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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

 

 

 

  میبسم اهلل الرحمن رح 

 

 

 : خالصه

 . شهیم رفتهیکرده پذ یادیز یروزها سر و صدا نیکه ا یمصاحبه با مرد یخبرنگاره و برا سوگل

 داستان پرماجراست . کیساده شروعه  یمصاحبه  کی

و  چرخنیدور خودشون م شونیشطرنج زندگ یصفحه  یهستن که رو ییهر سه مهره ها نی، سوگل ، مع سروش

 و مات ...  شیک

 مگو ...  ییبرمال شدن راز ها یعنی

 

 

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
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 :  مقدمه

 

 

 ...  اهی، عاشق منه رو س یبود عاشق

 کال و کرم خورده از بهشت وجودت روندم .  بیس هیکه خودم رو به خاطر گاز زدن به  یمن

 ...  یباره اومدقعر جهنم افتادم ، دو به

 !  یبار تو اون آدم عاشق نبود نیا اما

 نداشتم .... یحوا بشم اما راه برگشت خواستم

 ...  دونمی، نم سردرگمم

 تو ؟ ایعاشقم  من

 . رفتمیندارم ، اگر عاشق بودم نم ییادعا

 . یماندیم یتو اگر عاشق بود اما

 ؛  گشتمیبرم اهمیس یرو با

 ، اما نه ...  یدیبخشیم یبود عاشق

 نام عشق مضحک است .  نمانیب یحس لعنت نیا یرو

 که نه من عاشقم و نه تو ... دمیرس جهینت نیا به
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 کن ، بزرگ شدم اما دل کندن سخته . قبول

 ...  یراحت دل کند یلیکن ، خ قبول

 شدم . مانیکن پش قبول

 . یدیکن نبخش قبول

 .... ستمیعاشق ن باشه

 هم عاشق نباش ...  تو

 رفته . نیاز ب یکنم که عاشق نیدل تلق نیبه ا بگذار

 ... برمیم ادیرو از  یعاشق

 هم فراموش کن تو

 

 ؛  چمیپیهامو در هم م انگشت

 که به عهده ام گذاشته بودن . یاستقالل کار نیاول یداشتم ، برا جانیه

 

 زده بود .  خیم ، هم خوشحال بودم و هم از استرس دست و پا شدینم باورم

 

 اومده بودم . رانیبزرگ ا یاز تاجر ها یکیمصاحبه با  یبود ، من برا یباورنکردن یایرو

 

 بود . یهر روزنامه و خبرگزار تریروز ها ت نیا تشیموفق یکه آوازه  یصدرا ، کس نیمع با
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 ؛ زنهیبرق م یزی، همه جا از تم ندازمیبه اطراف م یا رکانهیرزیز نگاه

  

 . مونهیم ایمن مثل رو یو قشنگه که برا کیانقدر ش نشیزاید

 

 :  زنمیو به خودم تشر م رمیگیاز کنار پام م یشگونین

 ممنوع.  یباز دیبد دیند-

 

 اون همه جمال و جبروت ببنده ؟  یچشم هاشو رو تونستیم ی، ک دمیاما به خودم حق م زنمیم تشر

 ش کردم  .جا انقدر تال نیبه ا دنیرس یکه برا یهم من اون

 

 :  گهیو خطاب به من م شهیجناب صدرا از جا بلند م یمنش یمعطل ی، بعد از کل باالخره

 خانم فرهد .  نیایدنبالم ب-

 

 . رمیگیجناب صدرا رو هم به دست م یها تیموفق یو پرونده  ندازمیشونم م یرو ، رو فمی، ک شمیجا بلند م از

 

 

کفشم بهم  یتق تق پاشنه ها ی، صدا رمیم یتمام دنبال منش تی، با جد ستین طنتیو ش یوقت بچه باز گهید

 .  دهیاعتماد به نفس و قدرت م
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 جناب کله گنده آماده کرده . نیمالقات با ا یبرا ی، منو حساب میرسم یها لباس

 

 :  کنهیم انیجمله اشو ب بایو ز دهیکش یو با لفظ کنهیاتاق رو باز م کی، در  یمنش

 مصاحبه . یبرا انیتا جناب صدرا ب دیاتاق جلسه منتظر باش یخانم فرهد تو-

 

 اما خواستیسوت جانانه م کی، دلت  دنشیبود که با د یی، از اون اتاق ها شمیو وارد اتاق م زنمیبه روش م یلبخند

 نه !  ایداره  نیشک داشتم که اون جا دورب

 

 . شنیم شتری، باالخره هر چه مقام باالتر بره ، دشمناتم ب رفتیم یارپولدارها و کله گنده ها هر انتظ نیاز ا آخه

 

 سر جام بپرم . شهی، باعث م لمیزنگ موبا یمنتظره  ریغ یصدا

 

 :  زنمیلب به خودم غر م ریز نیو در همون ح کنمیرو باز م فمیحرص سر ک با

 گند بزن که اخراجت کنن . یروز اول نیاحمق هم ی دختره

 ؟  ارهیروشن م لیوسط مصاحبه با خودش موبا یک آخه

 

ش فروک تمی، تمام عصبان لمیموبا یصفحه  یاسم سروش رو دنی، با د کنمیم دایرو پ لمیموبا لمیوسا یاز البه ال 

 . کنهیم
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 شمیو از اطرافم فارغ م ادیلب هام م یرو یآوردنش لبخند ادیبا به  شهیهم مثل

 

 یانداز تارها نیسروش طن یمردونه  ی، صدا نمیشیاون جا م متیگرون ق یمبل ها یو رو کنمیرو وصل م تماس

 :  شهیم میصوت

 

 ؟  زمیعز ییکجا-

 

 :  گمیو م زنمیصورتم م یبه پهنا ی، لبخند شهیگونه ام شل م یها چهیماه

 

 توپ ...  یجا هی-

 

 ؟  یتوپ من چ یجاها یری: خوب پس تنها تنها مسروش

 

پاش گذاشته و مردونه سر حرفش به پدرم  ریرو ز شیزندگ یها یکه به خاطر من تمام خوش نی، از ا  رهیگیم دلم

 .  ستادهیا

 :  کنمیخندونم پنهون م یرو پشت صدا میریدلگ

 ...  ماینرفت رونیوقته ب یلی؟ خ میبر ییامشب دوتا-

 

 ی هیاوقات به بق ی، گاه یکنیکه مدام کارتو بهونه م ییتو نی: سوگل من که از خدامه باهات وقت بگذرونم ، ا سروش

 .  خورمینامزدها غبطه م
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 اواخر ...  نی، درست مثل ا شمیحوصله م یب

 

 . کنمیجفتمون تالش م هیزندگ یسروش خوب منم برا یدونیم مونویزندگ طیتو که شرا-

 

 کنم .  نیمنه که تو رو تام ی فهیوظ نیا ، حق با باباته ستمیبه کار کردنت ن یجاست که راض نی: مشکلم هم سروش

 

 

 :  گمیشده م لیم یکه علنا ب ییبا صدا یبحث تکرار نیاز ا خسته

 قطع کنم . دیباشه ؟ االن با میکنیشب صحبت م زمیعز-

 

 .  کنمیلب زمزمه م ریز یو منم آروم تر از اون خداحافظ گهیم یآروم ی، باشه  شنومیرو م دنشیآه کش یصدا

 

 ؛  شهیو درست همون لحظه در اتاق جلسه باز م کنمیرو خاموش م تلفن

 . شمیو از جا بلند م کنمیم هول

 

 صدرا ...  نی، جناب مع ادیم باالخره

 کجا ؟   یبودم اما عکس کجا و مالقات حضور دهیهاشو د عکس
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مو بودنش ، بدجور زبون کیش شاعتراف کنم ابهتش ، راه رفتن دی، با بندهی، در اتاق رو م زنهیم یلبخند میرگیخ به

 . فهمهیخوب م یلیخ نویو مطمئنم خودش ا ارهیبند م

 

 . کنهیاش نفوذ م ندهیچه قدر به ذهن بب دونهینگاه ها و انگار م نیعادت داره به ا انگار

 

 ...  امی، به خودم م ستهیا یبه روم م رو

 . کنمیبگم ، زبونم و وادار به حرف زدن م بهتره

 رو نداشتم . ییگونه خطا چیبود و من حق ه میکار یتجربه  نیاول نیا

 

 :  گمیو م کنمیصدام و صاف م یمصلحت یچند سرفه  با

 تیمصاحبه درباره خودتون و فعال یبرا شمیتابش مزاحمتون م یصدر سوگل فرهد هستم از خبرگزار یسالم آقا-

 گهیبار د کیدونستم که  نیمن خودم رو مستلزم ا اما میتو بازار کار ؛ قبال ازتون وقت گرفته بود رتونیاخ یها

 خدمتتون عارض بشم .

