. پس از کشتن تمام عواطف درونم بازگشته ام...پس امن

 قاتلم! کی من

 .شودیاش از درونم محو نم ادوارهیمادرم که سال هاست  یخودم و ارزو ها قاتل

 تخته سنگ لبه پرتگاه نشستم. یرو

 .شوندیم یخاک میمهم نبود که لباس ها میبرا

 ندارم. یشدن هم واهمه ا یبشود...از خاک بگذار

 انیشبه م کی شیچشم ها دنیکه با د ی.. مانند تمام معادالت فلسفانه ادهیاتوکش یس هالبا نیا زدیبهم بر بگذار

 فروغ گم شده است. یشعر ها

 شبه شاعر شده. کیکه  یشیام ان انسان دور اند شده

 خواند؟یمرا نم یزندگ یشعر ها یچرا کس پس

 است! نیواقعا حق با نازن دیشا

که هرگز نه مرا دوست داشت و نه  یهاست که پنهان شدن پشت نقاب غرور تباهم کرده و عشق مادرم به مرد سال

 خودش را...

 !من

بود را به  انشانیکه م یتو و من اهمیمرد بوده ام که با تولد س کیزن و  کیمشترک  یزندگ یقاب عکس خال همان

 کردم. لیاجبار به ما تبد

 بود. دهیتدارک د میبود هر انچه سرنوشت برا یهمان ابتدا پوچ و ته از

خان!مشاجره پدر و  دیکاخ متروکه جمش چیمارپ یپله ها انیهستم که هرشب م یهمان دخترک پنج ساله ا من

 مادرش را به تماشا نشسته است.

 .کشدیم ریمن تنها نخواستن را به تصو ینمایس پرده
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 ..!باشد

 ..ستیکاف گرید

تکرار شد و باالخره پس از  ویسنار نی...ده سال ایکه مرا دوست ندار دندیفهم ای.. بخدا  که تمام دنچیکه ه من

 گذشت ده سال از عمر دخترک تماشاگر کارگردان کات داد!

 دعوا نبود. گرید

 تمام شد. زیبوسه سرد اخرش هم نبودم همه چ قیال یکه رفت حت یهمان شب از

 ام... ندهیتمام ا یبرا بود یکه کاف یماندم و نرگس من

 داغ با جناب خاطرات! یام به گفت و گو امده

 ؟یکنیم نیریشبانه ام را ش یکه با تکرار شدن مزه تلخ قهوه ها  یکنیخام برت داشته و فکر م الیخ

 ... نه

 مطلق ییکارت من عادت کرده ام به تنها یپ برو

 رد.ندا ی... شب باشد و روز فرقستنیزن نبودن و مردانه ز به

 ندارد. یعاشق یبرا ییاست که هوا یا دهیشهر پر از غبار گرگ زخم د نیا

 .کندیم ممیمعروفش را تقد الوگیو در اخر د زندیم شخندین میدر دل ها به

 کرد! خیول کن جهان را قهوه ات -

 :میگویو م دهمیتلخ فرو م هیمن در پاسخ بغضم را با ما و

 جنابیچشم عال-

 

 جهان سرخ است. یها نمایتمام س پرده
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 است؟ اهیمن س ینمایپرده س چرا

 تلخ...  ویسنار نیاز تکرار تمام مدت ا بعد

 ؟یکنیقصه هم رحم نم انیبه پا یحت

 .دانمیقصه تلخ شده ام نم نیگناه محکوم  به ا نیکدام به

 امده وقت رفتن است. نییحاال که پرده ها پا اما

 .کنمیتخت سنگ را ترک م 

 !زندیم لبخند

که  یعادت کرده...امان از ان روز یی..او هم به تنهاگذارمیم شیندارد که تنها یبی. عشناسمیلبخند را خوب م نیا

 ..یو تنها ادامه بده ینداشته باش یدیام

 ...ینگاه پر ترحم مردم عادت کن یو شالق ها ییکه به تنها یاز ان روز امان

 !عادت

 .شودیم ادم ها یکه بختک زندگ استیواژه دن نیتر تنها

جوان  یازدحام لبخند دختر و پسر ها نیعظمت خودش را ماب شهیشده و بام هنوز هم شلوغ تر از هم کیتار هوا

 .کندیم یمخف

 

 دستم را باال اوردم. کردیکه عبور م یتاکس نیتوقف اول یبرا ستادمیا یاصل ابانیخ یرو

 .شوندیجوان به همراه دخترش همسفرم م یزن

 .کنمیو سکوت م دهمیادرس را م  یطوالن یرو ادهیپ کیبعد از  میو من با کنترل درد پاها پرسدیرا م رمیمس راننده

.. ها راننده جوانش است. یتاکس گریبا د یتاکس نی. تفاوت اکندیم نیرا سنگ میپلک ها نیماش یارام و گرما حرکت

 .ندکیم ادیرا ز کیموز یو صدا شماردیم متیبا توقف پشت چراغ قرمز فرصت را غن
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 .شودیم میزخم ها یخواننده نمک رو ی...صدادهمیم هینم ناک تک شهیو سرم را به ش چمیپیرا دورم م میها دست

 

 ام یقاب عکس خال هیروزا  نیا

 ام یخال

 ام یچه حال یدون ینم

 

 .شهیهم یماند برا یخال ردیمان را در اغوش بگ یکه قرار بود عکس خانوادگ یعکس قاب

 

 ام... یعال

 ونهید هیمثل  درست

 خونه نیاز ا یچرا رفت ونهید

 

 یخان م دیعشق سرد جمش یاش که برا یباران یچشم ها یبرا گرفتی. دلم اتش مکردیخطاب م وانهیرا د نرگسم

 .دیبار

 

 شد یبعد رفتنت چ یدونینم

 شد یاسمون ابر یحت

 یگردیبرنم دونمیم

 شدیکاش م یخب ا یول
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 ارامش داشت. یبود که ارزو یما سراب یزندگ

 وقت بود که رها کرده بودم. یلیکاش گفتن را خ یا

 تلخ است...دردناک است. تیواقع باور

 .کندیاظافه قلب ا خاموش م یچراغ ها اما

 طرفه... کیاز خاطرات رنگ گرفته از عشق  سازدیم یا متروکه

 

 

 حال من غم و اضطرابه گهیتو د بعد

 چقدر حالم خرابه ینیکه بب ینبود

 

 

 !دنبو

پدرشان حرف  یایمدرسه که با ذوق از هدا ی...لعنت به لبخند دخترک هاکندیم یبه نبودن ها که دلت را خال لعنت

 .زندیم

عقده شد و راه نفسم را  میبود برا دهیخر شیکه طناز داشت و پدرش برا ییاز همان ها یدوچرخه صورت کی داشتن

 بست.

 نداشتن زجر اور است. نیصحبت از دشتن ها و در ع دیفهمینم یکس چرا
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 خونه رو ساختم نیعشقم ا یبا همه  من

 ابه یخونت رو یسخته بفهم یلیخ

 

 

 

 وقت است که اب برده یلیمارا خ خانه

 .ستیخانه ن کنمیم یکه من در ان زندگ یواریچهار د نیا

 .خوردیاز دسست رفته اش را م یاش..حسرت  روز ها یدوره جوان یشده بود ورق زدن البوم عکس ها کارش

 

 ادتهیهوزم اسممو  بگو

 خوابته یصدام تو شبا

 یاشتباه کرد بگو

 و ساکته نیمن دلت غمگ بعد

 

 

 .دادینادم بودنش را م دینو شی... من شاهد بودم که قطره به قطره اشک هاگفت
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 .امدی... هرگز نامدین اما

 

 

 تابمیب گهیتو د بدون

 خوابمیو نم تابمیب

 سراغم ادین یلحضه فراموش هیکه  خوابمینم

 ستین یتو اسمون اب بعد

 ستین یانتخاب گهیغم د جز

 که بدتر از عشق دمیفهم

 ستین یسراب چیه گهید

 

 

   یمغرورر کنج دلشان در خلوت خود برا یخوانده بودم که ادم ها ییجا

 .ردیمرد دستم را بگ کیام  ییکه در اوج تنها کردمیفکرش را هم نم یحت

 را از نو نوشتم. میو دفتر قصه ها دمیاو دست از گذشته کش یبرا

 تلخ است. شهیمن هم یقصه ها انیرفته بود که پا ادمی

 که باز از نو شروع شود. دمیترسیم

 کرد؟یدرکم نم یکس چرا

 .مگردیبرنم رمیرا بگ هیکرا یتا مابق زندیم میو به راننده دادم. هرچه صدا دمیکش رونیب فمیرا از ک یپول مقدار
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 !سوزدیم میها چشم

 فرار کنم تا از ان ناقوس دور بمانم. دیبا

 .ستیاالن وقت شکستن ن نینه... االن نه نسر االن

 دوشم انداختم. یرا رو فمیکردم و ک یرا ط ابانیخ

 .شومیساختمان م یاز ده شب گذشته و وارد الب ساعت

 کنم! هیتا خودم را تنب رمیگیم شیو راه پله ها را پ دهمینم یتی. اهمکندیمرموز نگاهم م نگهنبا

 .کشندیناله کنان جسمم را به دوش م میو پاها چرخانمیرا در قفل م دیکل

 . وخامت اوضاع را درک کرده.شودیو در سکوت نظاره گر حالم م دیا ینگران به استقبالم م عاطفه

 شیتفاوت راه اتاقم را پ یاندازم و ب یچهره مضطربش مبه  یخورشت بادمجان تمام خانه را پر کرده است. نگاه یبو

 .رمیگیم

 

 جان شام بکشم؟ نینسر-

 

 کوچک است. یروزیپ کینام کوچکم از زبان او  دنیشن یهمه فسار رو نیا نیب ما

 ماه همخانه بودن باالخره خجالت را کنار گذاشته... کیبعد از  دخترک

 

 

 ستمیگرسنه ن-
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 .کنمیتخت پرت م یو پالتو و شالم را رو چرخانمیرا در قفل م دی. کلبندمیو در را م شومیاتاق م وارد

 .کشمیکجم را دست م فرق

 ...دیا ینفسم باال نم 

 فشردم. میانگشت ها انیحفاظ را م یها لهیبود! وارد بالکن کوچک اتاق شدم و م ایبساط ارام کردنم مه کاش

 هم اثر نداشت. قیال  وو عمبود.... نرم دهیفا یب دمیکشینفس م هرچه

 .کشمیم غیو ج کنمیجمع م میو حسرت را در صدا خشم،بغض

 .کنمیبلند که خون را در دهانم حس م انقدر

 .ستیازار دهم مهم ن میرا هم با صدا یاگر کس ی. حتستمینقطه از ادم ها ن نیکه در دور تر ستین مهم

 تا ارام شوم. کشمیم غیج یفراموش ادگاریبه رسم  یحراس چیمجتمع  بدون ه کی ازدهمی.. در طبقه نجایا

 شب ها اخر

 یاست و نه از زندگ یاز مرگ خبر نه

 موقع از دوران من نیا

 مثل تو.. یپر رنگ شدن کسان زمان

 من است. یمعنا یپوچ و ب یزندگ در
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************************** 

 

 

 

 

 ) عاطفه (

 

 

 کردم. دنیدندن هام گذاشتم و شروع به جو نیبا ترس ناخن هام رو ب دیکشیکه م یمتمدد یها غیج یصدا با

 نبود که درد و دل کنه. یدختر نینسر

 کنن هم نبود. هیبخوره گر یبه توق یکه تق ییدخترا هیاصال شب اون

 ازش حساب ببرن.. انشیکه انقدر اطراف شهیباعث م یبشناسمش و بفهمم که چ شتریب خواستیدلم م شهیهم

ه اون ب یایدن یبود که تو ییایتوبودن رو داشته باشن رو هیشب یکه ادم ها ارزو یباش یجامعه زن نیا یتو نکهیا

 بود. وستهیپ قتیحق

 شده. یجمع فرار ینداشته که انقدر از حضور داشتن تو یندیگذشته چندان خوشا گفتیبهم م حسم

 !دونمیداره؟؟! خودمم نم یاصال چه ربط 

 ود.مغزم اضافه کرده ب یبه سوال ها شتریگره از کارم باز کنه ب نکهیا یکه کنارش داشتم بجا یماه زندگ کی نیا تمام

 خونه نداشت. یبا تو یکار باهام داشت چندان فرق طیمح یکه  تو یو خشک یجد رفتار
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من  یکه همه زندگ یپدر یبرا  ادیمتوجه مکالمه اش با مرکز ترک اعت یواشکیبازم همه جوره مراقبم بود و  نکهیا اما

 با ارزش بود. یایبا اون نداشت دن ینسبت چیبود و ه

 .کردمیرو کشف م دیادم جد هیروز  هر

 داخل خورشت رو دوست نداشت. یمویل

 بود. مویبا ابل یرازی...اما در عوض عاشق ساالد شخوردیقرمز هم نم گوشت

 نیا یبرا یدستمزد نکهیاما من با ا ارهیخونه مستخدم ب یانجام کار ها یداشت که خودم رو خسته نکنم و برا اصرار

 .دادمیبازم انجامش م کردمینم افتیکار در

 .دادمیاما من کارم را انجام م کردیم تیو شکا شدیم ریدلگ یگاه

 ؟یو مانند مرد ها رفتار کن یزن باش شودیمن اسطوره ساخته بود. مگر م یاز او برا شیبداخالق بودن ها نیهم اصال

 خاموش بود! شی.امشب چشم هادمشیدیبود که انقدر اشفته م یبار نیو روز امشبش.... اول لحا

 .کردمیداش... حسش م درد

 انقدر مرموز بود که جرئت نفوذ نداشتم. شهیمثل هم اما

 انجام دهم. توانستمیبود که م یکار نیو سکوت تا ارام شدنش بهتر صبر

 ! اما ترس ازنیتازه مالقاتش کرده بودم... اسمش چه بود؟ اهان نازن یبار دستم رفت که زنگ بزنم به همان دختر چند

 .شدمیم مانیافتاد و پش یبه جانم م نینسر دنیناراحت شدن و رنج

 لشحا یکه در دلم برا ی. انا اشوبدانستمیرا خوب م نیاش دخالت کند و ا یدر مسائل خصوص ینداشنت کس دوست

 کردم؟یداشتم را چه م

 اورد. یبلندش دلم را به درد م یها غیج یصدا

 در اتاق را بشکنم. خواستیدلم م 
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رام .. فقط اگمینم ی.. به من بگو...سرم را هم بزنند به کسزیکه انقدر در خودت نر میداخل بروم و بغلش کنم و بگو 

 اسطوره من! دیا یبودن به تو نم فیباش... ضع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 هم دوستت دارم هنوز

 میگویم تورا

 !یخودخواه یبانو یا تو

 

 ( مای) ن
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 زن که دستور بده! هیعقلشون رو بدن دست  دیهمه مرد چرا با نیا کنمیمن اصال درک نم-

 ه؟یچ قای...مشکل شما االن دقیاعتماد یاقا-

 کرده؟ رییو روند کار تغ رفتهیرو پذ شونیطراح هم حرف ا نکهیا ایزنه و  هیطرف حساب شما  نکهیا

بهش  یتر زمیرو اخراج کرد؟ اون مرد بدبخت چه ه یبه جا بوده.چرا مظفر رادشیکه درست گفته و ا میریاصال گ-

 فروخته بود؟!

 مشخصه؟ نیکه گرفت یمیبا تصم فتونیشما تکل-

 منظور؟-

 که من پاسخگو باشم نی.. حرف اخر رو بگنیزنیساز م هی هیهر ثان-

 !نهیپروژه حرف من ا نیاون زن از کجا سبز شد وسط ا-

مشکلتون رو حل  ایبا مهندس ار نی.. لطف کنیاعتماد یاقا ستیشما به من مربوط ن یخصومت شخص-

 انجام شده شونیشرکا توسط ا ی.انتخاب اعضانیکن

 

 پسر جان یدیمن ممشکل رو بگو منم گفتم االن چرا جواب سرباال به  ی..گفتاید ب-

 

که با حرف شما  ستیروز و دو روزش ن هیشرکت مطرح تو اصفهانِ.. کار  هی رعاملیمد نیزنیکه ازش حرف م یزن-

 نه؟یاز ا ریکرده غ رییکردن که روند کار تغ دییرو کل اعضا تا ریسوال بره.. خانوم جهانگ ریبخواد ز

 

 .کنهیم رونیوجب قد و قواره منو از دفترش ب میا داره با نگرفته..انقدرم ادع رادیچش بود که ا یمگه طرح قبل-
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 .دانستینم نیاز نسر چیمرد ه نیو خنده اش را با هزار زحمت کنترل کرد.ا دیرا گوشه لبش کش شصتش

 بست. یکمر به مبارزه با او نم نگونهیا دانستیم اگر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 ( نی) نسر

 

بود که چند قدم انو ور تر از من  ایاحمد ار شیهم تمام حواسم پ  ینگاهم به روند کار کارگر ها بود و از طرف هی

 .کردیساخت رو چک م راتییتغ

 .دیشد از حالت صورتش عکس عملش رو فهم یبود که نم نیمرد ا نیبد ا یاز عادت ها یکی
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 .کردمیصبر م دیبا

 .ستین دنیکه ادم پا پس کش دونستمیکرد هم م دییو تار راتییهمون زمان که روند تغ البته

 ...امیطرح جلو م یاجرا یدادن به شرکت ما من برا شنهادیکه با پ دونستیاز اول هم م دیشا اصال

 نبود. دیادم بع نیاز ا زیچ چیه

 سر کارگر چشم ازش گرفتم. یصدا با

 

از رو دوشمون برداشته شد و  ینیکه اومدن بار سنگ دیجد یکارگرا یعصر روزیبده...د رتیخانوم مهندس خدا خ-

 راستش من شرمنده شما شدم.

 

 مشکل نیرفع ا یشما بوده و من هم برا فهیکمبود کارگر وظ یاعتراض برا یتو انجام داد فهیشرمنده چرا...شما وظ-

 یمراد یخودم رو انجام دادم اقا فهیمتقابال وظ

 

 و گفت: دیکش شیشونیپ یودست هاش بود رو ر یکه تو یسرخ دستمال

 بابت لحن تند اون روزم...-

 .دی...من بدل نگرفتم ناراحت نباش ذارهیم ریلحن ادم ها تاث یرو یو فشار کار یخستگ-

 

 گفتم: شدمیرو دستش دادم و همزمان که از کنارش رد م یمنیا کاله

 یکنیبه حال من نداره فقط از خودت محافظت م یسر شما سود یکاله رو نی. گذاشتن ادیکن تیرو رعا نیقوان-
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 سرش گذاشت و تند گفت: یرو رو کاله

 چشم خانوم مهندس رو چشم-

 

 ساختمون رفتم.  یتکون دادم و به سمت ظلع شرق یسر

 بود. مایبخش ن نیبه کار ا یدگیرس مسئول

 بود. دهیفا یثبت به شهر رفته و منتظر بودنم ب یانجام کارا یبودم صبح برا دهیشن 

 .دمیدرست پشت سرم چرخ یاحساس حضور کس با

 ریجهانگ یخسته نباش-

 

 همون لحن! بازم

 .ستمیشاگردش ن گریمرد بفهماند که من د نیبه ا یکی

 

 ! نیممنون ...همچن-

  

 به روبروش چشم دوخت. یشلوارش فرو برد و با ژست خاص بیج یهاش رو تو دست

 بد هم نشده. نمیبیروز اول منم با انجام طرحت مخالف بودم اما حاال که م-
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ه و با فشار اروم کف دستم ب ستمیکه بتونم خودم رو کنترل کنم تا پشت سرش نا دمیکش یقینفس عم نامحسوس

ن دم با مبار هم که شده مثل ا هی رهیمی.. بخدا مرهیمی...منییطبقه پرتش نکنم پا ستیساختمون ب نیکمرش از ا

 حرف بزنه

 

 نداره به نظر من.... یالخطاست.. اشکال زیانسان جا-

 

 و مات! شیک

 یاطراف چشم هاش م انهیموز یبشه که با لبخند ها یزیر یمانع چروک ها تونستیرفتارش رو داشت اما نم کنترل

 افتادن...

 

 دیریزود جوشه...رفتار تندش رو بدل نگ کمی اریشهر-

 

 و گفتم:زدم  یاشکار پوزخند

 .دینشده دست به کار بش ری..تا ددهیرس تیگفت...به نظر من نقطه جوش برادرتون به مرز خر شهیکم نم هی-

 

 اخم گفت: با

 چطور؟-

 

بردارتون که  شهیداستانا از نامزد عاشق پ نیهمه ا کنمیواگذار کرده. هرچند من فکر م یسهامش رو به اعتماد-

 کنم؟یمن اشتباه م ای...درسته شهیشروع م شهیم یدست بر قضا دختر بزرگ اعتماد
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 بهت گفت: با

 امکان نداره نیا-

 داره تیچرا اتفاقا واقع-

 

 رفتم. نییپا اطیکاره با احت مهین یکنارش رد شدم و از پله ها از

 .دادمیاما همچنان به راهم ادامه م دمیشنیرو پشت سرم م صداش

 

 صبر کن ریجهانگ-

 

 شد. یپام خال ریتعادلم به هم خورد و ز اطیون همه احتپاگرد هشتم با وجود ا یرو

 و مانع سقوطم شد. دیچیدور تنم پ  یمحکم یدست ها امیبه خودم ب تا

 حالتون خوبه؟-

 از تکرار کردن اسمم دست برداشته بود. خداروشکر

 برداشتم و اروم گفتم: نیزم یرو از رو یمنیشالم زدم کاله ا ریرو ز موهام

 خوبم-

 

گر حق با ا یانتظار تشکر داشته باشه حت دیبود به شناخت دونفره که نبا یدییو بس.. لبخند کنج لبش هم تا نیهم

 اون باشه!
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 از کارگر ها دادم وگفتم: یکیراهم ادامه دادم و به محض خروج از ساختمون کاله رو دست  به

 کن که عجله دارم دیاژانس برام خبر کن...فقط تاک هی-

 و گفت: دیست قدم برداره که احمد سر رسگفت و خوا یچشم

 رسونمیبرو سرکارت من خانوم رو م یدیمف ستیالزم ن-

 بهم انداخت و منتظر شد. ینگاه یدیمف

 به نگاه مظلوم کارگر بخندم. ایاحمد شوکه باشم و  یناگهان شنهادیاز پ دونستمینم

 انقدر ترسناک بودم و خودم خب نداشتم؟ من

 با اخم گفت: دیرو د یدیکه مکث مف احمد

 برو سرکارت ؟یکنینگاه م یبه چ یسادیوا-

 دستم جابجا کردم و گفتم: نیرو ب فمیک

 هیکی رمونی...مسرمیم ایار یمن اقا یدیبرو سر کارت مف-

 احمد رفت. یو بدون نگاه کردن به چهره عصب دیکش ینفس اسوده ا یدیمف

 محض دور شدنش احمد به سمت راست اشاره کرد و گفت: به

 طرف لطفا نیاز ا-

 

 صفاتش اضافه کردم. ستیکه اشاره کرده بود قدم برداشتم و واژه مودب رو به ل یسمت به
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********* 

 

 شد و دنده رو جابجا کرد. یاصل ابونیخ وارد

 ر؟یخانوم جهانگ دیمطمعان دیزنیکه م یشما از حرف-

 

 بهش انداختم و گفتم: یهیفس نگاه

 سخته دیباش دهیعمر زحمتش رو کش کیکه  ی..رودست خوردن از کسکنمیدرک م-

 نگاهم رو به مقابلم دوختم. الیخیبهم انداخت که ب یتند نگاه

 رینبود جهانگ نیجواب من ا-

 

مشخص کن تا منم واضح بگم چه کاله  یبریمن به  کار م یکه برا یافعال جمع و مفرد نیخودت و با ا فیاول تکل تو

 سرت رفته! یگشاد

!خان داداشت رو ؟یواضح بگو..اخه مگه تو احمق گهیمسخره اش االن م یکل راه مغز منو خورد با سوال ها کهیمرت

 کاسه کوزت...وسالم! ریبزنه ز خوادیدختره م یدورت زده با بابا یدوزار یحساب عشق و عاشق

 

 

 فقط یاعتماد یچند فقره شراکت رو حساب شغلم با اقا یکه ط نهی.. حرف رک و پوسکنده من اایار یاقا دینیبب-

کار داشت اعتماده..اداره همزمان دو تا پروژه  یایدن یتو شونینسبت به عملکرد ا شهیکه نم یبگم که تنها حس دیبا
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ن ممکنه براتو نیکنار  و ا نیدیکش کنهیم یدگیرس تپروژه دوم به نحو احسن یبرادرتون به کارا نکهیرو حساب ا

 گرون تموم بشه

 

 لحظه سکوت کرد و گفت : چند

 ره؟یم یاب ریز یاعتماد یگیم یدار-

ه امور ممکنه کارتون ب نیبجنب ریگذشته و اگر د یاب ریبگم کار از ز دینامدار به من نشون دادن با یکه اقا یبا مدارک-

 ستی درست ناصال تونیشهرت کار یبرا نیهم بشکه و ا یقانون

 شناسنیهاش رو م یو کلک باز یهمه عالم اعتماد-

 

 کالهتو سفت بچسپ باد نبره اما در جواب گفتم: یش کیدرجه  بیزبونم اومد بگم که فعال تو رق سر

 را خسروان دانند. شیکمک بود در هر صورت.. صالح خو تمیمن فقط ن-
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***************** 

 

 

 ( نی) نازن

 

 و به سمت بالکن رفتم. دمیاش باال کش نهیرو تا قفسه س یروتخت

 یکشیم یه یخوایاز جون اون پرده م یدختر جان...چ نیبش ایب-

 گفتم: هیهمسا اطیح یبه درخت خرمالو رهیزددم و خ یتلخ لبخند

 کشهیداره م یمارو گرفته و ه یانصاف بند زندگ یفلک ب نیا ینیبیم یبابا...خودت دار خوامینم یزیمن که چ_
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 هیدردت چ نمیبابا جان بب نیبش ایب-

 

 گفتم: یاب نصفه کنار پاتخت وانیبه ل رهیخلق تنگ لبه تخت نشستم و خ با

باباجون ادما خودخواه شدن و دود  نهیکس واسه دل سوزوندناش نسوخته..درد من ا چیدرد من داداشمه که دل ه-

 کرده اهیشهر تمام وجودشون رو س نیا

 دنیم حیرو ترج دنیدرد کش یدارن... ول درمون

 

 کرد و گفت: یتند سرفه

 ؟یکرده باش یکه کوتاه ادیازت برم یکار-

 نه-

 دست هاش گرفت و گفت: نیرو ب دستم

 شهیبسپرش به زمان بابا جان خودش حل م-

. میریبگ ادیرو بدست اوردن  یبرا دنیجنگ میخوایم یشد اخر و عاقبتمون..پس ک نیبه زمان که ا نشیانقدر سپرد-

 خوره؟یسرمون به سنگ م یک

 

که بهمون  یزیوهم برانگ دیاز ترس پنهون شدم پشت خاطرات باطل و ام یسرمون به سنگ خورده بابا جان... ول-

 رو فراموش نکردن زیچ چیکه ه یدر صورت کننیم ی...ادما تظاهر به فراموشدنیم

 

 

 .میشدیزمان م ریاس دیواقعا حق با بابا بود و با دیشا
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 ب دست وارد اتاق شد. ینیبه در اتاق خورد و مامان س یاروم ضربه

 به من و بابا انداخت و گفت: ینگاه

 ن؟یکنیگوش هم پچ پچ م ریز یچ یپدر و دختر خلوت کردن-

 

اگه جلو برم اجازه کمک  دونستمیو من تظاهر به عادت کرده بودم. چون م زدیم شیرو ات گرمیبابا ج نهیخس س خس

 دهیبهم نم

 باشه...تظاهر... تونهیادم م هیحالت باور  نیاحمقانه تر نیا

 

 ستیراز ن گهید ادیب رونیب نهیگفتن نداره نرجس بانو..اصال راز که از س یراز پدر و دختر-

 زدم  و گفتم: یبابا لبخند مضحک نیعوض کردن جو و جواب حرف سنگ یبرا

 

 !ینرجس خاتون چه کرده...اومم به به کوکو سبز نیبه به بب-

 

 که اماده کرده بود رو به دست بابا داد و گفت: یلقمه ا مامان

 مادر یگاز گذاشتم برو بخور اگه گرسنه ا یرو هم رو مایسهم تو و ن-

 

 .میتا باهم بخور کنمی.. صبر مرسهیداداش هم م گهیساعت د مینه..ن-
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****************** 

 

 

 ( نی) نسر

 

 

 

 و گفتم: دمیرو سر کش وانیاز اب ل یا جرئه

 عاطفه؟ یبپرس یخوایم یزیچ-

 سر چنگالش رو داخل بشقاب برگردوند و گفت: یفرنگ گوجه

 حالش خوبه مگه نه؟-

 نگاهش کردم. رهیمکث قاشقم رو داخل دهنم بردم و خ بدون

پا و اون  نیاومد مدام ا یاسناد به سراغم م لیتحو یکت داشت و هر زمان براشر یحال رو از صبح تو نیبود.ا کالفه

 داشت. دیترد یزیگفتن چ یو برا کردیپا م

 

ساله مواد مصرف  ستیب کیکه نزد یپدرت..ادم تیگفتن ترک عادت موجب مرض است! حاال هم شده حکا میازقد-

 درسته؟ یو چند سال وابستگ نیکه پشت پا بزنه به چند یانتظار داشته باش دینبا کنهیم

 

 با غذاش شد. یرو اروم تکون داد و مشغول باز سرش
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سال ارزوش رو  انیکه سال یرو بساز یو کس یکه اونو از اون فالکت نجات بد یخوای..تو میصبور باش دیبا-

ابت کنه و که شده بهش فرصت بده تا خودش رو ث کباری یو حاال هم برا یدیهمه سال تو دورش چرخ نی...ایداشت

 نه اسمش سرشکسته ات کنه یریسرت رو باال بگ یاریاسمش رو م یکه وقت یتورو براورده کنه...بشه اون پدر یارزو

 درسته عاطفه؟ یپدر نرمال داشته باش هیهم که شده  کباری یحق توِ که برا نیا

 

 نگاهم کرد. رهیخ هیرو باال اورد و چند ثان سرش

 کشه؟یدرد م یلیخ-

 یکشیاز اون درد م شتریخودت ب یروند ادامه بد نیاگه به ا-

 داره و االن کجاست یذهنمه که چه حال ی..مدام توستیدست خودم ن-

 یصبور باش دیفقط با ستین یبد یجا-

 ممنونم یلیکه براتون جبران کنم اما بازم ازتون خ ستیدر حد توانم ن چوقتیه دونمیازتون ممنونم...م-

پس  یخونه رو بساب نیپدرت صبح تا شب انقدر ا الیاز فکر و خ ترسمیبذار کنار..من م پاره کردن رو کهیتعارف ت-

 ...نکهیکنم نه اا یدگیپروژه رس نیتا راحت تر به ا یهم خونه ام باش نجای...من تورو اوردم ایوفتیب

 ساده یکار زیتم هیو  کنمیغذا اماده م هی.. من فقط هیچه حرف نیا-

 ...زبونم مو در اورد انقدر بهت تذکر دادم!یدار نتیجواب تو است هیمن تا صبح هم بگم باز -

 

 انداخت. بشقابم رو کنار زدم و گفتم: نییزد و سرش رو پا یخجول لبخند

 ؟یمطمعن یدار یکه از شراکت پروژه اعتماد یتو راجب اطالعات-

 زدیدختره داشت با پدرش حرف م دمیخودم شن یاره مطمعانم با گوشا-

 گفت؟یداشت م یبهم بگو چ قیمرکز کن و دقعاطفه...ت-
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ما  ادیو تا به خودش ب هیو سرش گرم پروژه بزرگ تر ستین یگفت بذار من خرو از پل رد کنم..بخدا احمد کاره ا-

 .میزد نشیزم

 زدم. پوزخند

 بزنه! نیهارو زم ایار خوادیم ی؟اعتمادینیبیرو م ایکار دن-

 موفق بشن؟ توننیبه نظرتون م-

 کنهیم نییزمان تا شی. بقمیکنیما کار خودمون رو م-

 

 اب رو به سمت لب هاش برد. وانیسرش رو تکون دادو ل مضطرب
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****************** 

 

 

 ( مای) ن

 

 

 بره نییمن با ارامش پا یلقمه غذا از گلو هیداشتم. بذار  یباز شروع نکن لطفا..امروز روز سخت نینازن-

 

 و گفت: دیپا پس نکش نینازن

 ن؟یدیعقب کش ستین یمانع چی..حاال که هنیکنیم نکارویچرا با خودتون ا-

 

 کالفه قاشق و چنگالش را در بشقاب مقابل خود راها کرد و به خواهرش چشم دوخت. ماین

 !ریخ نه

 دختر کمر به قتل او بسته بود امشب.. نیا
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 !نینازن-

 ؟یهمه سخت نیا ستی..بس نینجوریداداش.. قربونت برم نکن با خودت ا-

 ؟یفهمیتموم شده چرا نم زیهمه چ-

 همه نشونه است ناینگاه به دور و برت بنداز...ا هینشده..-

 

 گرفت. شیخود را عقب زد و راه خروج را پ یصندل اینم

سرش اش را چون پتک بر یضعف زندگ نیبزرگتر گرید کباری نیبود تازن دهیکه به پاگرد اشپزخانه رس یزمان درست

 کوباند.

 

تورو فراموش کنه توام  تونهیداداش..همونطور که اون نم یرو فراموش کن نینسر یتونی...نمیتو هوزم دوستش دار-

 قدم بردار هیرو..فقط  یکیتار نیتمومش کن ا ای..بیتونینم

 

را در قفل چرخاند و از قفل بودن در مطمعا  دیندانست و به سرعت به سمت اتاقش قدم برداشت.کل زیرا جا ماندن

 شد.

 .دیایسمج تر از ان بود که باز به سراغش ن نینازن

 اش گذاشت. یشانیپ یو دست چپش را رو دیتخت دراز کش یباز رو طاق

 بود باز هم سرنوشت نوشتن قصه را از سر گرفته بود. دهیرس میعشق تار نیکه به باور تمام شدن ا یدرست زمان چرا

 .دادیم رییقصه را تغ انیشجاعت پا یبود و کم نیواقعا حق با نازن دیتجربه کرده بود.شا نیتلخ را قبال با نسر انیاپ

 مرگ دوباره! کیهم  دیشا

 شده بود بر امواج افکار داغانش... یتلخ ویتکرار خاطرات  گذشته سنار بیعج
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 ؟یکنارم بمون شهیکه هم یدی...قول مماین-

 ..قول...قولدمیقول م-

 

 مانده بود. یانعکاس پوچ در دل کوه ها باق کیتنها  ندهیا یایسود که ان همه قهقه مستانه از رو چه

 

 

 

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

 

 

 ) احمد ( 

 

 کرد و وارد شد. یخانه را ط یورود یعجله پله ها با

 نشان نداد. یعکس العمل چیه شهیمادرش بر خالف هم ییجواب خوش امد گو در

 کجاست مامان؟ اریشهر-

 و در پاسخ رفتار سرد پسرش گفت: دیابرو در هم کش مادر

 شده مادر؟ یزیتو اتاقشه..چ-

 

 لب گفت: ریبه سرتا سر خانه انداخت و به سمت اتاق برادرش قدم برداشت و ز ینگاه احمد
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 شده مامان..شده!-

 

رفتارش در اتاق را با ضرب باز  یبدون کنترل رو شهیتر از هم یدر بهت رفتار تند پسرش ماند و احمد عصبان مادر

 کرد و وارد شد.