 

الفاظ رو به کار  نیکه داره ا یدختر دیکنج لب هاشه ، مطمئنا خوب فهم ی، لبخند کمرنگ کنمینگاهش م منتظر

 ست . گانهیب یلحن حرف زدن نیکامال با چن برهیم

 

 : دهیصداش رو به من م دنیو باالخره افتخار شن کنهیبه مبل م یدست اشاره ا با
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 ، بنده آماده ام ... دینیبش دیتونیم-

 

 نشم . رهیبه رنگ شبش خ یبه چشم ها ادیز کنمیم ی، سع زنمیم ییدندون نما لبخند

 . ارمیم رونیرو ب یکاغد قلم نی، ضبط صوت و همچن فمیک یتو از

 :  کنمیشروع م رشیاخ یها تینا به فعالو ب کنمیصدر رو باز م یدرخشان آقا ی پرونده

 

 یمصاحبه  هی یبرا دیکنیکه فکر م یزیخودتون هر چ ای دیتا من سوال بپرسم و شما پاسخ بد دیخوب راحت تر-

 ؟  دیگیکامل الزمه رو م

 

 و مردونه ؛  رای، همون طور گ زنهیلبخند م دوباره

 

 خوب ؛  یمکالمه  هیبه  گردهیخوب برم یمصاحبه  هی:  نیمع

 . شهینم یجالب یمصاحبه  یفقط من حرف بزنم و شما گوش بد اگر

 ؛  ادینم شیپ یواقع هم صحبت در

 شنونده نباشه . کیهم دوست دارم مخاطبم به حرف هام ارزش بده و فقط  من

 . یشما تازه کار باش زنمیمن حدس م البته

 

 

 تومار حرف بارم کرد . هینگفتم  یچی؟ هنوز ه هیک گهید نی: ا گمیدلم م یو تو دمیدهنمو قورت م آب
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 :  گمیو م زنمیم یمصنوع لبخند

مصاحبه  یبودم که برا نیا ی ستهیشا نی؛ مطمئن باش ستیبودنم ن یبر مبتد لیبله تازه کارم ، اما تازه کار بودنم دل-

 با شما فرستاده شدم .

 

 :  گهیو م ندازهیباال م ییابرو

 یشما مثل خبرنگارا دوارمی، ام دیسوال بپرس یاما لطفا راجع به مسائل کار دیشروع کن دیتونیجسارت نکردم ، م-

 . دینش یمسائل شخص نیزتریو وارد ر دیفقط به فکر منفعت دفترتون نباش گهید

 

 مویخبرنگار ژیدارن اما باز پرست دهیتازه به دوران رس نیبه کج و کوله شدن و مسخره کردن ا یبیعج لیهام م لب

 . کنمیلبخند کوتاه اکتفا م کیو به زدن  کنمیحفظ م

 

 هیبحث داغ تر ییآدم ها نیچن یکه مسائل شخص نی، با ا کنمیو مصاحبه رو شروع م کنمیصوت رو روشن م ضبط

 ، گهیم شیاردیلیم یاز درآمد ها ی، وقت پرسمیم رشیاخ یها تیبرم و از فعال شیعالرغم خواسته اش پ خوامیاما نم

 . شهیماز قبل به چشمم بزرگ  شتریو ب شتریب گهیهاش م تیموفقاز  یوقت

 

و همون پول  شنیآدم ها با پوله که بزرگ م نهیام ا دهیاما عق سنجمیبگم آدم هارو بسته به پولشون م خوامینم

 نواقضشون . یرو شهیسرپوش م

 جناب صدر ، تا پارسال کجا بود ؟؟  نیهم مثال

 ؟  شناختیآدم رو م نیا یبزرگ ک یایدن نیا یتو

 کس ...  چیه
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 کنن . دایآدم پ نیاز ا یاطالعات نیتا کوچکتر دنیها صف کش یها و خبرگزار تیسا ی؟ همه  یاالن چ اما

 

 ...   میوقت ما قشر متوسط جامعه گم شد اون

 . کشمیم رونیرو از آب ب ممی، من گل ستمیمن از اون قشر متوسط ن اما

 . رسمیم قمهیکه ال یمنم به مقام یروز هیشهر ،  نیتاج سر ا شمیمنم م یروز هی

 . کنمیتر م یو هر لحظه اراده امو قو رمیهدف جلو م نیبا ا من

 

ام نه خسته  یدر پ ی، از سواالت پ کشهیطول م قهیساعت و چهل و پنج دق کیام با جناب صدرا حدود  مصاحبه

 . دهیجواب م یآرامش خاص هیهمه رو با  یو نه عصبان شهیم

 . کنمی، ضبط صوت رو خاموش م شهیکه تموم م سواالتم

 

 . کنهینگاهم م یچشم ریز کشمیم یآسوده ا نفس

 دهنم.  یدر حال مزه مزه کردن حرف تو شهیمتوجه م انگار

 

 :  گهیو م زنهیم یمحو لبخند

 . دیحرفتونو بزن_

 

 : گمیتعارف م بدون

  …خوب بود اما یلیخ تونییپاسخگو-
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 ؛  رمیگیتا نپرسم آروم نم دونمیکرده و م کیتحر مویبدجور کنجکاو ی، سوال کنهینگاهم م منتظر

 :  دمیو مردد ادامه م شمیم رهیچشم هاش خ به

 

 یدگکوچولو تو زن هی تونمیکه صفحه روزنامه امون کسل کننده نباشه م نیا ینپرسم اما برا یسوال شخص نیگفت-

 سرک بکشم ؟  تونیشخص

 

 . شهیبشاش در هم م ی، اون چهره  باالخره

اما در  کنهیاالن درخواستم و رد م کنمی، فکر م شمیم مونی، از حرفم پش کنهیابرو هاش جا خوش م نیب یزیاخم ر 

 :  گهیکمال تعجب م

 در خدمتم .-

 

 : گمیو م چمیپی، انگشت هامو در هم م شمیزده م جانیه

 ؟؟  ستین قتونیال یکه کس نهیصنف ا نیا یتو گهید یها یلیاتون مثل خ دهینه ؟ عق ای دیمشترک دار یشما زندگ-

 

 

 گهیم رایو گ شهیم رهی، به چشم هام خ ذارهیم شیرو به نما دشیصاف و سف یدندون ها فیو رد کنهیم یخنده ا تک

: 

 

 بنده نامزد دارم !  ریخ-
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 .. پرهیباال م ابروهام

 خوشبخته . یلیبشم که زنش خ نیمنکر ا تونمیدلم نم یتو

 :  گمیم نیو در همون ح کنمیم المیخودم رو مشغول جمع کردن وسا نشینگاه سنگ ریفرار کردن از ز یبرا

 بذارم . متونیپا به حر دیکه اجازه داد یبله حق باشماست ، مرس-

 

 . شمیجا بلند م از

 : گهیو م شهیاحترام من ، اون هم بلند م به

 . یخوب یبود و البته ... هم صحبت یخوب یمصاحبه -

 

 :  گمیو م کشمیم میشونیبه پ یدست

ز ا نیحق رو به شما دادم که نخوا نیما باشه اما من ا یخبرگزار یبرا یبحث داغ تر تونهیم یگرچه ، مسائل خصوص-

 یبعدها همکار دوارمیاما ام دیکار حرف بزن نیباره اتون در ا کیشهرت  نیگذشتتون و همچ تیگذشته اتون ، موقع

 . دینداشته باش بیرق یها یبا خبرگزار یبهتر

 

 ؛  خندهیم

 باشه ؛  یجیمه یلیشغل خ ی: به نظرم خبرنگار نیمع

 

 ؛  دمیند یجانیتازه کار ه کیمن به عنوان  یعنینه برعکس ، -
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 . دیدرک نکرد شونویزندگ یها بی؛ فراز و نش دیدیآدم هارو نشن یچون داستان زندگ دی: شانیمع

 

 پنهون شده . یزیانگ جانیپشت حرف هاتون داستان مگو و ه کنمیفکر م-

 

 تجربه ...  گمیداستان ، م گمی: من بهش نم نیمع

 . کنمیتجربه هامو هم بازگو نم اصوال

 

 

 نپرسم؟  یسوال یعنی نیا-

 

 اگه من جواب نامربوط دادم . دیببخش دیدینپرس ی: از اول هم سوال نیمع

 

نون مم دیگذاشت ارمیبود ممنون که وقتتونو در اخت نیریکه ابهام داشت ش نیا نینه نه نه اصال ؛ حرف هاتون در ع-

  تونییاز پاسخ گو

 

 طولش دادم . یاالنشم کل نیهم دونمینم زیاز اون رو جا شی، موندن ب گهیم یکنمیم خواهش

 . شمیمجدد از شرکت خارج م یو بعد از خداحافظ کنمیشونم جابه جا م یرو ، رو فمیک
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 .  کنمیسنگ کوپ م سکالیو م امیاون همه پ دنی، با د کنمیو  روشنش م ارمیم رونیب بمیج یاز تو مویگوش

 . رهیگیبهش زنگ بزنم که خودش دوباره تماس م خوامیکه بارها و بارها تماس گرفته ، م سروشه

 : گمیم کنمیمعبور  ابونیاز خ اطیکه با احت یو همونطور کنمیم وصل

 ؟؟  یشده انقدر زنگ زد یزیسالم چ-

 

 و کالفه ...  ی، بلندتر از حد معمول ، عصبان شهیبلند م صداش

 

 تلفنتم که خاموشه . یستیدفتر که ن ؟ییمعلومه کجا چی: هسروش

 

 بهت گفتم که مصاحبه دارم .-

 

 مصاحبه . یجز تو نبوده بره برا ی؟ تو اون خراب شده کس یکنیمصاحبه م ی: دوساعته تو دار سروش

 

 :  گمیو م ستمیا یم ابونی، کنار خ شهیخورد م اعصابم

 نفرستن ؟؟  یتوقع دار نهیشغلم ا-

 

 ...  ی: سوگل توقع دارم تو نر سروش

 

 . خودی؟ اونم سر مسائل ب یکنیتلفن با من بحث م یپا شهیچرا هم-
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 شده ؟  خودیتو ب یکه به من مربوطه برا یتمام مسائل ی: دقت کردسروش