 درحال مطالعه را از جا پراند. اریشهر واریبا برخورد با د در

داشت و برادرش ناجوان مردانه خجنجر زده بود  تیواقع ریجهانگ یتمام گفته ها نکهیسخت بود.ا تیواقع هضم

 درد داشت. شیبرا

 دخترک فکش منقبض شد. یجمله پرمعنا یاور ادی با

 (دیضربه بخور دیدیعمر زحمتش رو کش کیکه  ی...سخته از کسکنمی) درک م

 

 .ستادیکتاب را کنار گذاشت و مقابل برادرش ا اریشهر

 شده داداش؟ یزیچ-

 شد؟یداشت ارام باشد اما مگر م یسع

 ؟یچرا سهامت رو واگذار کرد-

 را غرور گرفت. شیرفت و جا اریاز چهره شهر بهت

 احمد اشنا نبود. یرنگ نگاه برا نیا

 .دیرا در هم گره زد و گردن باال کش شیکوچکتر دست ها برادر

 در دل زمزمه کرد: احمد

 بزرگ شده!-
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 شده بود. بزرگ

 ک نبود!کوچ گریبود. اما د ستادهیفوتبال بود حاال مقابلش ا یبا او مشغول باز اطیدر ح روزیکه تا د یبچه کوچک پسر

 اره داداش!-

 

 داد. رونیو نفسش را پرقدرت ب دیبه صورتش کش یدست احمد

 خشم سرکش... نیا شدینم ارام

 ؟یکرد نکارویبدونم چرا ا شهیم-

 بدم. حینداره که توض ی..پس لزومستمیپروژه من ن نیمگه مسئول ا-

 وار تکان داد. دیزد و دستش را تهد ادیفر

 ..مراقب حرف زدنت باش!ـــــــاریشـهر-

 ؟یاب زن ریداداش؟ اون دختره پرو اومده ز شدهیچ-

 در چشمان برادر بزرگتر گستاخانه گفت: رهیتر رفت و خ کینزد

 گذاشته باشه ریتوام تاث یداداش که رو شهی!اصال باورم نمیانگار کارش رو خوب بلد بوده مار افع-

 ؟یادب شد یانقدر گستاخ و ب یصداتو ببر! از ک-

 تر رفت و بلند گفت: کینزد

 ؟یطرف اون دختره رو گرفت یاون کنفرانس لعنت یاز همون موقع که تو-

 لج یدار یکردن..توچه مرگت شد پسر با ک دییاخه؟حرفش حق بود کل اعضا هم تا یدختر دار نیبا ا یا نهیچه ک-

 ؟یکنیم
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 پر خشم هنوز هم ادامه داشت.. یشد. اما بازدم ها دهیبرادر کوچک بر یحق جواب نداشت...به کل صدا حرف

 بلند از اتاق خارج شد. یبه احمد زد و با گام ها یارام تنه

 در سکوت مرگ بار غرق شد. خانه

 مادر ادامه داشت... یها یجدال دوبرادر تنها نگران انیدر م و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 ( نی) نسر
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 .دیکش نییدوشش پا یو پالتو را از رو ستادیپشت سرش ا عاطفه

 بود. دهیفا یو چشم غره رفت ب دیعقب کش نینسر هرچه

 .کردیدخترک کار خودش را م 

زن باشد.کم حرف بود و اصال محبت  نیا  کیبود که چرا انقدر دوست دارد که نزد بیخود عاطفه هم عج یبرا

 به اسطوره شده بود. لیهم ناخواسته در دل دخترک تنها جا باز کرده و تبد دیهوا و شا یاما ب کردینم

 ااایاریشورشو در م یعاطفه دار-

 کرد. زانیو پالتو را او دیخند زیر عاطفه

 خوب شد من زودتر اومدم خونه-

 کوتاه را کنار در انداخت و گفت: یپوت ها نینسر

 چطور؟-

 ..نیمهمون دار-

 مهمان؟

 د؟یایاش ب یهمانیکه به م شناختیشهر م نیااو را در  یکس چه

 شد تا راست و دروغ را بسنجد. رهیدخترک خ یمردمک چشم ها یرگیت در

 بود! یچشم ها عاد نیا

 شد. ییرایو وارد سالن پذ دیبه شالش کش یاهسته دست یداشت..با گام ها قتیحق پس

 زد و جلو رفت. یخطابش کرده بود لبخند همانیکه عاطفه  م یفرد دنیباد

 !یمصطف-
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 .دیرا سر کش شیجرئه چا نیعادت زد و اخر یاز رو یچشمک یمصطف

 بسته لبخند زد. یمقابلش نشست و با لب ها نینسر

 دخترک.... بیها عج ییگذاشت. عادت کرده بود به خموش امد گو ینیلم دادو استکان دا داخل س الیخیب یمصطف

 بزنم! یسر هیی امیگفتم ب یتونیبدون من نم دمید-

 نشاند. شیجا یظیان محو شد و چشم غره غل کی نینسر لبخند

 نزن! خودیحرف ب-

 ...دیخند

شت خور نیا ی..وااله من با بویبود کلک؟اشپز نمونه استخدام کرد نیواسه هم ادیرو پست کن ب یدیرش یگفت یه-

 فسنجون دلم ضعف رفت از سر شب...

خونه  ادی..چون قبل من مدهیخودش انجام م ی.. ولیانقدر خودتو خسته کن ستین یازیمن هزار بار بهش گفتم ن-

 مانعش بشم. تومینم

کفشات  رنیگیپالتو رو ازت م یایمرد خونه! از سرکار م یاماده.. رسما شد ی.. خونه گرم و نرم..غذاادیبدتم که نم-

 ...البد االنم پاهاتو تو اب گرم ماساژ بده نه؟!کننیرو جفت م

 ش را به سمتش پرتاب کرد و گفت:کنار کوسن

 !!یمصطف-

 

از ابراز  یهم نوع نی.اشدیم انیحرف ناگفته ب کیهزار و  یبود که برا نیلحن از صدا زدن ها تنها مخصوص نسر نیا

 خشم بود!

 هوا گرفت و کنار خود گذاشت. یکوسن را رو یمصطف

 ست؟یتو گرسنه ات ن-



 شراب تلخ

 
130 

 

 

 هم انداخت. یرا رو شیزد و شالش را کنار زد و پاها یطانیلبخند ش نینسر

 نه فعال!-

 گذاشت. نیرا مقابل نسر یچا ینیوارد سالن شد و س عاطفه

پر کرده بود حسادت کرد!عاطفه  ینیقندان را  در س یبه بشقاب  سوهان که جا رهیشده خ زیر یبا چشم ها یمصطف

 را خموب به خاطر سپرده بود. نینسر یعادت ها

 

 مبل جابجا شد و گفت: یرو

 زنده؟! ایمن دست تنها مرده ام  ینیبب یبار زنگ زد هیچهارماه گذشت -

 

 به سوهان زد و گفت: یگاز کوچک نینسر

 بادمجون بم افت نداره!-

داشت با سرفه زدن  ی. دخترک سرخ از خنده سعدیرا به سمت خود کش یسرفه ارام عاطفه نگاه مصطف یصدا

 ترل کند.خنده اش را کن یشینما

 

 

را در هم  شی.ابرو هادینوشیتازه م یدر دهان داشت خونسرد با چا یکشاند...سوهان نیرا مجدد به سمت نسر نگاهش

 نگاهش کرد. رهیگره زد و خ

 سوهان را در دهان گذاشت. یتفاوت باال انداخت و تکه بعد یرا ب شیشانه ها نینسر

 ! یحرف نزن تا جواب دندان شکن نشنو یعنی نیا و
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************** 

 

 شده بود یدستت درد نکنه عاطفه خانوم عال -یمصطف

 و گفت: دیبه شالش کش یخجالت زده دست عاطفه

 نوش جونتون-

 که داخل قاشق داشت را به دهان برد و گفت: یو تکه ترش دیخند انهیموز نینسر

 ینمرد یتا از گشنگ تیرو عقد کن و برو سر خونه و زندگ یرو که سه ساله نامزد کرد یاون بدبخت-

 

 که در دهان داشت را قورت داد و گفت: یلقمه ا یمصطف

 رو بهم زد! ینامزد شیهفته پ-

 

 کرده بود. ینیب شیخبر را پ نیخونسرد به خوردن ادامه داد انگار از قبل ا نیعاطفه باال رفت اما نسر یابروها

 

 خوادیاون دختر تورو واسه خودت نممن از اولشم بهت گفتم -

 بود تموم شد یهرچ-

 تنها بودن بهتر از باهم بودن با فاصله است یخوبه...گاه-
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****************** 

 

 ..یشویبه ادم ها دل نازک م یشویکه م وابسته

 ...یشویم حساس

 ستیخود آدم ن دست

 دلهاست انیم یتنها گناه وابستگ نیا

 .شودیازاد م یروز میکرده ا یکه در قلب خود زندان یدلتنگ مینکن فراموش

 از خود! کندیفرار م دهیمجنون افتاب ند مانند

 خود... یخود واقع از

 .کندیم زیچشم ها را لبر اچهیاشاره در کیبا  انگاه

 انسان است کیدل  یاز تکان خوردن اواره ها قییشود عم زیکه لبر چشم

 ...ستین یشکستن یوابستگ

 ...شودیم زیلبر تنها

 !شودیم مجنون
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 .گذشتیبود م دهیکه  سال ها حسرتش را کش یکس دنیکه با د ییروز ها نیخوب بود که ا چه

 بود. یاستشمام عطرش با فاصله هشت طبقه هم عال نیهم

 نداشتن در وجودش جوانه زده بود. نیدر ع یداشتن کس دیها بود که ام مدت

 ..الیساخت از جنس خ یشد و ممنوعه ا بشینص یرحم یکه با ب یاز روزگار فیح

 گذشته بود. پروراندیفکرش را در سر م یو حت دشیدیم دیکه نبا ییروز ها ان

 !زدیکه او لبخند م یزمان بردیم ادیپرنده بال و پر شکسته بود که درد را از  کیاو  حال

 

 اجازه ورود داخل رفت. دنیبه در زد و پس از شن یروزانه ضربه ارام تیخسته از فعال عاطقه

 در حال مطالعه بود حسادت در وجودش رخنه کرد. قیکه عم نینسر دنید با

 بود! دهیفا یب

 زن باشد؟ نیبود که مانند ا ایدن نیدر ا یکه او نداشت..اصال کس خواستیمثل او بودن عمر هزار ساله م یبرا تالش

 ..!نه

 کم بود. ریناپذ یانسان خستگ نیا یزن برا واژه

 ازمرد بودن هم گذشته بود. یحت وا

 .کردیم یبرس کیودرشت کار هارا از نزد زیو ر زدیدوبار به ساختمان سر م روزانه

 نداشت. یتیشکا یبود که کس بیو عج کردندیها از صبح تا غروب افتاب کار م کارگر

 .شدندیم یکارگر ها فرار زدندیبه پروژه سر م گرید یکه شرکا یبود زمان دهید



 شراب تلخ

 
134 

 

گل از گل کارگر ها  دنشیباز هم با د نیو درشت نسر زیر یها رادیو ا یها یریبود با وجود تمام سخت گ بیعج

 .کردینم وسشانیهم مائ نیجواب سرد نسر یو حت گفتندیم ریو تک به تک روز بخ شکفتیم

 زن که بود؟ جادوگر مهربان!!!! نیا

 ؟یدیرش یخوایم یزیچ-

 به خود امد و پوشه ها را در دست جابجا کرد. نینسر یصدا با

 دارن ییکار واجب ایدفترشون گو دیگفتن شما بر ایار ی...خانوم...اقازهیچ-

 

 زد. هیانداخت و تک زیم یرا رو خودکار

 ؟یچه کار-

 کردن محرمانه است! دیتاک ی..ولدونمینم-

 تکان داد و گنگ گفت : یسر

 باشه تو برگرد سر کارت-

 

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

 

 

 اجازه ورود در را باز کرد ووارد شد. یبه در اتاق زد و بدون منتظر ماندن برا یارام ضربه

 اننداخت و جلو رفت. کردینشسته بود ونگاهش م زیبه احمد که پشت م ینگاه

 نگاه بخواند کالفه شده بود. نیاز ا چیه توانستینم نکهیا از
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 !نیبش ریجهانگ یخوش اومد-

 شده بود نشست. دیچ زیکه با فاصله از م یها یاز صندل یکی یرفت و رو کینزد

 محرمانه است! نیگفته بود-

 را به هم گره زد و گفت: شیها دست

 گمیم یصبر داشته باش کمی-

 

 اشنا در چهارچوب ظاهرشد! بهیبود که به در خورد و قامت غر یضربه ارام نینگاه پر از سوال نسر پاسخ

 گرفت و مشکوک به احمد چشم دوخت. شدیم کیکه نزد مایاز ن نگاه

 شد؟یسه نفر مطرح م نیب دیبود که با یزیمحرمانه چه چ نیا

 

 به نشانه ادب تکان داد. یدرست مقابلش نشست و سر ماین 

 بود چشم دوخت. شانیهردو رهیزد و به احمد که خ یلبخند محو متقابال

 

دوش هر  یرو ینیبار سنگ دونمیو بهتون اعتماد تام  دارم.م نیمن بود یشاگرد ها نیشما  جزو بهتر یهردو-

باشه اما خواستم  یانصاف یب دیخمواسته  من شا نی. انیبریم شیو پروژه رو سخت پ کنهیم ینیدوتاتون سنگ

 .خوامیاالن جواب م نیهستم هم یشانسم رو امتحان کنم و چون ادم عجول

 

 بود انداخت و گفت: زیم یرو وانیبه ل رهیکه خ نیبه نسر ینگاه نهیناش ماین

 ؟یچه خواسته ا-
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 گفت: زیام هیکنا یگرفت و با لحن وانینگاه از ل نینسر

 باال تر از تصورم نباشه دوارمیام-

 

 سرکش خود اشنا بود لبخند زد و گفت: یدانشجو یبا اخالق ها شیکه  کم و ب یزد.. احمد لبخند

 !انهیالبته مخف دیریکردم رو در دست بگشروع  یکه با اعتماد یکار پروژه  خوامیم-

  

 چیدشوار.. بدون ه یریگ میتصم کی یبرا ینکته جد کیان به هم گره خورد. کیدر  نیو نسر ماین نگاه

 نبود. شتریب حیبه توض ازیو ن دانستندی...خوب میاحساس

و  اهیس هنیک نیا دیفهمیم یاحمقانه برادر کوچکتر بود.کاش کس یها میکنترل رفتار ها و تصم شنهادیپ نیاز ا منظور

ت نداش نیبا نسر یچندان یبود و خام! اختالف سن رد؟جوانیگیزن جان م نینسبت به ا اریاز کجا در دل شهر نیچرک

 زن قرن ها تجربه بود و کس از ان خبر نداشت! نیا یزندگ قهیاما هر دق

 نگاه هارا شکست و گفت: یتلپات دینشسته بود را د نینسر یکه کنج لب ها یلبخند محو ماین

 وندیوارد م میندارم اما مستق یبد تیو ن کنمینم نیکار با وجود برادرتون سخت باشه..توه نیا کنمیمن فکر م-

 شدن دردسر سازه!

در سر احمد  که چه کردیفکرد م نیبه ا نینسر نکهیدور نبود و با تفاوت ا نیچندان هم از ذهن نسر ماین پاسخ

را معلم اخالق مناسب  نیان دو بود تمام اعضا از ان باخبر بودند.باز هم نسر انیکه م یا نهیبا وجود ک گذردکهیم

 کرده بود. بدادن به برادر کوچکتر انتخا یگوش مال یدانسته بود و برا

 

 نه؟ ای..اره خوامیجواب م هیو سوال فقط  هیرو دادم و دور از حاش یشنهادیمن پ -احمد
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 قبوله! -نینسر

ل طوفان به پا کرده بود. در طو امدهیکار نبود.از ترس به خطر افتادن دخترک جنگجو بود که ن یاز سخت مایتند ن نگاه

 ها مشاجره نداشته باشد. اینبود که با برادر کوچکتر ار یچهار ماه روز نیتمام ا

و نرگس  مایزن که حسابش دست ن نیا یاز اخالق ها نگذارند..اما امان گریکدیچرخ  یچوب ال یگریپس از د یکی و

 بود و بس!

 زد و رو به احمد گفت: یلبخند ؟یچه بود جز همراه چاره

 .میکنیرو قبول م شنهادتونیپ-

 شروع دوباره.. کی یراه دراز و پر رمز و راز بود برا کیاغاز  نیا و

هر دو تا اسانسور  ریهر دو طرف دور از اعتراف! مس لیاز اتاق خارج شدند و خوشبختانه باب م گریکدی دوشادوش

 بود. یکی

 .ستادندیکف دست کنار هم ا کیهمسفرشان نبود..با فاصله  یبود که کس خوب

 ؟یچرا قبول کرد-

 به شمارش طبقات گفت: رهیخ 

 !میقبول کرد-

 

 کم بود. شی. قطعا کاپ اسکار براشدیزن م نیروز موفق به کوتاه کردن زبان ا کی یکس اگر

 ..یحاال هرچ-

 بود. یخوب شرفتیپ نیجمع مفرد شده بودند و ا یها فعل

 بود! یکار چ نیهدفش از ا یدینگو نفهم-

 یگرفتیم میدرست تصم دیکه بود با یهرچ-



 شراب تلخ

 
138 

 

 و ادامه داد: دیسمتش چرخ به

 خوندن اسی هیاز ا یخسته نشد ؟یعادت تلخت رو کنار نذاشت نیهنوز ا-

 مگه که من از دنبال ارامش بودن خسته بشم؟ یبودن خسته شد یاز جنجال-

 

 برده بودند. ادیرسما پا به گذشته گذاشته بودند و حال را از  اورد؟یدو را به خود ب نیا ستین یکس

 کند؟ فیکجا بود که ک نینازن

 

 قدم شد و گفت: شیخروج پ یبرا نیباز شدن در اسانسور نسر با

 !جنگمیکه ندارم نم یزیچ یبرا من

 

 گذشته! ادیکه تلخ بود با  یماند و پرت شدن از گذشته به حال مایرفت و ن دخترک
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**************** 

 

 

 ) عاطفه (
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و ضربان و فشار باال بردارم  جانیه نیبا ا گهیقدم د هیصحنه عمرم مقابلم بود ومطمعا بودم اگه  نیتر زیبرانگ خوف

 .کنمیسکته م

 خودت به دادم برس.. ایاومدن به تهران رو قبول کردم؟ اوف...خدا شنهادیاصال چرا پ کنم؟یم کاریچ نجایمن ا ایخدا

 گفت: فونیاز پشت ا ییصدا

 ه؟یک-

 و گفت: دیکش رونیپالتوش ب بیدستش رو از ج نینسر

 نیباز کن نازن-

 

بگه تورو به شام  دعوت کردن منو دنبال خودت راه  ستین یکی!...اخه نیگفت نازن گهی! اره دن؟یاالن گفت نازن نیا

 یمن اخه مگه رو ئسم؟یاونم خونه ر یمن! اومدم مهمون شه؟یم یخب مگه تنها بمونم تو خونه چ ؟یکه چ یانداخت

 اخه... یدیقرار م ییها طیخدا منو تو چه شرا یداخل اومدن رو دارم...ا

 ... دمیاز جا پر نینسر یعصبان یصدا با

 

 

 خشکت زده؟! یدختر واسه چ گهید ایب-

 ا..اومدم -
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محله متوسط  هیتو  یخونه قدم هی ینبود مهندس با اون همه شهرت تو یشدم. باور کردن اطیتند کردم و وارد ح پا

! من احمق بیو غر بیبا اون همه رفتار عج نیو نسر یاخه..اون از مصطف نمیبیم یمن دارم چ ایخدا کرد؟یم یزندگ

 پاک زده به سرم! گم؟یدارم م ی... من چندختر خاله..پسر خاله ا یو مصطف نینسر دمیفهمبعد چند سال 

 نیبه استقبالمون اومد و صورت نسر یداخل رفتم. خانوم مسن نیباال رفتم و پشت سر نسر یکوتاه ورود یپله ها از

 .دیرو بوس

اما در جواب   دمیسالم خودم رو هم به زور شن یصدا یرفتم و سالم دادم. حت کیداشت...اروم نزد یشاداب چهره

 .کردمیحرکت م نیازم شد و هم چنان پشت سر نسر یاستقبال گرم

 شد. ییرایسالن پذ وارد

مهندس  دنیو با د بردمیهم به استقبالمون اومد و خوش امد گفت و من همچنان در حالت سکته به سر م نینازن 

 از تنم رفت!روح  یاسپورت و لباس خونگ پینامدار و ت

 و به شام دعوت بشم!  امیخودم ب یبتونم به خونه رئسا یروز هیکه  دمیدیخواب هم نم یتو

 برم تا سکته نکردم. نیکوفت بخورم فقط بزار من

 .دمیکش یقینشستم و نامحسوس نفس عم نیکنار نسر ییمحض اتمام مراسم خوش امد گو به

 مجدد شده... ییپروژه باعث اشنا نیو کار ا شناسنیرو م گهیدوقته هم یلیرفتار ها مشخص بود که خ تیمیصم از

 یقوز شد و زبونم هم از شدت داغ یدادم که قوز باال نییپا یچا دنیکه راه نفسم ور بسته بود با نوش یاسترس

 سوخت. 