 

 !  یباز که بد برداشت کرد-

 

 یایب که نهیا یبرام بکن یتونیکه م یتوعه ؛ حداقل کار شیمنم کار دارم اما تمام حواسم پ نی: نه نکردم ، بب سروش

 .  ادیخوابت نم وفتادهی، کارات عقب ن ستیسرت شلوغ ن  …یالبته اگه حوصله دار نمتیبب

 

داغ دلمون تازه بشه و  گهیهمد دنیبا د خواستمیبود که نم نیا لی، حق با اون بود ، اما تنها دل زنمیم یمحو لبخند

 رهیشکل بگ یتر دیجد یحسرت ها

 

 :  گمیو م کنمیرو آروم تر م لحنم

 پاتوق ؟؟  میبر-

 

 ، آروم و زمزمه وار : رسهیبه گوشم م صداش

 بابات خونه است ؟ -

 

 ؛  شمیورشو خوب متوجه م، منظ خندمیم

 :  گمیخنده م با



 تو؟ ایمن عاشقم 

 
19 

 

 خونه . ادیشب ساعت نه م-

 

 سه ساعت با خانوم خوشگلم خلوت کنم . تونمیم ی: پس اگه زود خودتو برسون سروش

 

 خونه . امیراست م کی رمیگیم ی، االن تاکس رمیدفتر نم-

 

 ؟  ینرفت نی: مگه با ماشسروش

 

 بفرستنش . رینه نرفتم خراب بود قراره امروز از تعم-

 

 . رسونمیزنگ بزن خودم رو م یدی: باشه ، رسسروش

 

 کنمیو تلفن رو قطع م گمیم یا باشه

 

 . شمیو سوار م برمیباال م یدربست یتاکس نیاول یرو برا دستم

 خودم رو آروم کنم . کنمیم یو با بستن چشم هام سع دمیخونه رو م آدرس

 

 ، درست هم سن و سال سروش بود . ادیچشمم م یصدرا جلو نیمع ریتصو بارهدو
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شانس  هیصدرا فقط به خاطر  نیو مع اوردیخرج دانشگاه رفتنش رو در م یبود و با عکاس هیسروش شاگرد آتل اما

 همه پولدار شده بود . نیا یخرک

 

 . شرفتشیپ نیکرده بود با ا دیرو ، روسف تیریمد یکه رشته  الحق

شرکتش ، خوب تونسته بود اون  یبرند برا کیجا و ساخت  نیو فروختنش ا نیو لوازم ماش یخارج یکردن کاال وارد

 رو مورد توجه روزنامه نگارها قرار بده .

 

 شدم . رفتهیپذ یشخص نیمصاحبه با چن یبودم که برا یمن آدم خوش شانس دیشا و

 

 خوشبخته . چقدر یآدم نیهمسر چن کنمیفکر م نیدلم به ا یتو

که انقدر عاشقش بودم اما منطقم  یطی، اون هم در شرا کردمیحسادت م دیکه من با وجود سروش نبا البته

 ابراز احساساتش باشه . یپاسخ گو تونستینم

 

 کرد . ریشکم زن و بچه رو س شهیقول بابام ، با عشق که نم به

 . رهیم نینباشه عشق و عالقه هم از ب ینباشه ، مقام یپول یوقت اصال

 . یکردن شکمت باش ریبا فکر س دیو مدام با یکن حیخودت تفر یبرا یتونیروز هم نم کی یحت

 

قدر چ نیمثل مع یفکر کنم که زن آدم نیکمتر به ا کنمیم یها سع ابونیشدن به خ رهی، با خ کنمیهامو باز م چشم

 داشته باشه . ییباال یاجتماع تیموقع تونهیم
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 . دارهیخونه نگه م یرو جلو نیو راننده ماش میرسیم

 :  گمیو م کنمیم فمیک یتو دست

  شه؟یچقدر م-

 

 تومن . ستی: براننده

 

 :  گمی، طلبکارانه م رهیهام در هم م اخم

من از پشت کوه  یتومن؟ فکر کرد ستیب یگیم یدو تا چهارراه باال تره  . دوقدم راه آورد ستین نجایسر گردنه ا-

 اومدم ؟؟ 

 

  کنهینگاهم م نهییآ از

 

 تومن پوله؟؟ ستیب میساعت توراه کی ی؟ شما تو هپروت بود هی: چه خبرته خواهر ؟ دوقدم راه چراننده

 

 .  دمیهم نم شتریقرون ب کینرخش ده تومنه  ییعمو-

 

 ؛  کنمینگاه م انسالشیم ی افهیسمتم ، به ق گردهیبرم

 :  گمیم یبهم که با لحن تند شهیم رهیخ

 ...  نیینگاتو بنداز پا-
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  کشهیم یپوف

 . میافتاد ریگ یبتی: عجب مص راننده

 

 :  گمیو با همون لحنم م دمیاز پنجره به دستش م ارمیم رونیده تومن  ب فمیک ی، از تو شمیم ادهیپ نیماش از

 کن طرف خودشنگاه  یریپول خون باباتو بگ یبعدم خواست یاز حقت بهت دادم دفعه  شتریتازه بخشش کردم ب -

 . کارستیچ

 

 . شهیچشمم گم م یو بعد از گفتن برو بابا از جلو دهیهوا تکون م یتو یاعصاب بحث کردن نداره که دست انگار

 

 حوصله ان ؟؟  یروزها انقدر ب نیچرا مردم ا زنم،یو به کمرم م دستم

 جون دار . یدعوا هیها دلم لک زده واسه  یلعنت

 

 متر سر جام بپرم :  کی شهیمردونه باعث م یصدا

 خوشگله . یغرق نش-

 

 . زنمیبه شونه اش م یمشت تیسروش با عصبان دنیو با د گردمیبرم

 . ندازهیباال م ییابرو
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 ؟  یاالن زد یعنی:  سروش

 

 دردت نگرفت ؟  یبگ یخوایم-

 

 من تو زورت کجا بود ؟؟  یشدم ؛ آخه چشم گاو جیکتف افل هی: چرا چرا از ناحسروش

 

 ؛  کنمینازک م یچشم پشت

 

  ؟یچند بار بگم به من نگو چشم گاو-

 

 :  گهیم یو با حالت خاص کنهی؛ پشت دستم رو لمس م رهیگیدستش م یو تو دستم

 چشم هات لک زده بود . یدلم برا-

 

 . کنمیو من ته دلم براش ضعف م کنهیدولبش عاشقانه نثارم م ونی، مثل هر بار که از م خندمیم

 :  دهیو با همون لحنش ادامه م ارهیم یدستم فشار به

 داخل ؟  میبر-

 

 . رمی، دنبالش م کشهی؛ دستم و م بندمیم دییتا یهام رو به نشونه  چشم

 . کنمیدرو باز م ارمیم رونیب بمیج یاز تو دمویکل
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 . میشیدارمون م اطیو ح ینقل یهم داخل خونه  یبه پا پا

 قرار و سرشار از عشق :  ی، ب ی، پر از دلتتگ رسهیخونه صداش به گوشم م یمحض پا گذاشتن تو به

 سوگل ؟؟ -

 

 . شمیم رهیرنگش خ یعسل یو منتظر به چشم ها گردمیبرم

 شده و موهاش ، پرپشت تر ...  شهیبلند تر از هم ششیر ته

 . رفتمیباهاش طفره م داریهفته بود از د کی

 دوخته بشه . گهیهر بار نگاهمون با حسرت به هم د دلتنگش بودم ، به خدا قسم که بودم اما ، تحمل نداشتم منم

 

 ...  دواریام ی، تلخ ول زنهیم یلبخند

 . دهیم هیآغوش مردونه اش رو بهم هد یو بعد از مدت ها تجربه  ادیسمتم م به

 

 

ما ا ستیلباساشون مارک ن دهینم متیادکلن گرون ق یمردها هم  هستن تنشون بو ی، بعض کشمیم یقیعم نفس

 . شهیبه دلت القا م ایتمام آرامش دن یشیم کیبهشون نزد ی، وقت دنیم تینام یبو

اگه چرخ روزگار به کامت نچرخه و از حرکت  یدوخته بشه ، حت نیاگه آسمون به زم یحت گهیته دلت م یحس هی

 که مثل کوه پشتته. ینفرو دار هیتو  ستهیوا

 . شمیو غرق لذت م بالمیعطر تنش م نیبه هم شی، به مردونگ رتشیبه سروش داشتم ، به غ یحس نیچن من
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  کنمی، سروشه به خودم افتخار م ایدن نیا یمن تو یکه همپا نیا از

 . کنهیدراز نم یبشر یبن چیه یپر پول نداره ، اما غرور داره و دستش رو جلو یچه ثروت کلون و حساب بانک اگر

مردونه صرف  یافتاده که از دانشگاهش عقب مونده اما پشتکار داره و اراده  یگذشته اش ، اتفاقات یتو درسته

 . کنهیم  شیزندگ

 

 طور ...  نیمنم هم ی، چشم ها خندنی، چشم هاش م رمیگیفاصله م ازش

 بود یقیکه حق میشد یدو مست عشق هر

 داشت . قتینبود ، حق یو واه الیخ

 

. 