 زدم. هیاستکان گذاشتم و تک ریو استکان رو نصفه داخل ز اوردمیبودم که خم به ابرو ن یزینگران ابرور انقدر

 از گند زدن! یریجلوگ یبود برا نهیگز نیشدن فعال بهتر خفه

 گذاشت و مقابلمون نشست. نینسر یمهندس نامدار ضرف سوهان رو کنار چا مادر

 انداختم. نییرو با گاز گرفتن لب هام کنترل کردم و سرم رو پا ادیلب هام ب یبود رو کیکه نزد یلبخند

 قند دوست نداره! نیکه نسر دونستینم یرازیانگار فقط خواجه حافظ ش 
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 مامان نرجس انقدر زحمت نکش نیبش -نینسر

 هیواسم کاف نی... همنمتیمادر تو فقط به من سر بزن... بب هیزحمت چ-

بذارم..گفتم شمارو  یو مجبور شدم خونه قرار کار هیو چون ضرور امیگفتم که واسه کار م نیمن ظهر هم به نازن-

 ..ایگو یزحمت نندازه ول

 

 و گفت: دیمبل جلو کش یجبهه گرفت و خودش رو از رو نینازن

 ..مگه نه مامان؟!انیکه مادر بگو واسه شام ب شهیمنو وسط نکش.. به من چه! من بهش گفتم اونم گفت نم یپا-

 

 و گفت: دیخند نیخانوم مت نرجس

چقدر خموش حال شدم که  یمادر اگه بدون یزیکنم برام عز کاریمن بود. چ ریهمش تقص گهیاره دخترم راس م-

 یینجایاالن ا نهیمهم ا گهید زیهر چ ای..حاال واسه کار یایگفت قراره شب ب

 انداخت و گفت: نیبه نازن یکه مشخص بود معذب شده دور از چشم نرجس خانوم نگاه تند نینسر

 ممنون مامان!-

 

 ح بخندم.تا خود صب خواستیرفته بود و دلم م نیاسترسم از ب رسما

 .ستادیو ا دیبه دامنش کش یخانوم دست نرجس

 .کنمیشام رو اماده م لیمنم کم کم وسا نیباشه پس مادر..شما به کارتون برس-

 

از  نیکرده بود هر ان امکان منفجر شدن نسر ینیب شیخانوم که از سالن خارج شد مهندس نامدار که پ نرجس

 هست گفت: تیعصبان
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 ن؟یسر اصل مطلب..مدارک رو اورد میخب..بر-

 زیم یکه همراه اورده بود رو باز کرد و مدارک رو رو یفیکه بهش زل زده بود گرفت و ک نیبا مکث نگاه از نازن نینسر

 انداخت و گفت:

 و چندساله خانواده شو بر باد بده نیچند یمردک دودمان و ابرو نیا نکهی..قبل از امیعجله کن دیبا-

 

 مطالعه کاغذ ها شد و گفت:مشغول  ماین

 ؟یکرد دایپ یزیچ-

 شد و گفت: یهم انداخت و مشغول خوردن چا یپاهاشو رو نینسر

. مردک دخترش رو طعمه کرده..کارش  رو هم خوب میکردیکه فکرشو م هیهفت خط تر از اون یاعتماد اروی نیا-

 ؟یچ یعنی نیا یفهمیرو زده..م ایمهر شرکت ار یبه اسم همکار اشیاسناد تمام کثافت کار ریبلده! ز

 

نامدار که چند لحظه تو  یخشکم زده بود. چه برسه به اقا وفتهیداره م یبودم چه اتفاق دهیفهم شیکم و ب منکه

 شد و گفت: نینسر رهیسکوت کامل خ

 ؟یتو مطمعن-

 شک نکن! -نینسر

 و گفت: دیاز پوشه هارو سمت خودش کش یکی نینازن

 شیمقابله که خداروشکر اونم امروز صبح حل کردم! بق فیحر نیزم یهمراه تو هیداشتن ما  یقدم برا نیبزرگ تر-

 دست خودتونه

 یپروژه دسترس یرو خوامیو اونطور که من م میوارد عمل بش انهیمخف دیکه با نهیمشکل ما ا نیبزرگ تر-نینسر

 !میندار
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 میدور از چشم برادرش کارمون رو انجام بد دیکه احمد گفت با یدیخودت شن یو با گوش ها یخودت بود -ماین

..باالخره که گهیکرده د دایبه الالش گذاشته که االن جسارت دور زدنش رو پ یل یانقدر ل ؟یاخرش که چ -نینسر

 نه؟ فهمهیم

 نداره یخوب ونهیبا تو م اریشهر یدونیخودتم م-نینازن

 منو انتخاب کرده! نیاتفاقا احمد هم بخاطر هم-

نداره..انقدر  ینداشته باشه مطمعا باش کنار زدن من و تو براش کار یادم ها ترس یابرو ختنیکه از ر یکس -ماین

 عجول نباش !

 ..یدونیخوب م نویخودتم ا ستمیمن ادم صبر کردن ن-

 !یوقت ادم موندن نبود چیادم صبر کردن نه..تو ه -ماین

 

 زمزمه کرد: زیدوخت و هشدار ام چشم نیترس به برادرش و نسر ایو  دیپر نیاز رخ نازن رنگ

 داداش!-

 گرفت و به خواهرش نگاه کرد. نینسر ختهیو با مکث نگاه از نگاه افسار گس دیلرز ماین یها پلک

 !کردم؟یمن اشتباه م ای رفتیم یچشم هاش به سرخ یدیسف

 .میخارج شد ییرایسرو شام  از سالن پذ  یکرد و همه برا دایورود نرجس خانوم بحث خاتمه پ با

 .کردمیرو کشف م یدیلحظه رفتار ها و اتفاقات جد هر

 .کردمیهم من اشتباه م دینسرن و مهندس نامدار بوده...شا نیب یگذشته کور هی انگار

 .ذاشتینم یشک باق یبرا ییاشکار جا یها هیکنا نینه! ا اما
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 ریدل س هیکه  کردیوسوسه ام م یبود حساب دهیچیمشامم پ یکه تو یا مهیخورشت ق یمعذب بودم. اما بو نکهیا با

 فقط بخورم.

هم معذب بودنم رو حس کرده بودن و  دیبه من نداشت. شا یتوجه ا یهم مشغول بودن و کس هیبق خداروشکر

 یفرق چیه نی. اما نسرستینامدار کالفه است و اصال حواسش به غذاش ن ی...حس کردم اقاارنیبه روم ن خواستنیم

 که کنارش خورده بودم نداشت. یقبل یبا وعده ها

 .دادیبه خوردنش ادامه م لکسیاروم و ر یلیخ 

ت ..سخیریبگ ادیتا مثل او بودن رو  کردیپوست کلفت بودنش در برابر مشکالت ادم رو جذب م ایحفظ ظاهر و  نیا

 از درونم باخبر باشه. یباشم که نزارم کس یانقدر قو تونمیهست..اما منم باالخره م
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**************** 

 

 

 ( نی) نسر

 

 

 .دمیکش نییدر رو پا رهیانداختم و دستگ میبه ساعت مچ ینگاه مین  

 یکیباالخره بعد از پنج ماه کار  تونستمی. اما خب..بد هم نبود مکردمیرو اصال درک نم یو اضطرار یجلسه ناگهان نیا

 .نمیمرموز رو که دورادور اوضاع رو تحت کنترل داشت رو بب یاز شرکا

که  میبود ینفرات نیکه اخر مایکنار هم بود که اونم با حضور من و ن یخال گاهیها پر بود و دو تا جا یهمه صندل بایتقر

 .میکردیپر م میشدیوارد سالن م

 رو به همه گفتم و نشستم. یدیبه اطرافم نشون بدم خسته نباش یتوجه ا نکهیا بدون

 بود. نیمن و اون هم نیفرق ب نیگرم تر از من برخورد کرد و کنارم نشست..بزرگ تر ماین

 گرم بود و من سرد! شهیگرما!... اون هم 

 که مقابلم نشسته بود خشکم زد. یفرد دنیو با د دمیرو باال کش نگاهم
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 بود!  نیهم یبودن و با واسطه کار کردن برا یهمه مخف نیا پس

 شوکه بودم که قدرت پلک زدن هم ازم گرفته شده بود. یقدر به

چهره نحس امکان نداهر از  نیکه ا دمیفهمیفراموش کردنش حاال م یهمه مدت؟ بعد از اون همه تالش برا نیاز ا بعد

 ذهنم پاک بشه.

 بود. ایچهره دن نیمن منفور تر یبرا کردیرو جذب م یکه هر کس یروشن یبلوند و چشم ها یموها نیا

بود لرزش پلک هام رو کنترل کردم و  یدست سردم حس کردم و وجودم گرم شد. به هر زحمت یرو یدست یگرما

 چرخوندم. مایسرم رو به سمت ن

من! من در حقش بد کرده  یدوست داشتن کیتار یایدن نیب کردیغرقم م شهیهاش...براق تر از هم چشم

 .گرفتیدستم رو مبد! اما اون باز هم  یلیبودم...خ

 و گرمم کرد. دیکم کم به تمام تنم رس گرما

 فرصت مناسب تر... هی ی... توکردمیتشکر م دیبا

 بود. دهیفا یب رمیافکار سرکشم رو بگ یجلو کردمیم یسع هرچه

 .دمیصورت نحس رو د نیکه ا یشده بودم به گذشته.. درست همون روز پرت

 هام اومده بود و موفق شد. ایرو نیسرزم ینابود یبود که برا یدوسر ترسناک ویمن د یبود! اما برا خوشگل

 همون روز... درست

 چشم هام رنگ گرفت. شیمادرش پنهون شده بود پ یدختر شش ساله که پشت پاها ریتصو

 .دهیدخترک ترس یبود برا یاما باز هم ستون مقاوم دیلرزیمادرش م یپاها

 بکشه. رونیاون و همسرش ب یپاشو از زندگ دیکه با زدیم ادیرت مادرش فرصو یکه با شکم برجسته تو یزن و

بزرگ باشم که تمام شهامت پنهون شده از ترس مادرم رو به جون بخرم و  یاونقدر خواستیکه چقدر دلم م اخ

 اونه نه مادر من... پاشهیخانواده  رو از م  هیکه  یکه کس ارهیب ادیبه اون زن بزنم تا به  یمحکم یلیس
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ک مطلق پل تی...من  در واقعتیبه واقع شمیو پرت م رنیم نیخاطرات دخترک شش ساله از ب زیتصاو زنمیکه م پلک

 است! یکه شروع کننده اش باز هم همان زن چشم اب یروبرو شوم با جدال گرید کباریتا  زنمیم

 ست.خارج ا میمادر و دختر از شمار انگشت ها نیا انیشبهات م 

 من خواهم بود. دانیم روزیپ نباریا اما

و بدون جلب توجه  یعاد یلیبه من نبود و به محض اتمام کنفرانس خ یاجیپروژه احت حاتیتوض یکه تو خداروشکر

 خارج شدم.

 کردم. یدر اتاق خال دنیبلند خمودم رو به اتاقم رسوندم و تمام خشمم رو سر کوب یگام ها با

 .رمیبگ میدرست تصم تونستمیتا م شدمیاروم م دیو دور خودم چرخ زدم. با ستادمیاتاق ا وسط

 به دام افتاده تا عذاب بکشه! یرو داشتم که به راحت یاحمق حس

 رو گرفتم. ی! تلفنم رو چنگ زدم و شماره مصطفنیو حس الیو حاال هم ش مایاحمد...بعد ن اول

 ل جسمم رو ازم گرفته بود.کنتر تیو باز هم طبق معمول عصبان دیلرزیهام م دست

 بوق سوم جواب داد... با

 به به سالم احوال بانو-

 اعصابم و خشمم رو دوبربر کرد. یرو دیکش یشادش خط لحن

 وجودم داد زدم: باتمام

 با من بکنن اره؟ یکثافتا قراره چه باز نیا یدونستیتو م-

ا به ت کشهیطول م یو کم کنهیم هیخودش تجز شیداره رفتارم رو پ دونستمیحاکم شد. م نمونیلحظه سکوت ب چند

 .ادیخودش ب

 ن؟یافتاده نسر یاتفاق ه؟یمنظورت چ-
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باز هم به خانه اول  کردمیسرم نازل شده بود و هرچه از ان فرار م شیوقت پ یلیخل یاسمان یبال نیا اتفاق؟

 .گشتمیبازم

 

فته جادوگر روگر یمایرفته دختر اون ش یزدیم نهیکه سنگش رو به س یاون اشغال نیخودت بب یبا چشما ایپاشو ب-

 .خندهیم شمیمن به ر یو نشسته روبرو

چرا  یچرا تو مصطف فهممیکاسه تونه...فقط نم مین ریز یکاسه ا هی دونستمیم دی..از روزاول بایاصرار کرد رمینم گفتم

 تو!

 

رو  ستیبشه..من اون زمان که ل یکه چ یدوزیو م یبریامون بده منم بتونم جوابتو بدم. واسه خودت م قهیدق هی-

 شرکا نبود نیب الیو ش نیاز حس یاسم دمید

 گمیم یچ نی...خوب گوشاتو باز کن ببزنهیم شخندیمن نشسته به من ن یروبرو شرفیب کهیحاال که هست! مرت-

 نیسر ا یچه بال ستیاصال هم برام مهم ن ارمیچرخ من کنن درمار از روزگارشون در م ی..اگه بخوان چوب الیمصطف

 گفتم؟ یچ یدیشن ادیم یپروژه لعنت

 

 انداختم. زیم یفرصت کنه جواب بده قطع کردم و تلفن رو رو نکهیاز ا قبل

 رو چنگ زدم و از اتاق خارج شدم. فمیو ک پالتو

 انداختم و گفتم: زشیم یو نگاهم کرد. تلفنم رو رو ستادیبا ترس ا عاطفه

 دستت امانت باشه! نمیکه کجام..ا یدونیو نم ستیبگو ن نهیهم خواست منو بب ی..هرکرمیمن دارم م-

 رو برداشت و با لکنت گفت: یگوش

 چ..چشم خانوم-

 



 شراب تلخ

 
150 

 

 رفتم. نییپا یاضطرار یاسانسور از پله ها الیخیکنارش رد شدم و ب از

 حس شده بودن. یپاهام از شدن درد ب دمیبه پاگرد اخر رس یمعمول وقت طبق

 زدم. رونیت بو از شرک اوردمیبه ابرو ن خم

 که بتونم دوباره خودم باشم و ضعف نشون ندم. یازشون...حداقل تا زمان شدمیدور م دیبا

 شدم. یاستادم و منتظر تاکس یاصل ابونیخ یرو

ندونستم و  زی...صبر کردن رو جاماین دنیاومد. باد نییهاش پا شهیپام ترمز زد و ش یجلو یرنگ دیسف یاس د پزو

 سوار شدم.

 شد و حرکت کرد. ابونیوارد خ اروم

 هم نگرانم شده بود! دیدلش برام سوخته بود و شا دیدنبالم اومده بود؟ شا چرا

 بزنم و فقط به بودنش تمرکز کنم. شیهمه رو ات خواستیذهنم بود که دلم م یتو دیچرا و شا کیو هزار

رو  نیم بسوزه متنفربودم و خودش هم ادلش برا یکس نکهیاز ا رم؟یضعفم رو در نظر نگ نیبزرگ تر شدیمگه م اما

 .دونستیخوب م

 که گذشت خودش سکوت رو شکست و گفت: کمی

 یدوست خواستم کمکت کنم برخالف تمام ب هینزار..فکر کن به عنوان  یدلسوز یاومدم دنبالت رو به پا نکهیا-

 یکه در حقم کرد ییها یمعرفت

 

 شدم و گفتم: ریش

 نداره! هیکمک کردن کنا-

 توجه به جوابم گفت: یب

 خودش بود نه؟-
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 .کنمیکه من هستم رو درک نم یپروژه ا یفقط وارد شدنش تو کردهیم یکه چه غلط ستیبرام مهم ن-

 یکنیازدواجش با خواهرت رو درک نم شتریبه نظر من تو ب-

 زدم: داد

 !ستیاون خواهر من ن-

 نه؟یاز ا ریغ یانکارش کن یتونیهم نم کینفر ثبت شده و از نظر ژنت هیشناسنامه هاتون که  یاسم پدر تو-

 !هیفرصت خوب ی..حقم دار؟یکن یسرم خال یچند ساله رو ور نیداغ ا ای یکمکم کن یتو اومد-

 چرند نگو!-

 ه؟یپس چ ستیاگه چرند ن-

 پس خودت رو عذاب نده گمی..تجربه دارم که مزنهیم نتیزم یایکنار ن تیاگه با واقع-

 با اون دختر داشته باشم تونمیکه من م هینسبت نیتر فیکث نی..استین تیواقع نیا-

 بزنه نیدختر تمام عمرش رو تالش کرده تا بتونه تورو زم نیکه هم یهست یفکر کن انقدر قو نیبه ا-

 ...حکم سوسک رو داره! ریگرگ پ هیکفتار در مقابل  هی-

 پس ضعف نشون نده-

 ه؟یادیخواسته ز نیا نمیببرو  ختشونیر خوامیمن نم-

 اشتباه از خودت بوده-

من و اون وجود نداشته...من ...من  نیب ییوقت ما چیتموم شده! ه گهید یاشتباه بود. ول نیقبول دارم ازدواج با حس-

 بودم و اون خودش...