 . مینیشیرنگمون م یآب یمبل ها یو، ر کشونهیو دنبال خودش م رهیگیرو م دستم

 .  شهیدست هاش م ریدو دستم ، اس هر

 

 : گهیو م دهیبه دست هام م یبه چشم هامه ، فشار رهیخ

 . مونیسر خونه زندگ میریزودتر م یشب هم کار کنم ، دنبالشم اون جور فتیش خوامیم-

 

 : گمیم معترض

 مگه ؟؟  یخودتو بکش یخوایم-
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 سوگل . کنمیبه تو تالش م دنیرس ی: برا سروش

 

 شب ؟ . فتیهم ش هیهم آتل یهم دانشگاه بر شهیتالشت اغراق نکن . مگه م یتو-

 

 . کنمیتحمل م شهیداشتن تو ختم م ینیریها به ش یسخت نیکه بفهمم آخر ا نی، ا کنمی: تحمل مسروش

 

 و دلربا ...  زی، ر خندمیم

 . دهیتاب و تحملش رو از دست م یلیل نیتصاحب ا یو برا شهیمجنون م دوباره

 

 ... کنهیرو ول نم دستم

 . کشهیمبل دراز م یو رو شهیبه جا م جا

 . بندهیو مثل پسر بچه ها با آرامش چشم هاشو م ذارهیپام م یرو ، رو سرش

 ... خندمیم

 

 ؟  یباز بچه شد-

 

  کنهیم یمردونه ا ی خنده

 

 ؟؟  خوامیم یکه االن چ یدونی: آره ، م سروش
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 . شهیام پررنگ تر م ندهخ

 ؛  دونستمیم

 . برمیمجعدش فرو م یموها یرو البه ال دست

 . ارمیموهاش به حرکت در م یگرانه انگشت هامو ال به ال نوازش

 . کنمیرو درک م شهیکه بهش منتقل م یآرامش

 . دمیتمام عشق و عالقه به کارم ادامه م با

 . پاشمینگاهم رو به صورتش م یشتریب یفتگیو هر لحظه با ش کنمیم نوازشش

 

 ... بایحال ز نیمردونه و در ع یا چهره

 . خوردمیپرپشت و بلندش غبطه م یبه مژه ها شهیهم

 من رو مجذوب خودش کرده بود . شیمردونه و خداداد کلیبر مژه هاش ، قد بلند و ه عالوه

 

 :  گمیو م زنمیآرامشش لبخند م به

 ؟  یکنیم ریکجا س-

 

 بچه هام ... : کنار  سروش

 

 پس من کجام ؟؟ -
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 . ی: تو کنار من سروش

 

 یچرا ؟ پس بچه هامون چ-

 

 که ؟  یدونی: بچه هامون سرشون به خودشون گرمه . از اون گذشته من حسودم م سروش

 

 . دونستمینم-

 

 . ی، تو تمام و کمال متعلق به من شمینم کیبا خودتم شر ی: من تو رو حتسروش

 

 مال خودش باشه . خوادیاوقات م ی، آدم گاه ستیتعلق کامل هم خوب ن-

 

 .رهیدلت بگ ذارمیکه دل آدم گرفته باشه ، من نم ی: اون مال وقتسروش

 

 دل ... اسمش روشه ، دل ... سرکشه -

 . شهیبه اسم عشق هم رام نم یمحکم ریبا قفل زنج یحت
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و  بشه دهیکش ییبایز کیاگه به سمت هزار و  یاگه گرفته باشه حت ی، دل من برعکسه چون حت دونمی: نمسروش

 .  رهیتا آروم بگ هیتو کاف یادآوری هیثان کیغرق حسرت بشه ، فقط 

 

 بود . یمنطق ریمن نه ، غ یبود ، اما برا یقشنگ ریتعب-

 

 چون من از تو عاشق ترم . دی: شاسروش

 

 منم عاشقم ..-

 

 یخوایم ی، تو برعکس من باستیفقط با وجود تو برام ز ایتفاوت ، من عاشقتم و دنم ریتعب هیاما با  ی: هست سروش

 ، یحس عشق رو هم تجربه کن ایدن یها ییبایدر کنار ز

اال ح  ینیبب ایدن یها ییبایز نیمنو ب یخوای، اما تو م شهیتو وجود تو خالصه م ایدن یها ییبایچشم من تمام ز تو

 تو ؟ ایبگو سوگل من عاشق ترم 

 

 . ومدیاز سوالت خوشم ن-

 

 . شمیکه عشقم و باور نداره ، دلخور م نیچرا ؟ از ا دونمی، نم کشهیم آه

 :  گهیو م ادی، کوتاه م شهیهم مثل

 . میباشه اصال بحث و تموم کن-
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سر اون ، اما با  یپامه و دست نوازش گر من رو یسر سروش رو قهیدق نیتا چند دونمی، نم دمیرو با سکوتم م جوابش

 . میایم نییهر دومون از اوج افکارمون پا فونیزنگ آ یصدا

 

 :  گهیباز م مهین یو با چشم ها شهیاز جا بلند م یکه انگار خوابش گرفته به سخت سروش

 ؟ هیک-

 

 . رمیم فونیو به سمت آ شمی، از جا بلند م ندازمیباال م یا شونه

 . نمیبیپگاه رو م ریتصو فونیآ یصفحه  یتو

 :  گمیکه صدام به گوش سروش برسه م یو جور دمیم رونیب ینفس کالفه

 خر مگسه معرکه .  شهیپگاهه مثل هم-

 

 :  کنهیم یخنده ا تک

 . شهیم داشیپ مییهر بار که منو تو با هم تنها نیا-

 

 :  گهیم یو بدون سالم و احوال پرس شهیداخل م جانیبا خنده و ه شهی، پگاه مثل هم کنمیباز م درو

 نه ؟ زن که نداره ؟  ایعکس هاش بود  هی؟ شب شدیمصاحبه ؟ چ یرفت-

 

و  شهیسروش نم یمتوجه  رمیدنبالش م رهیم ییرای، به سمت پذ کنهینم یاما توجه کنمیچشم و ابرو بهش اشاره م با

 :  دهیادامه م
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 صدرا ...  نیمصاحبه با مع یبرا یرفت یوجب میتوعه ن شهیهنوز هم باورم نم-

 

 ، سر ادیم رونیصدرا از دهن پگاه ب نیکه اسم مع نیسروش و پگاه در نوسانه ، به محض ا نیب یبا درموندگ نگاهم

 . کنمیوحشت م یلحظه ا یکه برا چرخهیسروش چنان به سمت من م

 

 :  گهیسروش شده با تعجب م یکه انگار تازه متوجه  پگاه

  ؟؟ییجا نیعه سروش ا-

 

 بهیکه برام غر یشده ، با نگاه رهی، به من خ شهیپگاه نم یحرف ها یاصال متوجه  ایگو به سروش دوخته شده نگاهم

 است .

 

 . رهیگیکه خفه خون م شهی، ظاهرا پگاه هم متوجه م گهیقابل قبول م ریخشم غ هیکه از  یسرخ شده ا یچهره  با

 

 دونمیرفتارشو نم لیدل

 

 از خشم سرخ بشه . یطور نیکه ا یکار کردن من مخالف بود اما نه در حد با

 

 . میکنی، سروش با غضب و من با وحشت به هم نگاه م ستادهیزمان از حرکت ا انگار

 رفتار ها متعجبه و سکوت کرده . نیهم از ا پگاه
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 شده . گهیآدم د هی کنمیاحساس م هیچند ثان نیهم ی، تو شهیسروش از جاش بلند م باالخره

 

 . شنیهام منقبض م چهی، از ترس ماه ادیبلند به سمتم م یقدم ها با

 . شهیکه صورتم از درد جمع م رهیگیدست م یو بازوم و چنان تو رسهیم بهم

 

 :  گمیاما م لرزهیم صدام

 چه مرگته تو ؟ -

 

 چشم هاش واهمه دارم . یکه از زل زدن تو ی، اون قدر شهیم شتریب خشمش

 کنهیغرش م یزخم ریش کیبه هم چفت شده اش ، درست مثل  یدندون ها یحال از البه ال نیقفل شده و با ا فکش

 : 

 

 تا بهت بگم چه مرگمه!  ایب-

 

 . یا گهیهر کس د ایسروش باشه  خوادیوقت اهل کوتاه اومدن نبودم ، حاال اون آدم م چی، ه کشمیهامو در هم م اخم

 

 .  شمیبکشم که موفق نم رونیبازومو از دستش ب کنمیم یتمام قدرتم سع با

 من کجا؟  یاون کجا و ظرافت و زنونگ یمردونه  یزور و بازو خهآ

 :  گمیم رسهیکه بلند تر از حد معمول شده و اصال دوستانه به نظر نم ییصدا با
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 . دارمیرفتاراتو ندونم قدم از  قدم بر نم لیدل یدستمو ول کن تا وقت-

 

 : سوگل نذار دستم روت بلند بشه ...  سروش

 

 . کنهیم دمیسروشه که به کتک زدن تهد نیا شهی، باورم نم زنمیزده بهش زل م رتیح

 : شهیلرزون پگاه بلند م یصدا

 برم .  تونمیس..سروش اگه مشکلت منم م-

 

 . رهیگیپگاه م یمن دستش رو به عالمت توقف جلو یبه چشم ها رهیخ سروش

 . شهیتر م نیرفته رفته خشمگ چیکه ه شهینگاهش عوض نم حالت

 

 . ادیم رونیب شیاز اون گردن قرمز شده اش هرم آت کنمیم حس

 نداره . یمتیمال نیرفتارش کوچکتر ی؛ تو کشونهیو منو دنبال خودش م کنهیمن استفاده م رتیح از

 داخل اتاق . دهیو هلم م کنهیتوجه به پگاه، در اتاق خوابو باز م یب

 

خت ت کیو نزد برتمیو کشون کشون به سمت تخت م بندهی، درو با تمام قوا پشت سرش م شهیباهام تموم نم کارش

 تخت . یرو شمیکه پرت م ی، طور کنهیبازومو با فشار رها م

 

 . ادیازش بدم م برهیسوال م ریطور ز نیا یلیدل چیه یب تمویکه شخص نیاز ا نه،یاز ک شهیپر م نگاهم



 تو؟ ایمن عاشقم 

 
34 

 

 

 تهسیا یخودش م یبا تمام توان جلو، انگار داره  کشهیبه پشت گردنش م ی، دست کنمیمثل خودش نگاهش م درست

 ؛ 

 ؟  هیچ لشینکنه اما دل ریتا نزنه و منو خورد و خاکش کنهیکنم داره با خودش مقابله م یاما احساس م بهیعج

 

 ... نهیمصاحبه رفتم ، اصال کار من هم یکه بهش گفته بودم برا من

 نیخوب ا یلی، سروش هم خ شدیآغاز م یزود کارم به طور رسم ای ریتجربه ام بود اما من خبر نگارم د نیاول درسته

 . دونستیرو م

 

 . دارهیاز قدم رو برداشتن ، دست برم باالخره

 ، نفس هاش کشدار و بلند شدن . ستهیا یبه روم م رو

 

 :  گهیبه چشم هام شمرده ، شمرده م رهیخ

 ؟  یمصاحبه داشت یتو امروز با ک-

 

 . تیم با اخم و عصبانسکوت توا کی،  کنمیم سکوت

 ؛  دهیهم فشار م یهاش رو ، رو لب

 :  شتریب تیبار با عصبان نی، ا کنهیو سوالش و دوباره تکرار م شهیم یقیعم نفس

 ؟  یمصاحبه داشت یتو امروز با ک-
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 :  گمیبه جانب م حق

 ؟؟  یکنیرفتار م یمنطق ریانقدر غ یبدم وقت حیتوض دیچرا با-

 

 رو داره . نیدلش حکم بنز شیآت ینزنم اما حرف هام رو یبد حرف

 .. بلند ، گوش خراش ؛  زنهیم داد

 :  ادیکه عالوه بر چهارستون خونه ، چهار ستون بدن من هم به لرزه در م یقدر اون

 

 ؟؟  یکنیم یو چه غلط ییکه شوهرت ازت بپرسه کجا هیمنطق ریغ-

 

  ؛ ارهیاما لحنش خونم رو به جوش م ترسمیم

 :  زنمیو درست مثل خودش داد م شمیجا بلند م از

 !  یچه طور با نامزدت حرف بزن یدونیکه نم یکنیحرف دهنتو بفهم ؛ غلطو تو م-

 

 ؛  انیصورت من فرود ن یتا مبادا تو شنیکه دست هاش مشت م شمیکه چقدر لحنم بده ، متوجه م شمیم متوجه

 . کنمیزده اما سرکشانه بهش نگاه م رونیو گردنش ب قهیشق یکه از خشم ، چطور رگ ها نمیبیم

 

 :  شمیمطمئن م زنهیکه م یو با حرف فهممیبا جون کندن نداره ؛ م ی، تمام رفتار هاش فرق کنهیو بهم م پشتش
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 یراحت دار یلینبرم تو خ نیاز ب نمونویتا حرمت ب کشمیکه من دارم خودم و م ی، در حال یکنیبد م یسوگل دار-

 . یکنیو مکار نیا

عم جوابت قان دونمیکه م نیسوال بپرسم و با ا هی خوامیکه نگاه کنم ، م تونمیبه چشم هات نگاه کنم ، نم خوامینم

 نداشته باشه . قتیذهن منه حق یکه تو یاون دیاما بشنوم ،بشنوم تا شا کنهینم

 ؟؟؟  یمصاحبه کرد ی، تو امروز با ک نمیبگو بب حاال

 

 و معنادار ...  قی، عم کنمیم سکوت

 ؟  شهیکم م تمیو حرفم رو بزنم از غرور و شخص امیکوتاه ب اگه

 نه ؛  مسلما

 کوتاه اومدن هم کار من نبود ؛  اما

 ، براش سخته اما منتظره . مونهیاما همچنان منتظر م کنهیاحساس م مویریخود درگ سکوتو

 

 :  گمیم یفیضع یو با صدا امی، کوتاه م امیاما کوتاه م شهینم باورم

 صدرا ... نیبا مع-

 

 نظرش دارم ، پشتش به منه ...  ریز

 . شهیکمر سروش هم خم م  ارم،یاسم رو به زبون م نیتا ا فهممی، م کنمیاما من حس م ستادهیا

 

 .  دارهیبر م یفیاندام مردونه اش رو لرز خف فهممیم
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 اما چرا؟  کنهیسقوط نکردن تالش م یبرا فهممیم

  زه؟یصدرا انقدر به هم بر نیاسم مع دنیسروش با شن دیبا چرا

 نظاره گره حال خرابش باشم  . یتفاوت یبا ب تونمی، نم ادینم دلم

 . ذارمیشونه اش م یو رو برمی، دستم رو باال م رمیآهسته به سمتش م یقدم ها با

 به حضورم نداره . یعکس العمل چی، ه گردهیبرنم

 :گمیم تیبا جد ه،شیصورتم در هم م شیتوجه یب از

 . نمیبرگرد بب-

 

 .  زارمیپاسخ موندن حرفم ب ی، انگار فراموش کرده من چقدر از ب کنهیم سکوت

 ؛  امیبارو کوتاه م نیا

 به خاطر حرف سروش که گفت:  دیشا

 نره . نیاز ب ییحرمت ها هی کنمیم مویدارم تمام سع من

 

 رو شاهد بودم . دنشیبرد اما من عذاب کش نیهر چند از ب کشم،یم یآه

 

 . وفتهیم نییشونه اش پا یاز رو دستم

 . ستمیا یچند قدم آهسته، روبه روش م با

 

 قرمز بود ؟  یبا رگه ها یعسل یچشم ها نیپشت ا یسر چه
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 قرمز ؟  چرا

 به پا شده . شیکه درونشون آت نهیحالت داره ، اونم ا کی شهیکه چشم هاشون قرمز م یها وقت آدم

 به جون سروش انداخت ؟  یشیصدرا ، با اسمش چه آت نیمع

 .  هیرنگ رخساره اش هم رو به کبود ی، حت زنهیچشم هام زل م به

 :  مونهیپاسخ نم ی، منتظرم خودش بگه و انتظارم ب گمینم یزیچ من

 خیو ب یستیوا یاون بدبخت یجلو یتونیکه م ی، در صورت یکنیفرار م ایبدبخت یسر هیوقت ها از  ی: بعضسروش

 . ادیسراغت نم گهید یکنیو فکر م یکنی، تو فرار م یریگلوشو بگ

 من ...  تیحکا شده

 بودم خودم نخواستم . یماهر یبجنگم جنگ جو خواستمیترسم نذار اصال ، اگه م یو پا فرارم

 آدم ...  نیا سوگل

 

 . رهیم نییباال و پا یبا ناراحت نشیس ی، قفسه  شهیدستش مشت م کنه،یم سکوت

  ن؟یبود مع یک یشدم ، منظورش از بدبخت رهیمن منتظر به لب هاش خ اما

 

 : گمیم نیبپرسم، بنابرا دمیم حیو ترج فهممیرو نم دنشیعذاب کش لی، دل کشهیبه گردنش م دست

 قه؟؟یچند دق نیهم یافتاد ؟ تو یبودمت ؛ مگه چه اتفاق دهیند یطور نیسروش؟ تا حاال ا یختیچرا انقدر بهم ر-

 

 : گمی، کالفه م کنهیو سکوت م زنهیچشم هام زل م به

  ؟یخوایم یکه از چشم هات بفهمم چ یتوقع ندار-
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 :گهیم آهسته

 نه .-

 

 پس بگو ! -

 

 کنه . وونهی، انگار قصد داره منو د کنهیسکوت م باز

 . شهیهر دو دستش م ری، بازوهام اس ادیدهن باز کنم که به سمتم م خوامیم

 : گهیم یبیبا لحن عج به چشم هام رهیخ

 ؟  یفراموش کن یتونیم-

  و؟یچ-

 صدرا رو . نی: حال خراب االنمو ، از من مهمتر معسروش

 

 صدرا فراموش شده است ، چون من باهاش مصاحبه کردم و اومدم اما تو نه ...  نیسروش مع-

 . رمیبرم بم دیه باک یختیاگه من نفهمم چرا و چطور انقدر بهم ر یچشمم ی، هر لحظه جلو ینامزدم تو

 

 : گهیو کشدار م ذارهیلبم م یاشاره اش رو رو انگشت

 بهم بده !  یقول هینپرس اما  یچیهم سخت شده ؛ ه یلی؛ حرف زدن سخت شده سوگل ، خ ششششیه-
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  ؟یچ-

 

 !  یعبور نکن شمیلومتریاز صد ک یحت یوقت با اون آدم چشم تو چشم نش چیوقت، ه چی: قول بده هسروش

 !  یبده اسمشو از حافظت پاک کن قول

 

 بدون علت؟ -

 

  نه؟ینامزدت ا یکه خواسته  نی: علت باالتر از اسروش

 

 ...  شهیمثل هم میمعامله کن ایاصال ب هیمنطق ریغ-

 !  هیبه من بگو گذشته ات با اون آدم چ تو

 !  یتو بگ یو قانعم کن بعد هر چ اریو مدرک ب لیدل واسم

 