 یازش داشته باش دیرو با ی..انتظار هر رفتاریتو غرورش رو خورد کرد-

 نداره! یاون احمق به من ربط یرفتار ها و فکر ها-
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 گردهیبه تو برم یاتفاقا همه چ-

 بزنن کور خوندن نمیزم توننیکار م یایمن شدن تو دن بیاگه فکر کردن با رق-

 اول اروم باش-

 من ارومم-

 یکردیفرار نم ی...اگه بودیستین-

 ؟یهست یتو طرف ک-

 حق!-

 

 کردم و به اطرافم چشم دوختم. ادامه داد: سکوت

 نه؟ نهدوینم-

 بودم! دهیرو فهم منظورش

 ستینه...اگه بفهمه هم برام مهم ن-
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********************* 

 

 

 ) عاطفه (

 

 قفل چرخوندم و اروم وارد خونه شدم. یرو تو دیکل

 که به لطف باز بودن در اتاق راهرو هارو روشن کرده بود. یکم ریبود و نو کیتار کیتار ییرایپذ

 گذاشتم. یجاکفش یرو بستم و کفش هامو تو در

 دستم جابجا کردم و سر راهم تمام المپ هارو روشن کردم و به سمتاتاقش رفتم. نیهارو ب پوشه

 به در زدم و منتظر شدم. یرسم عادت ضربه اروم به

 بهم انداخت و گفت: ینگاه یچشم ریز
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 ...ایب-

 گذاشتم و سالم دادم. زیم یکارش استادم. پرونده هارو رو زیرفتم و کنار م جلو

 نگاهم کنه گفت: نکهیجوابم رو داد و بدون ا اروم

 شده؟ یزیچ-

 نه..فقط نگرانتون شدم-

 نباش!-

 کوتاه از اتاق خارج شدم. دیخسته نباش هیگذاشتم و با  زیم یرو رو لشیموبا

 ه بود.بود...اما به نسبت صبح اروم ترشد یهم عصبان هنوز

 مونده بود. ظرف رو یباق شبیمقدار از مواد کتلت د هیهامو عوض کردم و به اشپزخونه رفتم..خوشبختانه هنوز  لباس

 تا گرم بشه... تابهیکف ماه ختمیگذاشتم و روغن ر رونیب

 یاهنگ یتا خشک بشه به سمت در رفتم و از چشم دمیکشیزنگ در واحد همونطور  که دستام رو به لباسم م یباصدا

 و در رو باز کردم. دمیکش ینفس راحت نینازن دنیانداختم.با د

 سالم-

 داخل... دییسالم بفرما-

 گفت: یاروم یبا صدا کردیکه کفش هاش رو کنار در جفت م ینیو کامل از در رد شد.ح دیکش یسرک

 نه؟ هیپات یاوضاع قات-

 اوه چه جورم!-

 ی..عاطفه از پس داد و هوار هاششیرو تنها نزار و برو پ نیبه من زنگ زد گفت هرجور شده امشب نسر یمصطف-

 بغلم و اومدم!  ریزدم ز ی. منم دوسه تا پوشه الکادیاون بر نم

 شده؟ یچرا عصبان نیدونیشما م-
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 به پشت سرم انداخت و گفت: یشد. نگاه ییرایکرد و وارد پذ زونیرو او پالتوش

 ؟یکنیفکر م یخودت چ-

 اومده یخانوم هی..با شنیخانوم م نی..همسر سابق نسرنیهست انی..خودتون که در جردمیو داقتدار ر یواهلل من اقا-

 شدن. ی...فکر کنم واسه همون عصبانشنیپروژه محسوب م یبه بعد جزو شرکا نیاز ا ایبودن و گو

 شده! الیدست ش چهیباز نیچرا حس فهممیمن نم یاون که اره ول -

 ه؟یک گهید الیش-

 

دهنش باز موند و مردمک چشم هاش از ترس گشاد شد. خودم هم  نینسر یلب باز کرد که جواب بده با صدا نینازن 

 از حال اون نداشتم. یدست کم

 کس! چیه-

 

 .ستادیخودش رو جمع و جور کرد و ا نینازن

 زمیسالم عز-

 

 به تکون دادن سرش اکتفا کرد و گفت: نینسر

 ؟یپرونده هارو اورد-

 مارستانیناخوش احول بود بردنش ب کمینتونست امشب باشه راستش بابا  مایاره اوردم...ن-

 شده؟ عمو حالش خوبه؟ یزیچ-

 یدیبگم خوبه که دروغ گفتم...خودت حال و روزش رو د-
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 فرصت استفاده کردم و به بهانه اماده کردن شام به سمت اشپزخونه رفتم. از

دل تو دلم نبود  ی. اما از طرفمیریگیشکل ممکن پس م نیرو به بدتر جایب یکنجکاو نیجواب ا دونستمیم خوب

 بفهمم چه خبره!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 ( نی) نسر
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 انداختم و گفتم: کردینگاهم م رهیکه خ نیبه نازن ینگاه یچشم ریسرخ رو ورق زدم و ز پوشه

 شاخ در اوردم؟!-

 سرش رو تکون داد و گفت: جیگ

 هان؟!-

 شدن رهیخ یحرفتو بزن بجا گمیهان و مرگ! م-

 نازک کرد و گفت: یچشم پشت

 یهم هست یخوبه خوبه...حاال انگار چه تحفه ا-

 

 رو به سمتش پرت کردم. زیم یرو وهیشدم و پرتقال داخل ظرف م زیخ مین

 داد و گفت: رونیهوا گرفتش و زبونش رو تا اخر ب تو

 !چیه کی-

 یمملکت نیسرت مهندس ا ریخجالت بکش...خ-

 خب باشم..تورو سننه-

 ببند دهنتو-

 ایزنیحرفا م شه؟یم ییکه هم ببندم و هم سوال کنم! هان؟ نه خدا شهینم-

 ـنینــــازنـ-

 همکار تو شده؟ قیهمه شرکت دق نیچرا اومده ا اروی نیا گمیم-

 رهیپاش نشسته که مثال بخواد از من انتقام بگ ریز یسمیچون اون دختره ساد-

 !میهم بدهکارشون شد یزیچ هیمامان تو حاال  یاون خراب شد رو زندگ تهیبرعکس شده! ننه عفر ایخوبه واهلل..دن-
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 دختر؟ یزنیتو چرا انقدر بد حرف م-

 !نمییمن بچه پا ستمیهارو بلد ن یسوسول باز نی! جمعش کن  من اشیا-

 داره!؟ نشییبه باال و پا یختر چه ربطد هیعفت کالم -

 بگو پاشو گورتو گم کن یحرف بزن یخوایبحثو عوض نکن..نم-

 پاشو گورتو گم کن!-

 گرد نگاهم کرد که ادامه دادم: یچشما با

 یریمخ منو به کار بگ نکهینه ا میکار کن یایقرار بود ب ه؟یچ-

 مگه؟ میدار نمی..موضوع مهم تر از اگهید میکنیکار م میدار-

 رو رو کنم. ینرفته زودتر دست اون اعتماد ایار شیتا ابروم پ نکهیموضوع ا نیمهم تر-

 .میحواسمون رو جمع کن یحساب دیبگم اوضاع قمر در عقربه با دیکه با یگیرو م انیاها ...اگه اون جر-

 مگه؟ شدهیچ-

 ت...دختره عجوزه مچمو گرف اروی نیکه اسناد رو کش رفتم تا چک کنم ا روزید-

 داستان رو؟ یلو که نداد ؟یبهش گفت یخب تو چ-

م جغد شوم نگاه نیذره ع هیاشتباه اورده! اونم  ی....خودمو زدم به اون راه و گفتم اوا فکر کنم منشونمینه بابا مگه د-

 کرد و رفت...

 کارت ورود به اتاق اسناد رو داره ؟ یک  یاصل یبجز شرکا یاخه ناقص العقل ک-

 

 رو گاز گرفت و با ترس گفت: لبش

 لحظه اومد سر زبونم و گفتم حواسم نبود که! هیگند زدم نه؟ خب -
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 به موهام زدم وگفتم: یچنگ کالفه

 نکرد؟ بتیتعق یکس یاومد یتو راه که م-

 دقت نکردم! دونمینم-

 ....یکرد کاری...تو چیوا نینازن یوا-
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*************** 

 

 

 شب ها.. نیا

 تو بودن یب کیتار یشب ها نیهم

 !زنندیلبخند م میو تمام شهر به درد ها کندیرا تکه تکه م قلبم

 

 

 

 .ستادمیا رشیبخش شدم و مقابل پذ وارد

 خانوم  خوامیعذر م-

 خسته نگاهم کرد و گفت: پرستار

 د؟ییبفرما-

 از اقواممون اومدم  یکیمالقات  یبرا-

 اسمشون؟-

 نامدار مانینر-

 رو چک کرد و گفت: ستمیس
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 طبقه دوم اتاق هشتاد و سه-

 ممنونم- 

 کنمیخواهش م-

 

اسانسور شدم و از پله ها باال رفتم. تک به تک  الیخیبودن صف اسانسور سرم رو به دروان انداخته بود. ب شلوغ

 .ستادمیشماره اتاق هارو چک کردم و مقابل در اتاق هشتاد و سه ا

 به در اروم وارد اتاق شدم. یو با ضربه اروم دمیبه شالم کش یدست

 باز به استقبالم اومد. ینرجس متوجه ام شد و با رو مامان

 دخترم یخوش اومد-

 

 .دمیکمپوت و دسته گل رو به دستش دادم و صورتش رو بوس یحاو سهیک

 تو راهه! نیرنگ به روت نمونده مامان..برو خونه استراحت کن نازن-

 که بمونم بهتره ارهی...برم خونه دلم طاقت نمیدیر چرا زحمت کشدستت درد نکنه ماد-

 

 .دیکشینفس م ژنیبود اما به لطف  دستگاه اکس اری. هوشستادمیسر عمو ا یزدم و باال یلبخند

 رمق باز کرد و گفت: یچشم هاش رو ب یال

 بابا جان یخوش اومد-

 که حالت خوب بود شبیپهلون؟ د شدهیچ-

 گفت: یفیضع یصدا با
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 دوا و درمون ندارم گهیکه د ییمای..من جانباز شکننیشلوغش م یالک نایمن حالم خوبه..ا-

 نبودا نی..قرار ما انیهست دیشما انقدر نا ام یگرم باشه وقت یبه ک نی..پس پشت نازننطوریا دینگ-

 ..نگران من نباش به کارت برس دخترموفتهیبرعکس تصور و قول و قرار ادم اتفاق م زیهمه چ شهیهم-

 

لب خوش  ریقدم عقب رفتم و به رسم ادب سالم دادم. ز هیبحث نصفه موند.  مایباز شدن در اتاق و وارد شدن ن با

 اومد. کیگفت و نزد یامد

 گفت؟ یمادر دکتر چ شدیچ -نرجس

 مامان جان میتحت نظر بمونه و امشب هم هست دیگفت با-

چهار رکعت رو هم بخونم تا قضا نشده...بمون تا برگردم مادر  نیبمون پس من برم نمازخونه اصالحه مادر.. یهرچ-

 دختر! اینر

 زدم و گفتم: یلبخند

 راحت باشه هستم..التماس  دعا التونیخ-

 

 حاکم شد. نمونیب ینیخارج شدن مامان نرجس سکوت سنگ با

از من مقابلم ،جهت مخالف تخت  تیهم به تبع مایو ن ستادمیبرم...کنار تخت ا کیبا دست اشاره کرد که نزد عمو

 .ستادیا

 

 باباجان حرف دارم باهاتون ایدخترم..توام ب ایب کینزد-

 

 اش زمزمه کرد: نهیرو گرفت و اروم هم صدا با خس خس س مایدست راستش دست من و با دست چپش دست ن با
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عذاب دادن به خودتون راه و  ی...بجانیقلب هاتون کنار بزن یرو از رو نیدلچرک یدست دوز ادما اهیپارچه س نیا-

 ..نیریبگ ادیرسم خوشبخت بودن رو 

 بابا-

 بزار حرفم تموم شه پسر جان!-

 و ادامه داد: دیکش نییصورتش پا یکرد و ماسک رو از رو یظیغل سرفه

اورده مرد رو بر زیمن پ یونه..ارزوبم ایدن نیچشمم به ا نی..نزارنیجز خودتون فکر نکن یهم شده به کس کباری یبرا-

...ازش توقع عشق داغ شیشناسیکه خودتم خوب م دونمی..مستیمتنفر ن یازت دلخور هست ول مایکن دخترم...ن

 بمونه..  کینذار دلش تار یاول رو نداشته باش ول

 

 قدم عقب رفتم. هیو  دمیاز جا پر نینازن جانیدر و وارد شدن پرشور و ه یباز شدن ناگهان با

 عالمه! هی..باباجون خودم که دلم براش تنگ شده ایدن یبابا نیسالم به بهتر-

 

 گفت: نیدر جواب نازن یکرد و با لحن تند میصورت عمو تنظ یماسک رو رو ماین

 .. از سن و سالت خجالت بکش دختر...یکنیم هیکارا چ نی؟!  ا یمثل ادم وارد ش یتونینم-

 

 اورد. نییصورتش پا یکنف شده بود. لب هاش رو جمع کرد و سبد گل رو از جلو یکه حساب نینازن

 کنم زیاع خوب خواستم سوپرا-

 

عمو اب  یداشتم از خجالت حرف ها شیدوشم انداختم. چند لحظه پ یرو رو فمیرو جمع و جور کردم و ک خودم

 که بهم وارد شده بود کم مونده بود سکته کنم! یو حاال از ترس شوک شدمیم
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 !ستیو شش ساله ن ستیدختر ب هیرفتار ها اصال مناسب سن  نیجان ا نینازن-

 .دیو صورتش رو بوس دیپدرش کش یموها یرو ی. دستستادیسر عمو ا یکرد و باال فیهاش رو رد دندون

 دم.ش رهیاتاق خ واریچشم ازشون گرفتم و به د قیباز دم عم هی با

 !کردیداشت افسار پاره م ییایموم نینسر باز

 که متوجه حالم شده بود گفت: ماین

 ...رسونمتیشده من م رتیاگه د-

 زدم و گفتم: یمصنوع لبخند

 ..قول دادم بمونم تا برگردهادیتا مامان ب مونمینه م-

 به چشم هام گفت: رهیبهم انداخت و خ یمعنا دار نگاه

 باشه-

 

 ...نوش جونت باشه..بخور که حقته!نیافر نینسر نی! افر؟یستیمیکه سر قول هات وا یادم شد یاز ک یعنی نیا

 

ردم و ک یکه باهام تماس گرفته بود مکث کوتاه ینگاه ازش گرفتم و متعجب از شماره ناشناس لمیزنگ موبا یصدا با

 باشه جواب دادم. یکار نکهیبا فکر ا

 د؟ییبله بفرما-

 داده گفت: ریید فرد پشت خط از عمد صداش رو تغکه مشخص بو یزمخت یصدا

دخالت نکن وگرنه تاوانش رو سخت  ستیکه بهت مربوط ن ی..تو کارینیبیرو بزار کنار وگرنه بد م یسوپر من باز-

احمقت رو ساکت کن و بهشون بفهمون سرشون تو الک خودشون باشه  یروشنه؟ هم خودت و اون دوستا یدیپس م

 !ریخانوم مهندس جهانگ خوشپر از شر و دردسره...روز  چیکه ه ریواسه تون خ یباز نیوگرنه اخر ا
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 ؟یهست یتو ک-

 حرف هام رو فراموش نکن ستیمهم ن ادیاونش ز-

 

 اوردم.  نییرو پا لیگوشم موبا یبوق اشغال تو دنیچیپ با

 که متوجه رفتارم شده بود به سمتم اومد و گفت: ماین

 افتاده؟ یاتفاق-

 

 !شدیبا من وبودن و تلخ شدن م ریبازم درگ دی...نه...نبادیصورتش چرخ یاجزا ینگاهم رو 

 زدم و گفتم: یمحو لبخند

 برگردم شرکت! دینه...با-

 قدم به عقب برداشت. هیبا باز شدن در اتاق فرصت جواب دادن ازش صلب شد و  همزمان

 در ها امروز با من سر جنگ داشتن... همه

زد و به سمتم  یمن متوقف شد.لبخند اشکار یو رو دیهمه چرخ یق شد و نگاهش رونرجس خسته وارد اتا مامان

 اومد.

 مادر؟! ینرفت-

 

 بد قول... نیبه رفتن مشهور بودم و خودم خبر نداشتم؟ امان از تو نسر انقدر

 .دمیرو کنار زدم و وصورتش رو بوس افکارم
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 هستم. یبرگرد یدلم...موندم چون قول دادم تا وقت زیبرم عز دیبا-

 

 شکار چشم هاش نداشتم. ینگاهم رو برا دنی...اما من جرئت باال کشکردینگاه م نیسنگ

 .زدم رونیاز اتاق ب مایو ن نینازن رهیتوجه به نگاه خ یبود گفتم و ب اریبه عمو که هنوز هوش یریلب روز بخ ریز 

 

 

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

 

 

 ) عاطفه (

 

 کرد؟یمرد واقعا نفهم بود و خواهش منو درک نم نیمونده بود از ترس سکته کنم...ا کم

 و جنجال به پا کنه! رهیحوصله بود اموده بود معرکه بگ یب نیامروز که نسر قایدق

 نیبر نجایو از ا نییپا نیاریصداتونو ب کنمی...خواهش مایار یاقا-

 یکیجادوگر  نیا یمنش ادمهیکه من  ییشد تا جا داتیاز کجا پ گهیدختره نکبت؟ تو د رونیب یندازیمنو م -اریشهر

 بود گهید

 نداره! یب...به شما ربط-

 کارش دارم  ایتو! کجاست اون خانوم شجاع؟ بگو ب یهم دار ینه بابا..چه زبون-

 !ستنیصد بار که گفتم...ن-
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 زده؟! میج یوسط ساعت کار-

 محترم البته نسبتا! یاقا نیدرست صحبت کن-

 

 اخه خدا ! شهیمگه م ؟یدونیادب و چاله م یاد..مهندس هم انقدر بافت یکم داشت زبونم راه م کم

 

 ....نجایها نزار بگم. از ا یکنیم ادیروتو ز یدار گهید-

 

 شدم. رهیگرفتم و بهش خ ارینحس شهر افهینگاه از ق نیمحکم نسر یباصدا

 بود. ستادهیپشت سرش ا درست

 

 !؟یچ نجایاز ا-

 چرخوند و گفت: نیتمام تن نسر یو نگاه نه چندان دوستانه شو رو دیچرخ اریشهر

 ...ساعت خواب! چه عجب چشممون به جمالتون روشن شد.یبه به خانوم مهندس مقررات-

 

 رو به من گفت: نینسر

 اریاقا رفتن برنامه امروز رو برام ب نیا یوقت-

 چشم-
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د و از زور حرص و خشم کبود شده بود وارد دفترش شد و بو ستادهیکه مات ا اریبه شهر یتوجه ا نیکوچک تر بدون

 در رو بست.

 .دیشد و در رو به هم کوب نیبلند وارد اتاق نسر یبه من انداخت و با قدم ها ینگاه اریشهر

نشستم و مشغول مرتب  میصندل ی. سرخوش رودمیخند زیبلند به هم خوردن در چشم هام رو بستم و ر یصدا از

 شدم. کردن برنامه امروز

 ادب! ی...مردک بدیخوب دمشو چ-

 

 

 

 

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

 

 

 ( نی) نسر

 نشستم. زمیکردم و پشت م زونیرو او پالتوم

 ضرب گرفته بود. نیزم ینشسته بود و با پاش رو خیس زمیکنار م یصندل یرو اریشهر

 و گفتم: دمیبه لبه شالم کش یدست

 ا؟یار یاقا هیچ دارید نیعلت ا-
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 که از خشم دورگه شده بود گفت: ییکرد و با صدا زیسرخش رو ر یها چشم

 ؟یکنیم یچه غلط قایشرکت دق نیا یمعلوم هست تو چیتو ه-

 

 

 ..نزار به هدفش برسه...زهیاومده که فقط اعصابت رو بهم بر نجایاروم...اون ا نیباش نسر اروم

 ا؟یار یهست اقا ی...مشکلنیهستم هم دیپروژه خورش یاز شرکا یکی... فقط کنمینم یکار خاط-

 

خطرناک رو دوست  یها یاماده حمله بود و من چقدر باز یبود. مثل مار زخم دهیکالمم به جنون رس یخونسرد از

 دارم!