  ؟یمن دمخور اون آدم بش یبرخالف خواسته  یخوایتو م ارمیو مدرک ن لیاگه دل یعنی: سروش

 

 ... باتوعه ، به عنوان نامزدت حق دارم که بدونم . ستین یگیکه م ینه ، سرو کار من با اون آدم-

 

 :  گهیم یخش دار یو با صدا کشهی، کالفه و سردرگم ، دست به گردنش م رهیگیفاصله م ازم

 زبونو بشکنم و حرف بزنم اما االن نه ؛  نیروز بتونم قفل ا هی دی، شا یحق دار-
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 کن !  درکم

 اما اسم اون آدم رو از حافظه ات پاک کن . یشغلتو ول کن گمیبه خواستم احترام بذار ، نم یاگه درک نکرد یحت

 

 اگه نکنم؟؟ -

 . کنمیم تشیچرا دارم اذ دونمینم کنهیگر نگاهم م سرزنش

 . زدمیکار ممکن م نیو دست به بدتر کردمی، باز حماقت م ستین یکیصدرا  نیراهم با مع دونستمیکه م نیا با

 رو داره.  ریمرد ،حکم همون دم ش کی رتیغ

 ؛ یبه خودت بد کرد یدست بذار روش

 . یبه حال خودت زار بزن دیاز جانب تو زخم بخوره ، اون وقته که با ریکه اون ش یاز روز ی،بترس یبترس دیبا

ه و چ زنهیکه به اون نقطه ضربه م یضرر متقابل داره ، چه به کس هی یمرد نقطه ضعفشه ، نقطه ضعف هر آدم رتیغ

 . خورهیکه ضربه م یکس

 که با من تفاوت داشت . دادمینشون م یو خودم و آدم ذاشتمینقطه ضعف سروش م یندونسته دست رو من

 :  گهیاست م بهیکه برام غر ی، با لحن کنهیم ینگاهش ته دلم رو خال تیجد

 یدیهارو از دست م زیچ یلی، عالوه بر من ، خ  یبر دمینکردنش بهت هشدار م یکه دارم برا یاگه سمت اون کار-

 ؛  ستمین ینیبیکه م یسروش نیسوگل اون روز من ا

 بهش زخم زده . که یهر کس ینابود کردن زندگ یکرده برا زیکه دندون ت ینیبیرو م یروز تو روبه روت گرگ اون

 

 ورد زبونمه . شیباشه که مهربون یکه روبه رومه همون سروش یآدم نیا شهینم باورم

که ناخودآگاه قدرت  نهی، نگاهش اونقدر سنگ فهونهیرو بهم م یادیز یو با همون نگاه حرف ها ندازهیاخرو بهم م نگاه

 . کنمیو من سکوت م شهیتکلم ازم سلب م
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 رهیبلند از اتاق م یکه با قدم ها شمیم یو نظاره گر سروش کنمیم سکوت

 

 .  رمیگیدست هام م نیو سرم رو ب نمیشیتخت م یرو کالفه

 کم شدم . میمرداب زندگ یتو کنمیحس م قهیچند دق نیهم یکرده ، تو دایبرام حکم پازل رو پ میزندگ

  …ییبه جدا کنهیم دمیو تهد رهیگیم شیاسم آت نیا دنیو نامزدم با شن رمیصدرا م نیمصاحبه با با مع یبرا من

 . ستیها ن یسادگ نیبه ا هیقض یعنی نیا

 ییصدرا رازها نیمع یبادآورده و شاهانه  یدر پس زندگ یعنیبه دل داره ،  نهیمرد ک نیاز ا یطور نیسروش ا یوقت

 ی ندهیما منفجر بشه آ یدرصد اون بمب از طرف خبرنگار کیبمب و اگه  کیانفجار  یعنیهست که برمال شدنش 

 . شهیرو به اون رو م نیاون دفتر از ا یکار

 

 سرکوبش کرد.   ینبود که بشه به راحت یزیچ یخبرنگار یاما شامه  دهیپل افکارم

 

 . شمیم رهیو گنگ به پگاه خ جی، گ شهیاتاق باز م در

 شده . نیو نفس هاش سنگ دهیو روش پر رنگ

 . نهیشیو کنارم م ادیسمتم م به

 . کنمینگاه م سشیف یبیو صورت ب اهیس یچشم ها به

 :  چش شد؟ پگاه

  …ندازمیباال م شونه

   …دونمینم-
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 . نیخونه ا نیحساس شده ، حقم داره سه ساله شما سر هم یادی:  سروش زپگاه

 

 :  کشمیبه صورتم دست م کالفه

  …افتاده سر لج از اولم با سروش مشکل داشت یشناسیپگاه؟ بابامو که م کارکنمیچ-

 

و حاضره به خاطر به دست آوردنش عشقش دست به هر  سوزهیطرفه م کیاز عشق  یکیرحم شده ،  یب ای: دنپگاه

 بزنه . شیچند سال خودشو به آب و آت دیبا جایعشق دو طرفه داره و به خاطر توقع ب گهید یکیبزنه  یکار

 

 :  ارمیامو به زبون م یو برداشت سطح برمینم یعمق حرفش پ به

 . کنهیم تیبابام به خاطر سابقه دار بودن سروشه که داره اذ-

 

  ن؟یسابقه دارا آدم بد ی: مگه همه پگاه

 

 . سازهیمنو م ی ندهیخودش داره آ الیاما به خ دونهیخوب م نویطوره . بابامم ا نی، حداقل سروش که ا ستنینه ن-

 شترشیب ارهیدر م هیهم که از اون آتل ی. اون خرج یچیبه ه یچیاما ه کنهیداره کار مسروش سه ساله   …نیبب

 .  دهیکه بابام ازش خواست رو نم یکفاف اون زندگ کنهیهم که پس انداز م ی، اون شندرغاز شهیخرج دانشگاهش م

 نبود . نیا تمونیما االن وضع ذاشتیبارم پا کج نذاشته ، که اگه م کی یمن مطمئنم سروش حت یول
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 . ستیتو ن یبگم فقط بابا یچ دونمیآورد نم یسروش بود طاقت نم یجا یا گهی:  هر کس دپگاه

 . ستیمختص به خوب و بد بودن طرف بود اما ن شونیریشدن ، کاش سخت گ ریازدواج سخت گ یبرا همه

 و پول ثروت تمرکز کرده.  یاجتماع تیموقع یتوقع ها فقط رو االن

 . سوزهیدلم م سوگل

  …خودم یاز تو برا شتریتو ، ب یبرا

 چته؟  گهیتو د-

 

 ی؟  از من بپرس کنهیم یعاشق چه فرق ایآدم معتاد رو دارم ، معتاد  هیدرمون شدم حس  ی: من؟ گرفتار درد بپگاه

 نمرممکیمنم دونسته به سمت عشق غ شهیم دهیمعتاد دونسته به سمت مواد کش هیکه  یهمون طور …یچیه گمیم

  شمیم دهیکش

،  زنمیم یبه اون مخدر دست به هر کار دنیرس یدوم ، برا یاما دنبالش م ستیخوب ن میگروه خون یبرا عشقش

 . سوزهیدلم به حال سروش م نهیهم یبرا

 . کردنیخرابش  نم یدونستن و به آسون یکاش همه قدر عشقو م یچون مقدسه ، ا ستیمجازات ن قیپاک ال عشق

 

 تو کارت نبود . یعشق و عاشق ادمهیکه  ییشده ؟ تا اونجا یزیچ ینالیم یپگاه علنا دار-

 

 :  زنهیم یمصنوع لبخند

 رو زبونم اومد . ینجوریهم یحرف هی ستیهنوزم ن-

 :  پرسمیم مشکوک

  ؟یمطمئن-
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  رهیگیرو علنا ازم م نگاهش

 . یشیمطمئن باش من آب بخورم تو متوجه م …یدوستم نی، بهتر ی: سوگل تو مثل خواهرمپگاه

 

 :  کنمینگاهش م مشکوک

  …یگور و گم همش …ها آب خوردنت از دستم در رفته یآخه تازگ-

 

  …یخودت یزندگ ریدرگ نمیب ی:  آخه مپگاه

 

  کشمیم یآه

 کوبه.  یسرم م یو تو کنهی، واسم دعا کن بابام هر بار سابقه دار بودن سروشو پتک م رمیآره درگ-

 اوقاتم یاما گاه شمیم یاوقات از دستش عصبان ی؛ گاه ترسمیم گهیکه د یندار ندهیبهم گفته با سروش آ انقدر

  …؛ من تک دخترشم دمیبهش حق م

  …میجور کنه اما کو؟ سر همون خونه ا مونویزندگ طیسه ساله قول داده شرا سروش

  

 

 :  رهیگیدستش م یبا تاسف دستم رو تو پگاه

 ؟یکن یتو چرا کمکش نم-
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مصاحبه ام بود اونم اگه چاپ شه و خبرش مخاطب و جذب  نی؟ تازه امروز اول ارمیچقدر در م ی؟ مگه فکر کرد من

 ؛  رسهیهم به من م یدرصد هیکنه 

 

 . شهیم رهیحرف به چشم هام خ ییایو با دن کنهیم سکوت

 :  گمیم شیو سکوت پر معن ینگاه طوالن نیاز ا متعجب

 هپروت؟  یتو یچرا رفت-

 

 :  گهیم یبیلحن عج با

 ؟  یسوگل تو عاشق سروش-

 :  گمیم تیقاطع با

 سوختم . یسروش نم یو به پا دمیرقص یسه سال به ساز بابام م نیاگه نبودم تو ا_

 …:  خوبهپگاه

 

 :   پرسمیو م شمیحالش م نیبه ا کنجکاو

  ؟یزنیحرف م یطور نیتو چرا امروز ا _

 

 . هکنیخوب درک م ماتشویگناهاشو ، اشتباهاتشو ، تصم …کنهیرو خوب درک م گهیعاشق د هیعاشق حال  هی: پگاه
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 یمطمئنم اگه به کس یول دمید یرو م گهیاواخر کم همد نیپگاه عاشق نبود . هر چند ا ادمهیکه  ییاون جا تا

 گفت .  یاحساس داشت اول از همه به من م

 

 داره؟ یبه تو چه ربط نیخوب ا_

 

  …شهیم داریخواب ب هی، از  ایرو هی، انگار از  خورهیم یفیخف تکون

 لنگه  یکارش م یجا کی دمیفهم یبودمش و حاال خوب م دهیند یجور نیحاال ا تا

 :  پرسمیم دوباره

 ؟ خوب بگو چه مرگته؟  یگناه کرد ؟ی؟ اشتباه کرد یحرفت؟ عاشق شد یچ یعنی-

 

 .  شهیاز جا بلند م یزده ر با دستپاچگ شتاب

 رو پنهون کنه . یزیچ هی کردیم ینگاهش ازم سع دنینظر دارم ، با دزد ریگرانه رفتارش رو ز زیآنال

 . ادیزود خودش به حرف م ای رید دونمی، م شمینم رشیگیپ گهید

 :گهیو تند تند م کشهیبه صورتش م ی، دست شمیم بلند

امروز  دمیخواب بد د شبید رینگ یبهت بزنم ، حرفامم جد یسر هیگفتم  یجوریهم رونمیوقته که ب یلیمن خ -

 زودتر برم تا مامانم نگران نشده .  جمیگ

 

  ندازمیباال م یا شونه

 به خاله نگو .  یزیسروش چ یدعواها نیباشه برو ؛ فقط از ا-
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 :  دهیتکون م سر

 راحت التیخ-

 

 یا زماناما ، ت ادیخوابم م نم،یشیمبل م یرو یحال یو بعد از رفتنش با ب کنمیرفتن از خونه بدرقه اش م رونیزمان ب تا

 راحت بخوابم . الیبا خ تونستمی، نم کردمیدفتر ارسال نم یمصاحبه رو برا یکه محتوا

 

 نی، دوباره و سه باره ا دهیبشم اما ارور م لمیمیوارد ا خوامیم کنمیو لپ تاپمو روشن م زمیریکاغذ هامو جلوم م تمام

 . تونمینم یقیطر چیشدم اما االن ، به ه لمیمیوارد ا شبید نینرفته ، هم ادمی، پسوردمو  کنمیکارو م

 بودم . زاریب نترنتیاز اتالف شدن وقتم تو ا شهی، هم فهممیصفحه رو نم یاون ارور بزرگ رو یمعن 

 

نتظر صبرانه م یبدم هر چند اونها ب لیمصاحبه رو تحو یفردا حضور رمیگیم میو تصم بندمیلب تاپ رو م یکالفگ با

،   ومدیهم از دست من بر نم یر به دستشون برسه و اون ها هم زودتر به چاپ برسوننش اما کارخبر زودت نیبودن. تا ا

غال همه اشت نیبعد از ا یها بود اما رفتن به دفتر و دوندگ نامهروز تریقطعا فردا ت  رسوندم،یاگه االن به دستشون م

 هم کار من نبود . یذهن

 

ردن ک لیمیا یاستراحت دو ساعته دوباره برا کیبعد از  کنمیفکر م نیو به ا کشمیکاناپه دراز م یرو یالیخ یب با

، اگر کار  کردمینم ریساعت فکرمو درگ نیوقت چند چیو ه دادمیم تیبه خودم اهم شهی، هم کنمیمصاحبه اقدام م

 دمکریکم نم میو از آراستگ کردمیظاهرم رو رها نم وقت چیبودم ه ضی، اگه مر زدمی، کنارش از استراحتم نم کردمیم

. 

 . کردمیخودم رو خراب نم یزندگ هیوقت به خاطر افکار بق چیه



 تو؟ ایمن عاشقم 

 
49 

 

 نمکیو با بستن پلکم آرامش رو ذره ذره به خودم القا م کنمیسروش ذهنم و آشفته نم یاالن هم با وجود ناراحت یحت

 کنهیم دادیدرش ب یرحم یکه ب یاز زمان و مکان شمیو فارغ م

 

 . خورهیتلفنم زنگ م  زنم؛یم رونیعجله از خونه ب با

  نیهمکار و بهتر حانهیر یهول شده  ی، صدا رمیم یاصل ابونیبلند به سمت خ یو با قدم ها دمیو جواب م لمیموبا

  ؟یی: سوگل کجا چهیپ یگوشم م یتو یدوستم در دفتر خبرنگار

 

کردم مصاحبه رو  ید بار سعچن روزمیسرشونو گرم کن بخدا خواب موندم د یجور هیاما جون من  دونمیشد م رید-

 بفرستم اما نشد که نشد .

 

 :  گهیم دیبا ترد هیو بعد چند ثان کنهیم سکوت

  ؟یگفت یتو چ-

 

  …امیکنم االن دارم م لیمیصدرا رو ا ینتونستم مصاحبه  روزیعرض کردم د-

 

 . فهممیاعصاب خورد کنشو نم یسکوت ها نی، علت ا کنهیسکوت م باز

 :  شهیمانعم م حانهیلرزون ر یتن صدامو باال ببرم اما صدا خوامیم

   …اول تمام روزنامه ها چاپ شده یصدرا که االن صفحه  نیسوگل مصاحبه با مع-

 . یکرد لیمیا روزیخودت د تو

 



 تو؟ ایمن عاشقم 

 
50 

 

  …ستنیا یهام ، از حرکت م قدم

 خبره ؟  یچاپ شده و خبرنگار ب مصاحبه

 شد ؟ اون هم از جانب من ؟  لیمیدفتر ا یبشم اون مصاحبه چطور برا لمیمیکه من نتونستم وارد ا یصورت در

 

 :  گمیم لرزهیکه علنا م ییو با صدا کنمیرفته امو جمع م لیتحل یروی، ن دمیاشتباه شن کنمیکمال حماقت فکر م در

  ن؟یچاپ کرد ویمن چ ینکردم بدون هماهنگ لیمیو ا یزیمن چ حانهیر-

 :  رهیکالفه و ولومش باال م صداش

شد خبرشم انقدر داغ و دست اول بود که  لیمیمصاحبه ا میساعت دوازده و ن روزید یسوگل مارو دست انداخت-

 زد چاپ کنن . یسیبدون فوت وقت رئ

 

 ! هیبه چ یچ دونمی؛ سردرگم شدم ، اصال نم دمیفشار م مویشونیدست پ با

 :  گمیم یفیضع یو با صدا دمیهامو فشار م لب

 صحت داشته باشه .  نیکه چاپ کرد ینجا ، دعا کن مصاحبه ااو امیاالن م-

 

 . شمیهم نم حانهیسرزنش گر ر یمنتظر صدا ی، حت کنمیو تماس رو قطع م زنمیرو م حرفم

  …از استرس درونم کاهش بدم کنمیم یسع یدر پ یبلند و پ یو با گام ها کنمیپرت م فمیک یتو لمویموبا

 ؛ چرخهیذهنم م یکلمه و عالمت سوال تو هزاران

  …کنم دایپ یدسترس لمیمیکردم اما نتونستم به ا یکردم ، بارها و بارها سع یسع یلیخ روزید من

 اول روزنامه چاپ شده ؛  یکه فقط من ازش خبر داشتم صفحه  یمصاحبه ا االن
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 ؟  یمنو هک کردن اما ک لیمیبفهمه که ا تونهیپنج ساله هم م یبچه  کی یحت

  …رسهیبه ذهنم م یکمرشکن اسم

 . ندازهیآوردنش هم به اندامم رعشه م ادیبه  یکه حت یاسم

  …سروش

  …دونهیمنو م لیمیکه پسورد ا یکس تنها

  …سروش

  …کرد رییرفتارش صد و هشتاد درجه تغ نیاسم مع دنیکه با شن نامزدم

  …سروش آره

 دراز کنم ؟  یجز سروش انگشت اتهاممو به سمت ک من

 و از اطراف غافلم . نهیی، سرم پا ارمیم رونیب فمیو از ک لمیموبا یحال خراب با

اول  ؛ بوق ذارمیو کنار گوشم م لیو موبا رمیگیسروش رو م یشماره  یحال به سخت نی، با ا لرزهیدستم م یتو یگوش

 . پرونهیمن و از جا م ینیماش یترمز ناگهان دهیبه بوق دوم نرس

 

و  بزرگ نی، نگاهم رو به ماش کنمیسروش گوش م یگفتن ها "الو"به دست به  یکه گوش یو در حال کنمیم توقف

 . شهیکه در کمک راننده اش باز م دوزمیم یاهیس

 

  وفتاده؟یکه ن یاتفاق ؟یشده سر صبح ی: سوگل؟ چسروش

 

 رخمدستش رو به  یزیکه برق ت یدر حال یکلیه یپوش و قو اهیمرد س چرخونمیکام خشک شده ام م یرو تو زبونم