 

 ه؟یمنو چک کنه چ یکارا یادم بزار نکهیهدفت از ا-

 چپ! یکردم و رسما خودم رو زدم به کوچه عل یزیر اخم

 ! متوجه نشدم؟!دیببخش-

 و داد زد: ستادیا

تازه به  یدختر شهرستان هیهان؟  یهست یک ی..فکر کردیاره؟ کور خوند یداداشم خراب کن شیمنو پ یخوایم-

 ...ینیبیوگرنه بد م رونیخانوم...پاتو از کفش من بکش ب ریاره؟ نه خ شهیحال یهمه چ کنهیکه فکر م دهیدوران رس

 

 چه طرز صحبت کردنه؟ نیمحترم.. ا یاقا نییپا  دیاریصداتون  رو ب-

 لطفا.. رونیب دیی! بفرمادیهم باش دیاریکه به زبون م یزشت یحرفا مراقب
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 . ستادیبلند شد و ا یصندل یو با ضرب از رو دیکش قیمرتبه نفس عم چند

ها اخمم  کیبا سرام یصندل یها هیشدن پا دهیکش یعقب رفت و صدا یانقدر شتاب داشت که صندل ستادنیا نیا

 تر کرد. ظیرو غل

 

 اشاره اش رو مقابل صورتم با فاصله تکون داد و گفت: انگشت

 توممایاولت نیخانوم اعتماد به نفس! ا شناسمیخوب م یلی..طرفم قابل اعتماده.. تورم خرسهیاخبار دروغ به من نم-

 نره! ادتیامروزم رو  ی..حرفاستمیطرف حسابت من ن گهیاخرم باشه وگرنه د

 

 بشر نبود. نیهاش رو بلند برداشت و از اتاق خارج شد. اروم بستن در اصال تو خون ا قدم

. با در نظر گرفتن تماس مشکوک دمینفس کش قیدستام فشردم و عم نینشستم و دسته هاش رو ب یصندل یرو اروم

 یدی! من بکردنیم...ترس نه! اگر هدفشون ترسوندن من بود سخت اشتباه کردمیحواسم رو جمع م دیصبح انگار با

 باد ها بلرزم. نینبودم که با ا

 مراقب عکس العمل هام  باشم. دیبودم و با نیذره ب ریلو رفته بودم حتما ز نیکه به لطف نازن حاال

 رخ داده! شیوقت پ یلیاتفاق خ نینداره...چون ا یتیمن اهم یتباه

 عذاب بکشه... زارمینم گهیبار د نینه...ا ماین یول
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 !نیو بب ایاندازد ب یراه م یخبندانیکه  شودیدر اوج گرما انقدر سرد م یگاه یزندگ

رقم زده شده. هرچه  ییجدا یزمستان برا یسوز و سرما نی..اصال اکندیرا از هم جدا م  تیبند استخوان ها بند

 داشت. یخواه یشتریو دوام ب یشکنیتر م رید یسخت جان تر باش

 شراب تلخ را خوردم. کیان پ یگرما بیکه در اوج سرما فر وانهیاز من د امان

 

 کاخ   را به دنبال مادرش جستجو کرده بود از نفس افتاده بود. یسو و ان  سو نیشش ساله انقدر ا دخترک

تاق را گز کرد و به ا چیمارپ یه هاپل یکیدوتا  زدیبند م گریکدیبه شمار افتاده اش را به  ینفس ها نیکه اخر یحال در

 .دیرس

 در رهیبه دستگ یکوچکش دستش را به سخت یرنگش را سخت در اغوش گرفت و با باال بردن پاها یصورت خرس

 رساند و در را باز کرد.

و نگاهش پر از بهت و  دیدخترک لرز یپلک ها یچوب یبرخورد ش یبا ضرب باز شد و عقب رفت و همزمان با صدا در

 .دیباال کش یناباور

 یشد و در اغوش گرم دهیاش از چهارچوب در عقب کش ییدا یخدا ای ادیبعد با فر یگذشت و کم یزمان به سخت 

 شد . دهیکش شیپلک ها یرو ییزنانه زندا یفرو رفت. دست ها

 ختهیکه به دار او یزن ریهم تصو ییدادستان زن اهیان پرده س یمحکم ادامه داشت. حت یها و قدم ها ادیفر یصدا

 .کردیشده بود را از ذهنش پاک نم

 کنده شد و دور و دور تر از اتاق اشنا...! نیبا کنار رفتن دست ها از  زم 

 پوش چون مور  در خانه پخش شدند و ازدحام کاخ دخترک را به وحشت انداخت. دیسف یها مامور

 ؟ییزندا شدهیچ-

 دلم! زیعز ستین یزیچ-
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 !گفتیمواقع دروغ م نجوریا شهینم زده بود..نرگس هم هم شیها چشم

 داد. حیدروغ ترج دنیو سکوت را به شن دیدخترک لرز یها لب

 را بغل زد. شیمبل نشست و کز کرده زانو ها یرو

 پنهان نشد. ییزندا یپشت دروغ ها ختهیزن به دار او ریها بعد هم تصو سال

 کرد: حیتوج نگونهیدخترک خود را ا و

 ...شهیزود زود خوب م دونمیکرده..من م تیبازم بابا نرگس رو اذ-
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****************************** 

 

 

 شدم. زیخ میتخت رو چنگ زدم و ن مالفه

 شده بودم. یزندان یکوره اجر پز یبود..انگار تو سیتنم خ تمام

 گرفته بودم. ادیوقت بود که  یلی...تنها دست و پنجه نرم کردن رو خیکابوس لعنت نیا شهیتموم م یک

 وقته که فقط خودم هستم! یلیباشه من خ خوادیکه م یهرچ تی..واقعدینه دختر نرگس بودم و نه جمش من

 . داندیو کس نم کشمیام سخت نفس م یدر خاطرات خود واقع یزندان

 .دهمیم حیشده ترج ختهیر اوبه دا تیرا به واقع دنیباز هم سخت نفس کش اما

 دل سوزانده شد. میبودم که از همان روز اول برا یهمان نقطه ترحم من

 .امدیکه هرگز به مزاجم خوش ن یزیچ

 کردم.  زانیرا از تخت او میپاها

 پارکت ها هم التهابم را کم نکرد. یسرما

 بود. یگرید زیدرمانم چ دیشا

 اب خنک.. وانیل کی دیشا

 فرار از خاطرات.. دیشا
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 خاکستر کردنم! یگرم برا  یهم اغوش دیشا و

 کردم. یکوتاه راهرو را تا اشپزخانه ط ریسالنه از اتاق خارج شدم و مس سالنه

 رفتم. خچالیرا پشت سر گذاشتم و به سمت  یکوتاه ورود پله

 .ددایخوب چند ساعتش را هم از دست م دینبا چارهیروشن کردن المپ...دخترک ب بدون

 چند ساعت را ارامش داشته باشد. نیا دیرا که من گرفته بودم... با شیها روز

 ؟یدهیرا به من قرض م تیها یاز مهربان یعاطفه...عاطفه مهربان... کم اخ

 شده ام. ییایموم کمیتار یهاست که در تنها مدت

 کش رفتم. یرا از جا ظرف یوانیو ل دمیکش رونیاب را ب پارچ

 تنم از گرما ملتهب بود. هنوز

 هم افتاد. یرو میاب پلک ها یو از خنکا دمیرا سر کش وانیخنک ل یمحتوا 

 رها کردم و به اتاقم بازگشتم. نگیس یچون خودم رو یرا خال وانیگذاشتم و ل شیرا سرجا پارچ

 نگاهش کردم. رهیرا برداشتمو خ یتخت نشستم و قاب  عکس کنار پاتخت لبه

 قاب عکس ها... یبرا یخوب است! حت یاهبودن هم گ یخال

که من هرگز نداشتم. به ان چه  ییای..مثال همان لبخند سه نفره رویزنیدر ان نقش م یخود دار لیرا که بابا م هرچه

 !نامنشیخانواده م کنمیفکر م گفتند؟یم

 من حالتان در قبرستان دلم خوب است؟ یها ارزو

 سال  است که مدفون شده ام. نی..خودم هم چنددینباش ناراحت

 .دیستیشما تنها ن 

 ام را دارم. ییجادو یمن را و من هم قاب عکس خال شما
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 من... یقاب عکس خال یتو...ا و

 یرگیهم خ یهر دو گاه یاشک و گاه ی...گاهگاهیگاه و ب یلبخند ها ی... گاهیهم ناراحت نباش چون من را دار تو

 مطلق و سرد! یها

 

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

 

 

 !دانمیخودم هم نم داریب ای خوابم

 .دیمرده نپرس کینامربوط از  یسوال ها لطفا

 بر گردنم که... کنمیم زیو او مینوسیاالن م نیهم اصال

 .دیسوال نپرس لطفا

 

 

 .ردمخویتکان نم مینشسته باشند از جا گریکدیکه به قصد دوئل مقابل  یو چون  دوفرد کردمینگاهش م خونسرد

 .شودیخدا بر سرم نازل م بتیو مص رودیم اری... شهردیا یم اری...شهررودیم مای...نیعکس العمل چیه بدون

 

 نظم کل پروژه بر گردن شماست درسته؟ تیبار مسعول ایگو -نیحس

 اومده؟ شیپ یاقتدار...مشکل یبله درسته اقا-
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 .کنمیرا درک نم یبعد از طالق توافق یناراحت شدن ها نیبود. ا بهیهمان اول هم غر از

 اقتدار شده! یانگار روز اول جان جانان بوده و حاال اقا کشدیاخم در هم م چنان

 

 باشه. حیبه توض یاجیاحت کنمیو فکر نم دیهست دیبه بعد ما با پروژه خورش نیشرکات از ا انیخب در جر-

 کار ناتموم دارم. یلطفا من کل دیخالصه اش کن-

 

 مودبانه! رونیگمشو ب کیبود نه؟  یقطع جواب

 .سوزدیم شیو کمبود ها یچارگیب ی! دلم براکنمیمن به ازدواج او با ان دخترک زرد انبو حسادت م کندیم فکر

 .پروراندیکه در ذهن م ستیخاکستر یایخودش با ازردن من رو یکمبود ها یارضا یبرا تالش

 

 .کندیره کراواتش را شل مو گ رودی. دستش باال مدوزدیچشم م زیو به م  کندیسکوت م یکم

 است. ادیشده و پر از فر یعصبان

 .زدمیفقط لبخند م شینداشت و در جواب جنجال ها یارزش میکه برا ییجنس همان روز ها از

 باشد. استمداریدر مقابل من س دیبا داندیم خودش

 ماند. یم یخودش باق یتنها برا یزیوگرنه کالهش پس معرکه است و ابرو ر 

 

 .ندارن یهم اجازه دسترس یاصل یشرکا یحت نیتون گفت تا شما اجازه ند یپرونده هارو خواستم که منش یسر هی-

 ن؟ییخوایکردم. کدوم پرونده هارو م یرویبوده در اصل! من فقط پ ایار یخواست اقا-

 یبخش شرق-
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 ستیشما ن یمربوط به بخش کار-

پروژه حق دار م بدونم کار  نیا یکرده رو یگزار هیسرما که یشخص ایشرکا  یاز اعضا یکیاما خب بعنوان  دونمیم-

 نه؟ رهیم شیچطور پ هیبق

 نه!-

 داشت؟ یبه پرونده ها دسترس شهینم یعنی نیا-

 درسته-

 به چه علت؟-

 سرش به کار خودش باشه ی..هرکساستیگفتم که..خواست جناب ار-

 

 از اتاق خارج شد. ریو با گفتن روزبخ دیبه کتش کش ی. دستستادیزد و ا یپوزخند
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 ؟یستیجز گند زدن بلد ن یتو کار -ماین

 خب... دونستمیمن چه م گهیاع..بس کن د -نینازن

 ؟یدیچرا خود سر کار انجام م کشهیعقلت نم یاخه وقت ؟یدونستیچه م-

 

 هام شدم. قهیزدم و مشغول ماساژ دادن شق هیکافه تک زیم یرو رو ارنجم

 !دیبچه ها لطفا اروم باش-

ل . طرف مقابمیشد شیاالنشم ک نی. البته هممیشیو مات م شیحرکت اشتباه ک هیبا  د؟یاروم باش ویچ یچ -ماین

 دردسر.. یعنی نیو ا میکنیم یباز نشیما تو زم دهیفهم

 میتام دار اریخودت اخت نطوری. من به دستور خود احمد و هممیچند تا پرونده رو چک کرد شده؟یخب حاال مگه چ-

 نه؟یاز ا ریغ

که به ظاهر  ینه پروژه ا میرو دار دیکنترل روند کار پروژه خورش اری! خودت رو به اون راه نزن...ما اختنینسر-

 ممنوعه است
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 اثباتش کنم تونمی. مستین ایمحض کوچک خاندان ار تیدر خر یظاهر چیه-

 ستیبه اثبات من و تو ن اجیزده..احت یبه خود احمد هم اثبات شده داداش کله شقش چه گند-

 

 زل زدم به چشم هاش و گفتم: یزدم و با لبخند معنا دار هیتک

 خان داداشش رو جمع کنم؟ یها یاحمد چرا منو فرستاده خراب کار-

 نداشت!  یکرد...چون جواب سکوت

 و گفت: دیگرفت و خودش رو جلو کش یچوب یاز صندل هیکرده بود. تک سهیکه تا حاال ماستش رو ک نینازن

 !یبد یدرست و حساب یگوشمال هیداداشش رو  یتونیفقط تو م دونهیچون م-

 مونهینم یباق یحرف گهیپس د-

 ش؟یتو ات یخودت رو بنداز یدست یدست یخوایم -ماین

 با دردسر ندارم یمن مشکل-

و  یعاطفه رفته مرخص دونمیکه م نینسر اریواسه خونه مامان منتظره...نه ن دیدعوا رو بذار یباشه ...مابق -نینازن

 !یبهونه ندار

 

 .ستادمیرو عقب زدم و ا میو به اجبار صندل دمیکش یقینفس عم کالفه

 

 امیمن االن م نیتو ماش نیشما بر -ماین

 

 رو از دستش گرفت و گفت: چیسو نینازن
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 ایزود ب-

 بود و بس... مایتند تند ن یبود. جوابم فقط نگاه ها دهیفا یب زیحساب کردن م یو اصرار برا اعتراض

 قشنگ باشد.  تواندیبودن هم م الیخیکوتاه امدن وب یگاه و

کردن  هیدر حال غروب است هم دست از گر دیامروز من که با بارش باران شروع شده و هنوز که خورش مثل

 اسمان دل نازک! نیبرنداشته ا

و  شودیو از قضا دلت ارام م یباریخشک شد اما تو که م دیانقدر بار یدر همان کودک میکه چشمه اشک ها من

 ..یدهیم یرا فرار تیو بنده ها یباریببار که خوش م یافتاب تیهوا

 . کردیم هیو گر خوردیو غذا نم رفتیروز را در اتاقش م کی هیدارم که دخترک همسا ادی به

 .شدیاورد و روزگارش بر وقف مراد م یرا که نشان کرده بود را به دست م یروز بعد عروسک بحص

 .خواستمیرا م زیچ کینرگسم و تنها  یپا به پا کردمیم هیمن... شبانه روز گر اما

. ستی... سال ها گذشته و هنوز قاب عکسم خالنیریبس ش یایبود و رو یخام الی...خ اوردمیبه دستش ن هرگز

 .شودیرا نداشته باشم قاب عکسم پر نم خواهمیکه از خدا م یزیتا چ گفتینرگسم م

 !یجناب خوشبخت نیبود ا یافتنیدست ن چه

 

است و من... سالنه سالنه  زیهنوز در حال حساب کردن م مای. نشودیو سوار م زندیرا دور م نیدوان دوان ماش نینازن

 .مینشیدرد دل اسمان م یو به پا دارمیقدم بر م

 ...دهمیو فقط گوش م کنمیم سکوت

 یرا برا تیو تنها گوش ها یرا ببر تیصدا دیدلش تنگ است با یوقت زادیادم نیحرف زد...اصال ا دیکه نبا شهیهم

 .یباز کن دنیشن

 ...یاسمان اب نمینشیم تیدرد دل ها یبه پا من
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 سنگشان..  یو قلب ها یمحبت یهم دلت گرفته از ب باز

 ...رمیبم تیبرا یاله

 جا دارم؟ ی. اصال مگر من هم در دل کسرمیبم شیرا ندارم که برا یکس رمیتو هم نم ی... من اگر برانترس

 هستم. ایتا اخر دن شینرگسم نشستم و قول دادم که اگر ان مرد نباشد من برا یدرد و دل ها ی..من به پایدانیم

 گذاشت. میداشتم که تنها...به اندازه ان مرد در دلش جا نشینبودم برا یکاف من

 بماند! شیهم در دل ان مرد انقدر جا نداشت که برا او

و رسم ماندن را بلد باشدو امدن و رفتن  دیایکه ب خواهمیرا م یگرفته اند. من کس ادیامدن و رفتن را همه خوب  اصال

 .دانندیرا که همه م

 .دیا ینم ادمانیکردن را  یزندگ گری. فقط دکشدی. رفتن شما مارا نمدیبمان ایو  دییاین ای..دیها...بمان ادم

 

 اکتفا کردم. ینثارم کرد و من تنها به لبخند تلخ یا وانهید نی. نازنکردیچکه م میکه شدم اب از موها سوار

 رساند و سوار شد. نیهم دوان دوان خودش را به ماش مایبعد ن یکم

 را به هم بند زد. میشکسته شد و استخوان ها نیکوچک ماش یبا روشن شدن بخار سرما

 : کردیو زمزمه م دیکوبیها م شهیچون مشت خودش را به ش باران

 دیدر را باز کن-

 زدمیمن لبخند م و

 مهمان سرد من! ایباز هم ب-

 

 پخش را بر عهده گرفت.  یها کیجابجا شد و کنترل سپاه موز یصندل یرو یبا لودگ نینازن
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 کرد. یانداخت و همزمان با تکان دادن گردنش ترانه مورد نظرش را پل شیبه لپ ها یباد

 شد. رهیرا حفظ کرد و به مقابلش خ یحال تر از من سکوت واقع یب ماین

 و مرد کهن! خواستیان هم در انتخاب اهنگ گاو نر م نیرفتن با نازن کلنجار

 بود. نیگفتند هم یمحالت روزگار که م از

که اهنگ را که  کردیم فیتعر اتیانقدر چرند کیتمام طول پخش موز شدیشت پخش ماگر انچه ها دوست ندا 

 .گرفتیرا هم م نشی...لذت شندچیه کردیزهرت م

 تو چشاته که تورو یچ

 کنهیم زیعز انقدر

 فاصله داره منو  نیا

 کنهیم ضیتو مر یب

 

 من! یمای! او هم شکسته بود از نبودن...مثل من..مثل نشیداشت صدا یسوز دل چه

 چشم دوخت. نهییدل کند و به ا سیخ ابانیسرکش شد و از خ نگاهم

 زده بود. وندیپ گریکدیرا به  شیداشت و ابروها اخم

 

 

 کنمینگات نم نکهیل

 گرفتار توام یعنی

 همه رفتن
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 نترس یول

 که طرفدار توام من

 

 الیرا با خ مانیافتاد. چراغ قرمز شد و توقف کامل نگاه ها نهیینگهش به ا ینگاهم را حس کرد و لحظه ا نینیسنگ

 گره زد. گریکدیاز خون دل  به  مانیارزو ها کیتار یایدن یراحت و بدون دغدغه از سرخ

 

 سرم شلوغ شد یهرچ

 نداشت ریقلب من تاث رو

 من یایتو دن بدون

 تماشاگر نداشت انگار

 حدس زد شهینم منو

 یغرور لعنت نیا با

  مینیواستم ببنخ چوقتیه

 یناراحت یلحظه  تو

 

 

 .نمیزتریبهشتم تا تنها من باشم و تو عز یبه رو بندمیبهار کن من تمام در هارا م تیرا با نوازش ها زمییو پا ایب تو

 

 تو را ندرم. یها یمهربان اقتیمن ل یسبز شد و دل کند از نگاه پر التماسم. حق دار چراغ
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 ...شیبه جرم قتل لبخند ها دیشهر تا عبرت همگان باشم.... مرا دار بزن دانیدر م دیدار بزن مرا

 

 

 نبخشمت خواستمیم

 کرد فیازت تعر یکی

 تو ییتنها دنید

 کرد فیبالتکل منو

 و معذرت بخواه  ایب

 که خراب شد یجشن از

 اون که واسه انتقامم از تو از

 شد انتخاب

 

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

 

 باش... میاغاز سر فصل قصه ها تو

 .شومیمجنون م دیهمان شاعر تب دار ب من

 

 

 :دمیبار دهم نال یبرنج را از دستش گرفتم و برا سید
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ه اخه مگ نیها..بب زنمیبهت سر م ریبه د ریکاراته که د نیتوروخدا..واسه هم نیبش ایمامان نرجس..دورت بگردم ب-

 اخه.. یمن مهمونم که انقدر خودت رو تو زحمت انداخت

 

 سفره نشست و گفت: یو هن کنان پا هن

. نمیبیانگار خواب م نمتیبیهر بار که م رزنیذوق من پ یشد یدلم...اخر عمر زیعز یمادر خوش اومد یچه زحمت-

 مادر! یانقدر بزرگ شد یتو ک

 ستیبهتر ن می..شروع کنشهیمامان جان..غذا سرد م -ماین

 

 .زنمیرنگ م یا روزهیف یمیارچ قددوغ از پ ختنیو استارت کار را با ر زنمیم یلبخند

 بزرگه رو خورد. کهیداداش جونم..روده کوچ یاخ که گل گفت -نینازن 

 

 .کنمیم یاز غذا را در بشقابم خال یو مدار کم گذارمیسفره م ینصفه را رو وانیل

 بود. دهیکاشانه کش نیدست نوازش بر سر ا گفتندیکه م یخوشبخت جناب

خانه ماهم  یرو یدست یمردی....م یجناب خوشبخت یدربه در شو ی... الهتیمیگرم بود از محبت دل و صم بیعج

 !؟یدیکشیم

 .میو لبخند بزن میسفره کوچک جمع شو کیدور  نگونهیشب ا کیکه  تا

 و سرد بود. کیمرده شور ان کاخ را ببرند که چهار فصل سال تار اصال

 غذا خورده باشم. یدرست و حساب کباریندارم  ادی به

 .رفتینم نییپا میاب هم از گلو خوردیکه غذا نم نرگسم

 زد! خیبردند دلم  مارستانیرا که به ت نرگسم



 شراب تلخ

 
187 

 

 

فرو  شیرو یبود چند لقمه اخر را هم به احترام نرجس بانو به زور دوغ خوش طعم و نعنا و پونه ها یهر مکافات به

 ترک کردم. یشکر کوتاه یعمو سفره را با اله دنیدادم و به بهانه د

 نداشتند. ی...انها که گناهکیروزگارم باخاطرات بدم تلخ بود واوقاتم تار من

 و وارد اتاق شدم. دمیکش نییدر را پا رهیدستگ

 رفتم. کیبازش زدم و نزد یبه چشم ها یلبخند

 عمو جون یداریب-

 زمزمه کرد: یپر خراش یگرفت و با صدا ینفس سخت

 بابا جان یخوش اومد-

 

را داشت که من هرگز  یهم نبود. نقش کس نیاز ا ری. غدانستیو او خودش را پدرم م خواندمیاو را عمو جان م من

 اش را نداشتم.   یواقع

 نشستم و همچنان لبخندم را حفظ کردم. کنارش

 

 خوش حالم که حالتون خوبه-

 خوبم بابا جان نگران من نباش-

 خوش حال شدم. انشاهلل که حالتون بهتره؟ یلیخ نیرخص شدگفت م نیامروز صبح که نازن -

 ن؟یدیبه کجا رس مایشکر خدا..منو ول کن دختر جان از خودت بگو..با ن-
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 .خوش بودم مایبا ن یروزمرگ یچهار ماه را با مکالمات کوتاه و تکرار نیعرضه  تمام ا یمحو شد. من ب یبه ان لبخندم

 

 وقته سر اومده یلیقصه خ نیبرسه عمو جون...ا ییهنوز شروع نشده که به جا-

  ینبود دیانقدر نا ام-

 گذشته یلیاز اون موقع خ-

 تر یقو یو حت یباور دارم که تو هنوزم همون دختر-

 حرکت کردن ندارم یجلو رفتن و پا ی..روفمیراه ظع نیا یتو یهستم..ول-

 شیسیو خودت بنو یبخوا دیبابا جان فقط باادامه دارن  امتیو  تا ق شنیشروع م ییجا هی شهیقصه ها هم-

 تا کجا؟-

 ادامه بده تونهیتا اخرش نم ییتنها زادیتا هرجا که شد..ادم -

 وقته ارزو هامو دفن کردم یلیبا ارزو زنده است عمو جان من خ زادیادم-

 خوادینو هم م یایاز نو نوشتن رو -

 بکوبم از نو بسازم؟ نیگیم-

 نابود کرد  از نو ساخت دیبا یگاه-

 اوار پوچ و باز هم تکرار هیو  مینس هی شهیبا اجر لق خونه ساختن تهش م-

 ستیراه ن انیمرگ ارزو ها پا-

 پس تهش کجاست؟-

 ته نداره یتا تو نخوا -
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ا ب یروز هی. دمیند چکسیبودم که ه ینقطه کور شهیمن خواستم نشد..نذاشتن و اخرشم نشد که بشه...هم یهرچ-

از مرگ برگشتم عمو...جون گرفتم و از نو نوشتم  مایهنوز هم زنده بود. من با ن شهیشروع کردم و فکر کردم که م ماین

دم  نشد. اخرشم گند زدم به خو یول وستهیپ قتیحق به میبچگ یکوتاه بود. فکر کردم ارزو میپوشال یخوشبخت یول

 نیکنی...بخدا اشتباه ممایو ن

 محضِ  یتهش فقط تباه مایمن با ن بودن

 

 یاقعو دونمیچون م یزیعز شتریپسرمه تو برام از اون کمتر نباشه ب مایدل بابا...ن زیاشتباه کن عز گهیبار د هی-

بابا جان؟ اونم پسرمه پاره تنمه..صالح اون فقط  خوامیرو نم مایمن صالح ن یکنی..فکر مکهی...فقط دلت تاریهست

 باور دارم نویمن ا ییتو

 

..من مرده متحرکم یبرگردم به زندگ تونمیخودم دفن کردم  نم یرو کنار واقع یواقع یمایعمو..من ن سمتریم-

 کنار من بدبخت بشه؟ ماین نیخوایم

 خوادیم نویخودش هم ا-

 اخه؟ کنهیخودش اننتخاب م یرو با دستا یبدخت یک-

بابا جان...درد  نهی...عشق همیروازش گرفت شیکه اسا یهست یهمون نقطه ارامش ایاون از االن تا اخردن یتو برا-

 و نبودنش درد نهیبودنش برات تسک یول یکشیم

 هم درد بود و هم درمون شهیمگه م-

 زخم بشه... اره تیو دور یاگه نباش-

 شناسمیرو م مای...من نکنمیترحم م کنهیاگه برم جلو فکر م-

 یداروارد شدن به قلبش رو  دیراه رفتن وکل شیاگه واقعا بشناس-
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رکت تو ش نمیرفتار مک هیگرم تر از بق مایهم که با ن شیجور نیجامعه نسبت بهم خرابه...هم دیام..د وهیزن ب هیمن -

 پشت سرم حرف افتاده

واسه هم و درد  نیدالتون باهمه.. فقط عذاب شد دونمینرو و باش چون م گمیباش ونه برو... م یزور گمیمن نه م -

 مرض! نیاز ا نیساخت درمونیب

 منت اگه دلت رضاست برو جلو... یدلش گرفت.جبرانش کن بابا جان..ب ینداد  حیتوض نکهیاز ا یکه رفت یروز
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********************* 

 

 

 

تو پر بودن چشه که شما نسل  دونمی... من نمیپوست استخون شد یریبخور مادر جان بخور جون بگ -نرجس مامان

 !نیموند یو مردن نیروش گذاشت بیع کیهزار و  دیجد

 

ر حال سر و ته د یبه برنامه ب رهیرو که تا مرز شکفتن اومده بود رو کنترل کرد و خ یلبخند مایو ن دیخند زیر نینازن

 بود. ونیپخش ازتلوز

 

 خورمیچشم م یول رهینم لمیمن تازه شام خوردم..بخدا م-
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 دخترم یتا راحت باش نیاق نازنرخت خوابت رو هم پهن کردم ات -نرجس

 من... یول-

..پس ییو تنها یهم که هم خونه ات بود رفته مرخص یو اما نداره...دنبال بهونه نگرد خوب خبر دارم اون دختر یول-

  اریبهونه ن

 

مهربون بودن رو...کنار  گرفتمیم ادی دیجز اطاعت نداشتم. با یو سکوت کردم. ظاهرا که چاره ا دمیلبم رو گز  گوشه

 اومدن رو...فقط به خاطر اون!

 

 کرده بود زد و گفت: نیکه گلچ یسرخ بیبه س یگاز بزرگ نینازن

 !یالغر مردن یریبخور جون بگ-

 

 از پرتقال داخل بشقابم رو داخل دهنم گذاشتم. کهیت هیدور از چشم مامان نرجس بهش رفتم و  یظیغره غل چشم

 چاق بود! یلینه خودش خ حاال

 

و به اتاق  وهیم یظرف ها یکرد و بعد از جمع اور نیهمه رو سنگ یدر طول روز پلک ها یساعت بعد خستگ چند

 .دمیرخت خوابم دراز کش یرفتم و تو نینازن

 ..از تلخ بودن هم خسته بودم.یبودن و حت ی.. از کار روزمره..از تکرار...از پوشالادیز یلیبودم...خ خسته

دست  یارزو  هم  چون جناب خوشبخت نیمدت... اما انگار ا یاز جنس ارامش طوالن خواستیم قیعم یخواب دلم

 بود. یافتنین
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 یسرد زمستان یبا هم از شاخه ها میکوچ کن ایب

 از جنس محبت میکن دایپ یبهار ایب

 که من باشم و تو میبرو ییجا

 باشد مانیورود اش قلب ها دیکه کل میبساز یبهشت و

 ...میکن دایرا پ یارامش ابد نیا ایب

 است؟ ابندهی ندهیجو ندیگوینم مگر

 بهار شهیتنه درخت عاشق هم یرو میسیرا بنو مانیقول ها نباریا ایب

 ...میخونمان بزن یرا با قطره ها شیامضا و

 

 

 .امدیکه ن امدیپهلو و ان پهلو شدم خواب چشمانم ن نیا هرچقدر

 .زدیشور م دلشم

 اش شد. یاشنا که بعدش نرگسم قربان یهمان شور زدن ها از

 راه هم نبود. یب

 .دادیناله سر م ثانهیچراغ برق خب ریت یکه رو یجغد شوم یهو هو کردن ها 

 کرد. ارمیباز و بسته شدن در اتاق کنار هوش یواکبر اذان را که گفتند صدا اهلل

 خوش خواب را هم از جا پراند. نیکه نازن ماین نیحس ای ادیفر یصدا و

 

 بود؟! یچ یصدا -نینازن
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 دونمینم-

 

 و به سرعت از اتاق خارج شدم. دمیکش میموها یرا رو شالم

 .جرئت تند رفتن را نداشتم.داشتمیارام قدم برم ارام

 روز هم تند رفتم که اخرش ان شد! ان

 .کنمیم یرا به حکم معجزه صبور نباریا

 باطل! الیخ یزه اما

 .کنمیم یکوتاه سالن تا اتاق عمو را ط ریمس

 .ندکیرا سست م میپاها دهیرا سفت در اغوش کش یکه کس ماین یاتاق لرزش شانه ها مهینصف ون  ییروشنا نیماب

 .دهدیسر م یوا یا ونیهق هق اش تمام اتاق را محاصره کرده وش نرجس

 که معجزه رخ نداد. یوا یا

 که پدرم رفت.. یوا یا

 هم خاموش شد! گریچراغ د کیکه  یوا یا

 .رودیو داخل م زندیکنارم م نینازن

 !شودیاو هم خم م یکه زانو ها ستیتفاهم تلخ چه

 تر از پدر... زیاز امشب عمو جان عز میرا به که بگو میدل ها درد

 هم گذاشتم. یرا رو میدادم و پلک ها هیرا به چهارچوب در تک سرم

 شت.طلوع مه الود گذ کیدر باور  زیچ همه

 اب غم لیشد و چشم ها س اهیس نیرنگ یها رخت
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 شد و دل ها فشرده از غم دهیسر ها کش یترحم رو یها دست

 یخاک شیشد که امروز شانه ها یشاهد پسر میرا به درخت کاج قبرستان متروک داد و چشم ها شیگاه در جا هیتک

 سرخ از غم. شیبود از مزار پدر و چشم ها

 ندارد که... غصه

 بماند که پدر تو مرد بود و پدر من نامرد! ادتی یکه تا عمر دار میبگو تیرا بمالم و از پدرم برا تیشانه ها یکم ایب

 ان سو تر اخم بر چهره نشانده وتماشاگر رخ داد تلخ امروز است. یکم ایار احمد

 امروز نشسته. یویسنار یامروز ارام شده و در کنار نامزد و پدرزن شارالتانش به تماشت یهم کم اریشهر

و ارام اشک  دیا یگوش خراش باال نم یها غیاز فطرت ج شیپدر که مرده متحرک شده و صدا نینازن یبرا رمیبم

 .زدیریم

 .کنمیام و تماشا م ستادهیهستند و من...اشنا تر و دور تر ا همه

و افسونگرش  یایدر یو چشم ها خوردیو سوز زمستانه تاب م میبا نس بشیدلفر یدختر و حلقه ها ییطال یموها

 است! ستادهیا شعوریب یپنهان شده و دوشادوش اشنا یبزرگ یافتاب نکیپشت ع

 اقتدار... نیحس

 . دیا یو نه کمتر به او نم شتریب نه

 ها بود.  قبل

 !زینقش مترسک جال یبا اجرا یول

 هم هست... حاال

 افکار پوچ و خاک خورده به حکم انتقام و مقام همسر سابق! با

 من. ینبود برا ریتاث یچندان هم ب شعوریجناب ب نیا

 ...یکم
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 من بود. یها فیپررنگ تر از تعر یکم فقط

 خان صفحه دوم شناسنامه ام را اشغال کرد. دیحکم جمش به

 ...کوتاه مدت!اما

 چه قدر بود؟ یراست

 ما؟ کی

 سال؟ کی

 !نه

 سال.... سه

 را زده و امده. شیکار ها دیهم ق یمصطف

 نامدار بزرگ  یاقا یاست مثل همه... برا نیهم غمگ او

 .ندیگوینامدار بزرگ در دوره جنگ م یها یهم امده اند و از خوش برخورد شیها یها و همدوره ا همکار

 .کنندیاند و ناله کنان بدرقه اش م نیغمگ همه

 عمو جانم خوش حالم.. یمن برا اما

 ندارد. ختنیبا ارامش که اشک ر دنیپر عزت و رس مرگ

 .دیگذاریرفتن او م یخودتان را به پا یو داغ دل ها دیدانیها نم اشم

 ندارد. یبه دستگاه تنفس یاجیاحت گریو د شدیجان من از امشب راحت نفس م عمو

 .خواهدیدرب و داغان را هم نم رچریو ان و خوردیسوپ نم گرید

 لبخند زدم. ونیناله و ش یعمو جانم خوش حالم درست مثل همان موقع ها که نرگسم رفت و من به جا یبرا  

 تر از پدر... زیعمو جان عز یبرا زنمیهم لبخند م حاال



 شراب تلخ

 
197 

 

 .زندیو فقط لبخند م ستیناراحت ن گرینرگسم که د یبرا

 به سعادتت عمو جانم. خوش

 !کنمیکه بگذرد خودم ادمش م یرا هم نخور..کم تیدخترک ناز نازو نیا غصه

 شود؟یمگر انقدر لوس و نق نقو م دختر

 مرد باشد! دیبا دختر

که همه جان داده اند و  یشهر خاکستر نیماند در ا یکه محتاج ماندن کس شودیسر باشد. نم یباال یخودش اقا یبرا

 .کنندیم هیچون خون اشام از خون هم تغذ

 .کیو اقوام درجه  میرفتند و باز ما ماند تیبا عرض تسل کیبه  کیها و حلوا هارا خوردند و  خرما

 همه اشنا هستند. ی. اما مابقشناسمیرا نم یو توک افراد تک

 .کندیرا به لبخند باز م میلب ها شانیو پچ پچ کردن ها رهیخ یها نگاه

 !شیو روان پر ماریب یادم ها نیبه حال ا دمیخندیم ریدل س کیوگرنه  ستیکه مکانش ن فیح

 ساده لوح... یادم ها دیایخودتان ب به

 و ان بودن و سر کردن روزگار؟ نیبه دنبال ا یبه ک تا

 .دینیتان بنش چارهیصحبت دل ب یو به پا دیبا خودتان خلوت کن یو کم دیستیبا نهییا کی مقابل

 .بتیاز غ نتانیو چرک اهیکنج دل س دیکه پوس تانیارزو ها یبرا سوزدیمن دلم م بخدا

 ...دیایخودتان ب به

ام شده و صورتم را  رهیمعنا دار.. عمه ملوک با لبخند خ یها ریبخ دنیسر و ته و رس یب یجمع خانم ها و حرف ها در

 .بوسدیم

 من داشتند.  تهیعفر یتو را عمه ها یاز مهربان یکم کاش
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 .کردیدارشان دق نم شین یوقت نرگسم با حرف ها ان

 !یتقلب یمن عمه  یو برا یهست یواقع نینازن یکه بر یی...از همان هایروزگار ابینا یاز همان عمه ها تو

 پدر بود. میو برا زدیجانم هم مرا دخترم صدا م عمو

 .مینشد به او بابا بگو میمن هرگز رو اما

 برد. یی...حق مرا از داشتن پدر ان دخترک موطالیدانیم اخر

 قسمت کند. اقتیل یاست که باباجانش را با من ب نمینازن فیح

 عزم رفتن کردم. نیپاورچ نیفضول هم شب را ماندند و من ارام و پاورچ یها کی درجه

 . بردیاب طال م شیبرا نیبود و نازن حالیب نرجسم

 دارد! ازیمطلق ن ییو تنها هیگر یکم کباریبه حال خودش باشد. او االن هر هشت ساعت  دی.بگذاردیکن شیرها

 .میگویهارا تجربه کرده ام که م نیا من

 دارد. دنیبار یو نوا ستیدلش ابر یهوا یرا...چند صباح چارهیزن ب دیکن شیرها

م و با سر کوچه رساند یتلفن یوقت زمستانه خوردم را به تاکس یباران ب یها دنینرم نرمک بار یسالنه پابه پا سالنه

 گرفتم. شیراه خانه ام را در پ ینیماش هیکرا

 خراب شده دلم! وارینامه را هم گرفته ام قاب کنم به د یگواه نیا

 یو وارد الب کنمیرا حساب م هیشدن کرا ادهیپ نیو ح شکمیتنم را به دنبال خود م ستادیکه از حرکت ا یتاکس

 .شومیساختمان م کیتار

 اپارتمان را دوست نداشت. نرگسم

 و مطبخ داشته باشد. نیرزمیکه ز خواستیو شانصد اتاقه را م یمیقد یخانه ها نیا دلش

 نکردم. داینرگسم پ لیباب م یشهر را گز کردم و از ان خانه ها تمام
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 خراب است. یشهر خاکستر نیا ذات

 .ستیسازش هم بابا دل ما ن کی

 نت کم دارد ! کی یفا سٌل ال س یرِ م دو

 !شیها یینرگس باشد و الال کنمیگمان م یول دانمیرا نم نامش

شب شهرزاد نگون بخت را ورق بزنم و  کیهزار و  دهیامشب کتاب قصه پوس خواهدیبه شما چه مربوط؟! دلم م اصال

 .رمیغم بغل بگ یاز نبود عاطفه سو استفاده کنم و کنج قفس دلم زانو

 امشب. کندیم یینوا با عمو جانم هم نوا یملک ب نیو چقدر ا کنمیاخر مکث م یصفحه  یرو

 که به سر برسد.  شب من هم کیو  هزار

 !کشندیشهر نفس اسوده م تمام
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 ) عاطفه (

 

 

 .دمیکش قینفس عم گریو بار د ستادمیاتاق ا شهیش پشت

 را ندارم. شیروبرو شدن با استخوان ها جرئت

 !میگویرا م پدرم

 .کندیاش م یکه سرهم بند دهیروکش رنگ و رو پر کیو چهار استخوان و   رضاستینمانده... عل یاز ان باق یزیچ

 .دمیاتاق را باز کردم و دست گل را محکم تر از قبل چسپ در

 دوست دارد. ولیگال

 کنان... یبه رسم اشت دمیخر شیبرا

 است. رهیو همچنان به مقابلش خ کندیحضورم را حس م 

 زمستان خانمان سوز... نیگذاشته ا شیکمپ زمستان خورده خود را به نما اطیح

 .گذارمیم انمانیو دست گل را م نمینشیم کنارش

 حرکت است. یب همچنان

 کمپ هنوز خرده به دل دارد. یکرده و از فشار و جنجال مامور ها قهر

 تمام عمرش را معتاد بماند. خواهدیبه خودش باشد م اگر
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 تلخ... یدارد از ترک کردن عادت ها هراس

 ه مقابلم شروع به صحبت کردم.به منظر هیریخ شیکنج لبم نشاندم و پا به پا یپوزخند

 

ثل م یکینشده که بشم  چوقتمیدلم خواسته باشم و ه شهیکه من هم هی...همونهیخوب یلی...دختر خنِیاسمش نسر_

 یکیکه تا  ستین ی...مثل من چلفتزهیریخانومه...باوقار و متنانت از رفتار و حرکاتش م یلیبابا خ یدونیاون...م

 صداش رو براش باال ببره بخزه تو لونه اش و بگه چشم!

 مثل اون... یکیمونده تا بشم  یلیخ

 نشه که بشه... دیشا اصال

 شده الگو واسم. ییجورا هیو  ادیازش خوشم م یول 

 !ادیبابا ها بدش م از

 بابا هارو دوست نداره! یول خرهیبشکن م هیمارو با  فهیبابا داره.. کل  طا هی 

 بابا داشته باشم.  خوادیمنه و م ریگیپ بازم

 .ینباش یکه هست ینیا یول یکه تو باش ییبابا هی

 که من دوست دارم. یهمون یبش خوادیم 

منو  یکه شده تورو جون همون فاطمه خانومت که به قول خودت وقت بارمیتوروخدا واسه  یواست سخته...ول دونمیم

 .خوامیکه من م یو رفت بشو همون دییزا

 نه حق منِ و نه تو! یکه واسه خودت ساخت یسگ یزندگ نیا
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 تو یمهر سکوت لب ها و

 را میسکوت شب ها زندیم اتش

 را  میارزو ها کندیم خاکستر

 از جنس من گذاریم یباق یا رانهیو
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 ( نی)  نسر

 

 

 

 

 

 مزمن را... یماریب نیدرمان کند ا ستین یو کس رودیسر م دنشید یروز ها حوصله ام برا نیا یکم

 اب مقابلم. وانیکنفرانس ضرب گرفتم و نگاه دوختم به ل زیم یرو میسر انگشت ها با

 بر نبود امروزش. ستیتلخ یسمت راستم گواه یدرست در صندل ماین یخال یجا

 کند.  یدارد عزادار حق

 .یو رفت یها فکرم را بد مشغ.ل دردانه پسرت کرد یاخر نیبود. اخ عمو جان ا زیهمه چ شیبرا عموجانم

 بدست اوردن باز در من شکوفا شده. ثیخب یرو ان

 

 زمیعز ییجا رو گشتم کجا همه
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 زمیتا رگامو تو خونت بر ایب

 روتو رو کن ایب

 و رو کن ریز منو

 رفو کن یجور هیزخم هامو  ایب

 

 !دانمینم خواهدیمقابل من م یمنحوس چه از جان صندل یاب چشم

 اش راه داده. مهیشده و هوس مبارزه با من به مغز نصفه و ن وانهید

 ندارد. روزیبا من پ جنگ

 .دهمینم یشدن هم به کس روزینبودم. اما اجازه پ یروزیبه دنبال پ هرگز

 من الگو شده. یبودن هم برا یخنث

 جز جناب اقتدار را! کنمیرا نگاه م ییو هر جا کنمیاش را حس م رهیخ نگاه

 عمو جانم. یتنم را رنگ شب کرده ام برا یها لباس

وجود  یمیقد یسر و سر رعاملیمن و جناب مد انیپس همه بدانند م نیاز ا نکهیهم شد باب ا یرفتن ناگهان نیا

 دارد.

 به گوشم رسانده عاقل باشم. یو مصطف زنندیسرم حرف م پشت

 اخر؟ خوردیبودن به چه دردم م عاقل

 من باشد. یبرا خواهمیفقط م یسه سال و اند نیاز ا بعد

 کنند؟ میرسوا خواهندیم

 و نبوده. بسم اهلل! ستین یبهتر..هراس چه
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 .کنمیو به محض اتمام جلسه اتاق را ترک م کشمیبه دوش م ییرا در نبودش تنها ریاخ حاتیتوض بار

 !یریگروگان گ یکس و کارم برا یکه ب مکنیرا شکر م میروز ها خدا نیو من ا دهیبه اوج رس زیام دیتهد یها تماس

 رنگم را بر تن کردم. یقهوه ا یدوشم انداختم و پالتو یرا رو فمیک

 .رسانمیم نگیو خود را به پارک کنمیم یسالنه راهرو ها را ط سالنه

برادر کوچکتر تر تا کنفرانس  یها یو از چک کردن پروژه و گزارش گند کار کنمیبار روند کارم را از صبح مرور م کی

 مرتب است. زیها همه چ

 .کشمیسر به نرجسم بزنم کارم تمام است و باز در تابوتم دراز م کی

 

 چفت کرد. نیرا به زم میپاها  موتیر یکه گذشتم صدا نگیسورم پارک چیپ از

 بود...بعد از دو روز امده بود که دوباره سر پا باشد. امده

 ندم و حرکت کردم.بر لب نشا یمحو لبخند

 به سمتم امد. میرا باال اورد و مستق سرش

 

 سالم_ماین

 سالم_

 نه؟ دمیرس رید_

 .کننیو همه حالت رو درک م ستین ینداره مشکل یرادیا_

 

 .لرزدیهجده ساله م یمثل دخترک ها میاجازه باز شد؟! دست ها یتابوت ب نیدر ا باز
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 .زنمیم یو حرف از عشق و عاشق کشمیسن و سالم خجالت هم نم نیا با

 

 از امروز هستم_

 تموم شده یادار میمهندس...تا یانشاهلل از فردا اقا_

 نامه بابا رو باز کردم تیوص_

 

 تمام وجودم را گرفت! یآب یو ب دیبه دهانم چسپ زبانم

 

 خب؟_

 !یداد یقول هیخواسته باهات حرف بزنم.انگار بهش _

 

 را کراوات زدم دور گردنش. اهشیو شال گردن س دمیکش رونیب بمیرا از ج میها دست

 اش را از چشمانم نگرفت. رهیحرکت نگاهم کرد و نگاه خ یب

 ...ییایموم نیتمام است نسر کارت

 است؟ بیمگر ع خواهدیم یعاشق یکم دلم

 

 حرفم هستم یاره دادم و پا_

 اگه بابا مجبورت کرده که..._

 نه...خودم خواستم_
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 .کنمیگونه جمع م نیرا ا میها یمکث گند کار و من با کندیم سکوت

 

 هوا سرده..._

 :دیگویو م زندیم یلبخند

 گره بزنم. ینطوریهزار بار تالش کردم نتونستم مثل تو ا_

 

 ... چرا من؟کنمیزمزمه م اهیس یدو گو نیا یکیتار یگود افتاده و من در سو سو یکم شیچشم ها یپا

 

 بهت فرصت بدم گهیبار د هیبابا خواسته _

 بودن؟ ایواسه جبران _

 

 نکنم! یگوشم بخوابانند تا انقدر گستاخ ریز یداغ یلیس دیشده و با ادیز میرو

 

 ؟یکنیفکر م یخودت چ_

 تو.._

 یکه خودت ساخته بود یمن با صالح کنار اومدم و خودت رو خواستم نه کس_

 یگذشت نتونستم...نتونستم بگم نه...تو با اونا کنار اومد ینرگس ازم خواست نتونستم...اون بخاطر من از همه چ_

 امیکه کنار ب خوامیو نه م تونمیمن با اونا نه م یول

 درسته؟ تیفرار از واقع_
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 ستین تیواقع نیا_

 پس..._

 

 شد. رهیحرفش رو خورد و به پشت سرم خ ییاشنا یصدا با

 و بهش نگاه کردم. دمیچرخ اروم

 جناب نامدار _نیحس

 ؟ دییبفرما_ماین

 .مینگرانتون بود دیانشاهلل که سالمت هست_

 

 کند؟یاصال چرا انقدر بد نگاهم م بافد؟یهم م هیکه  ستیمزخرفات چ نیا

 .ستیهم باق مشیمصرف دوقورت و ن یب یالقبا هی مردک

 

 رفتم. ماین نیگرفتم و به سمت ماش شیسر و تهش راهم را  یبه مکالمه ب توجهی ب

 .میرا با هم وا بکن مانیسنگ ها شدینم نطوریا

 امد. یبه خودش م یو او هم کم دادمیذهنم را سامان م یکم دیبا

 را زد و سوار شدم. موتیر

 مکالماتشان محرومم کرده بود. دنیاز شن نیماش یو گرما سکوت

 هم نداشتم. یعالقه ا چندان

 گفتم؟یم شیو برا کردمیاز کجا شروع م دیبا 
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 !ستیخوب ن نینم؟ نه نه اشروع ک یبله اجبار از

 ؟ مینبود نرگس بگو یروزها از

 م؟یام بگو یابد یها ییتنها از

اش  رهیها خ وانهیام که تمام شب را چون د یکنار پاتخت یاز قاب عکس خال ایو  شدیتنگ م شیدلم برا نکهیا از

 مشترک هرگز نگرفته ام را؟ یعکس ها زدمیو نقش م شدمیم

 

 

 برم دیبا کجا

 خاطره ات  ایدن هی

 ارهین ادمی تورو

 شب فکر تو منو راحت بزاره کیبرم که  دیبا کجا

 

 

 .کردینگاهم م بیاخم بر چهره داشت و عج نیحس

 به سمتم امد و کنارم نشست. ماین

 حرف استارت زد و حرکت کرد. یب

 ...شیداشتم به انتخاب ها مانیا کردیدرست را انتخاب م مکان

 پر از سکوتش. یبودن ها به

 



 شراب تلخ

 
210 

 

 

 

 . دیچیپیکه هر روز در خانه مان م ییعطر حلوا ایو  هیریرا موسسه خ شیلباس ها دنیبخش از

 خاله جان ... یاشک ها از

 مزارش؟ اهیبه سنگ س میشدن ها رهیخ از

 

 

 

 کردم با خودم  چه

  یمرگ و زندگ که

 نداره یفرق برام

 مثل من  محالِ

 حال بد نیا یتو

 ارهیطاقت ب یکس

 

 

 بعد از او؟ یاز مشروط شدن ها ای میگس سرخ رنگ بگو عیبه ما  ادیاعت از

 ..ای میشبانه بگو یها یخوابیو ب میدست ها یسرد از

 ...ای
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 !میها یمانیهم از پش دیشا ای

 با او اشنا تر باشد. دیشا کنمیشروع م ییایموم نینسر از

  

 

 برم دیبا کجا

 ام هیکه تو هرثان 

 نمیرو اونجا نب تو

 برم دیبا کجا

 بازم تا ابد که

 نمیتو نش یپا به

 

 انتها مطلق؟ یب یها دنیبه او و نفس کش یاز فکر کردن ها ای میجسم مرده ام بگو از

 از سه سال متاهل بودنم. ای میبگو بشیو غر بیعج یو رفتار ها نیاز حس 

 .کنمیشروع م یشدنم مقابل قاض ریو تحق یبحث را از ان روز باران اصال

 از انجا شروع شد مگر نه؟ زیچ همه

 

 

 رو من ییبعد تو چه روزا قراره

 نمیبب ییتنها تو
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 هرجا برم  گهید

 کنهیم یفرق چه

 نمیعشق تو هم از

 

 

 

 

 

 بوم رنگ ممنوعه شروع کنم چطور است؟ از

 نه.. ای

 ریخان را از نرگسم گرفت و باغ سبزمان را کو دیکه جمش یزن ییجادو یایتا در کنمیغرور مزخرفم شروع م نیهم از

 کرد.

 شدم. ادهیبه خودم امدم و پ نیتوقف ماش با

 انتخابش بود. رهیخ میو چشم ها دیرس میبه گوش ها موتیر یهوا تنم را لرزاند. صدا سوز

 !بام

 .بمیو غر بیعج یدوران عاشق ادوارهی...زمیبام عز سالم

 

 ؟یناهار خورد گردمیبمون من االن برم_
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 زدم. هیتک نیرا به نشانه نه تکان دادم و به بدنه ماش سرم

 رفت. ابانیخ یرا رد کرد و به سمت کانکس ان سو ابانیخ

 .شدندیاور م ادی کیبه  کیمن  یها یدلخوش

 .یبه جرم عاشق میبستیم لیو قند میکردیناهار نوش م یکه آش را به جا ییبود ان روز ها یدوران

ر د یسرد یشلوغ از عبور دختر پسر ها را شکست و فرو رفتن ش مهین ابانیسکوت خ کلتیموتور س عبور یصدا

 نفسم را بند اورد. میپهلو یها یکینزد

 اطرافم کم رنگ شد. یدور شد و ازدحام ها کلتیس موتور

 !لییکن جناب عزرا صبر

 ...شیرا نگفته ام برا مینگفته ها هنوز

 

 سفر کردم مویجوون

 دم کیاز تو دور شم  که

 ینیبیهرجور م منو

 سفر نابم کی هیشب

 سفر نابم کی هیشب

 

 

 افتادم. نیزم ینفس و تحمل درد خم  شد و رو یاز تنگ میها زانو

 .دیا یکه دوان دوان به سمتم م دمیصورتم... د یافتاده رو یتار ها نیکنارم افتادند و ماب میها دست
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 جان! زیعز ایب

 روزگار.. یها یا شهیکل نیاز ا میبگو تیتا برا ایب

 و بروم. میدرد دل بگو تیبرا یدم ایب

 اورده است. ریهم وقت گ لییجناب عزرا نیا

 ندارد. یبیع اما

 .یسه سال و اند نیپر زد تمام ا تیکه دلم برا میبگو تیتا فرصت هست برا ایب

 نامدار کوچک... میبگو تیبرا ایب

 !تیبه عهد کنم برا یوفا ایب

 

 را کنار زدو نفس زنان کنارم نشست. تیجمع

 زد. میرا در دست گرفت و صدا میتعهدادتش شانه ها الیخ یرا شکست و ب نشیقوان

 چشماتو باز کن نی...نسرنینسر_

 

م دهان یراه نفسم را بست و از کناره ها یتلخ عیو به محض بازدم ما دمیکش میها هیبود به ر یرا به هر جان کندن هوا

 فواره زد.

 

 نی...نسرنینسر_
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 برم دیبا کجا

 خاطره ات  ایدن هی

 ارهین ادمی تورو

 برم دیبا کجا

 شب فکر تو منو راحت بزاره کیکه  

 

 امبوالنس خبر کنه یکی _

 

 .کردمیدق م شیها ینگران یو من برا دیلرزیم شیصدا

 .ختمیریاشک م نیزمستان خون نیا ینم داشت و من برا شیها چشم

 داد. نیرا تکس میاستخوان ها یسرما یکم یصندل یبعد گرما یحس کردم و کم میزانو ها ریرا ز شیدست ها یگرما

 .کردمیبود و تکه تکه شدن جگرم را حس م نیخون میها سرفه

 

 

 کردم با خودم  چه

  یمرگ و زندگ که

 نداره یفرق برام

 مثل من  محالِ
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 حال بد نیا یتو

 ارهیطاقت ب یکس

 

 

 مارستانیب میرسیکن االن م حمل؟تیشنویصدامو م نینسر_

 

 .دیرس نجایتحمل کردم که کارم به ا انقدر

 نرگسم را یها هیگر

 را میکودک یها ییتنها

 ...یحت

 گند و تعفن عرق صالح را هم تحمل کردم! یبو

 حس کردم و  یدرد مردن را در هفده سالگ من

 اورد و برگه فوتم را امضا کرد. یزدن به جا یلیرا با س یکه حکم پدر یپدر

 ..گرید دیرس نجایتحمل کردم که کارم به ا انقدر

 ندارد. یبیع اما

 بار هم بخاطر تو! نیا
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 مهین یو پلک ها دمیشنیرا م مارستانیتخت ب یچرخ ها یبود صدا دهیکه به اوج رس یو درد یداریخواب ب انیم

  کیبار یبازم شاهد عبور چراغ ها

 بود. مارستانیبه سقف ب زیاو 

 

 

 قولت بمون حداقل بخاطر عمو جان یرو پا نباری...چشماتو باز نگه دار... نرو...انینسر_

 

 رو من ییبعد تو چه روزا قراره

 نمیبب ییتنها تو

 هرجا برم  گهید

 کنهیم یفرق چه

 نمیعشق تو هم از

 

 

 

 ..گرید چکسیخودم و نه ه ی...نه برامانمیم

 به عمو جان میول هاق ینه برا کانمیم

 شده را نیتابوت نفر یا کنمیتو باز م یرا فقط برا نباریا

 .دیبرو کنار
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 امده! ییایموم نینسر

 

 

 

 فصل اول انیپا

                                                

 

 دارد.... ادامه

 

 

 و ارتباط با من: یدوم بزود فصل

 Instagram : pardisnikkam1 

این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای رمانهای عاشقانه 

 محفوظ میباشد .

 

 جعه کنین .امر سایت رمان های عاشقانهبرای دریافت رمانهای بیشتر به 

www.romankade.com 
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