  …ادی، به سمتم م کشهیم
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 ؛ دنیرو ندارم اما مغزم به پاهام فرمان م ارمیبه زبون ب یکه داد بزنم و حرف نیا توان

 …نکرده جرم خاطر به کردن فرار …فرمان نموندن و فرارکردن …دنیدو فرمان

 

 . کنمیم دنیبر خالف جهت اون مرد شروع به دو تیو در نها رمی، عقب م شهیم کیبهم نزد مرد

  رسه؟ینفس زدن هام به گوش سروش م نفس

  …دی...شادونمینم

 . دوهیداره دنبال نامزدش م یکیبفهمه ، بفهمه  دنمینفس زدن ها و دو نیبود که برسه و از هم نیا منصفانه

 یزی؛ ت شهیگلوم خفه م یتو ادمیو فر شمیم ریاس یکلیه یچنگال مرد قو ی، تو شمیم ریباالست اما اس سرعتم

  شهیپهلوم فشرده م یقو روچا

 . وفتهیم نیزم یو رو خورهیاز دستم سر م دمیام یتنها روزنه  …می، گوش رهیگیدهنم م یو با قدرت جلو دستش

 :  چهیپ یگوشم م یانکراالاصواتش تو یصدا

  …دست و پا نزن گربه کوچولو-

  …ادهی؛ زورش ز کنمیفرار کردن از دستش تقال م ی، برا دمیخواستش با تمام توان خودم و تکون م برخالف

  …ادهیهم ز یلیخ

 ؛  رهیبه باد فنا م میکنم زندگ ی، اگه االن نتونم کار میشد کینزد نیماش به

 .  زنمیحساسش م یبه نقطه  یو با پام ، لگد محکم کنمیو جمع م عزمم

  …کشمیم رونیو خودم از حصار بازوهاش ب کنمی، از فرصت استفاده م شهیدست هاش شل م ی حلقه

 . کنمیم دنیو با تمام توان شروع به دو دمیرو هدر نم وقت

 :  شهیبلند م زیآم دیکه از سر درد خش دار شده تهد صداش
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  …یوحش یدختره  رسمیحسابتو م-

  …دوم یاما من با تمام توان م ادیقدم هاش نم یپشت سرم و نگاه کنم ، صدا گردمیبرنم

 م .برده بود ادیو از  نیاون ماش ی، من راننده  کردمیدو سر خالص بشم اما اشتباه م ویتونستم از چنگ د کنمیم فکر

سمتم  با خشم به یو مرد شهیدر راننده باز م کشهینم هیو بسته ، به ثان رمی، مس کنهیرنگ جلوم ترمز م اهیس نیماش

  …ادیم

  …ستین یاما کاف رمیقدم عقب م چند

 :  گمیو م رمیگیدستمو جلوش م …رسهیم بهم

 …زنمیم غیبه خدا ج ایجلو ن-

 ؛  زنهیم یپوزخند

 . میایما هم باهات راه م ینترس اگه تو رام ش-

 :  برمیو باال م صدام

 ؟  یعوض یگیم یتو چ-

 . زمیریو به هم م اعصابش

آغشته به الکل رو که من اصال متوجه  یرو به من بده ، دستمال یحرکت یکه اجازه  نیو قبل از ا کنهیسمتم حمله م به

 . رهیگیو دهنم م ینیب یاش نشده بودم ، جلو

 . شدمیم ریاس دی؛ نبا شدمیم هوشیب دی، من نبا کنمیحبس م نمیس یو تو نفسم

و و دستمال ر رهیگیدستش م کیکه هر دو دستم رو با  امیب رونیاز چنگش ب کنمیتقال م یبحران طیاون شرا یتو

  …دهیدهنم فشار م یجلو شتریب

و رفتن با فر شهیم یمساو دنمیکش قینفس عم تیو در نها شهیم زیصبرم لبر ی، کاسه  کنهیالکل مشامم و پر م یبو

 . کیتار یایدن یتو
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 هوشیب یبار هزارم به چهره  یو نمور شده است  ؛ برا یانداز اتاق کاهگل نیمحکم و با صالبتش  طن یقدم ها یصدا

  …؛ صبرش سر آمده کندیبسته شده نگاه م یکه به صندل یدختر

 را بخواباند . تشیکه تمام عصبان یادیشود ، فر دهیدختر کش نیکه بر سر ا خواهدیداد م کی دلش

  …، هر چند سخت ، اما ممکن دیچند بع هر

 

 سراغش آمده .که دوباره به  ستیاز درد یصورتش حاک یشده ، قرمز دهیپر و مردانه اش در هم کش ابروان

  …، اکنون وقتش نبود زندیرا پس م درد

  …شودیم رهیدر هم رفته به چشمان حسام خ یهمان چهره  با

 . کردیدختر کتک خورده بود و هنوز که هنوزش دردش را تحمل م نیکه از ا یمرد همان

 :  دیگویگذارد م یرا نم یگونه اعتراض چیه یکه جا ییو با صدا کندیبه آن دختر م یسر اشاره ا با

 کن . دارشی، ب هیکاف گهید-

 . رودیم رونیو از اتاق ب دهدیاخمو سر تکان م سیرئ نیدر جواب ا حسام

 یراحت نیطپش ، به ا نیدرد ا نیاست ا دهیفا ی، ب دهدیو ماساژ م رودیقلبش م ی، دستش رو شودیتمام م طاقتش

  …داشت یها دست از سرش بر نم

 ردیآرام بگ یتا کم گرفتیمرد قدرت مند را م نیا یرویتمام ن دی، هر بار با دیمک یتنش را م ی رهیتمام ش دیبار با هر

. 

 . ندیب یکبود و رنگ قرمز رخساره اش را م یچهره  ماین

 :  دیگویم یو با نگران داردیبه جلو برم یقدم

 ؟  یخوب سیرئ-
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 ؛  کندیکار، متوقفش م نیو با ا دهدیدستش را به او نشان م کف

 :  دیگویم دیآ یم رونیاز حنجره اش ب یکه به سخت ییصدا با

 نداره  یبه تو ربط-

 :  کندیو اعتراض م دیآ یعادت کرده بود ، کوتاه نم سشیرئ ییکه به تند خو ماین

  …اگه دوباره سیاما رئ-

 :  زندیبلند داد م ییو با صدا پردیصحبتش م انیم به

 شمیبه اعصابم بهترم م یاز گند نزن شتریاگه تو ب ماین ستین میزیچ-

 

 ؛  کندیو سکوت م چدیپ ینم شیبه پر و پا نیاز ا شتریب ماین

  …و خشم کالفه اش کرده است درد

 :  زندیداد م یبلند یکه از فرط درد کمرش خم نشود با صدا کندیخود را م یکه تمام سع یحال در

 حسام؟  یموند یکدوم گور-

 . شودیداخل م مهیاسگذرد که حسام سر ینم یچند

 اومدم ، اومدم -

 . کندیم دایپ یبه ظرف بزرگ آب تالق نگاهش

 :   دیگویدر هم رفته م یو با اخم ها دهدیتکان م سر

 کن!   دارشیب …خوب  لهیخ-

 پاشد.  یظرف را به صورت او م یآب ها یو بدون فوت وقت همه  رودی، به سمت سوگل م دهدیتکان م یسر حسام

 . کاردیم نیمع یلب ها یرا رو یسوگل پوزخند دیشد تکان
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 . کندیرا خوب درک م نیا نیاما باز کردن چشمانش دشوار شده و مع کندیسرش را صاف م سوگل

 . کندیسر به در اتاق اشاره م با

 . رونیب نی: بر نیمع

 . شودیرد و بدل م مایحسام و ن نیب دیبا شک و ترد ینگاه

 قابل نفوذ تر از قبل ریتر و غ نیبار خشمگ نی، البته ا کندیحرفش را تکرار م دوباره

 .  دیگفتم گورتونو گم کن-

 . زنندیم رونیاز اتاق ب دیبار هر دو بدون ترد نیا

 افتد ؛  یسوگل م یوحشت زده  یبه چهره  نیمع نگاه

 . شودیکم نم تشیاز عصبان یزیاما چ بردیکه در دل سوگل افتاده لذت م یرعب و وحشت از

 : دهدیرا خطاب قرار م نیلرزون سوگل مع یصدا

 جا؟ نیا یآورد یچ یم..من...منو برا-

 رساند ؛  یحال محکم خودش را به سوگل م نیبا چند قدم کوتاه و در ع نیمع

 :  دیگویرنگ سوگل شمرده شمرده  م یبه چشمان قهوه ا رهیو خ ردیگیم نیی، سرش را پا ستدیا یم شیبه رو رو

 !  یمردن التماسم کن یکنم برا یکار خوامیم-

 :  دیگویم ی، قدرت تکلمش از کار افتاده اما به سخت شودیم یدل سوگل خال ته

 کردم؟  کارتیم..مگه من.. چ-

 

 !یکار کرد یچ نیخودت فکر کن بب دونمی؟ نم یکرد کاری:  چنیمع

 



 تو؟ ایمن عاشقم 

 
57 

 

 :  دهدیم نیمع لیو تند تند تحو  کندیم فیکلمات در هم بر هم ذهنش را رد سوگل

 

 ستمیکنم اما س لیمیخواستم مصاحبه رو ا روزیاگه منظورت چاپ اون مصاحبه ست من روحمم خبر نداشت ؛ من د-

 اون مصاحبه چطور چاپ شده !  دونمیکردم نشد من اصال نم یقطع بود چند بار سع

 

سوزان  ینش را آتشتمام ت نیزده مع خی، درست برعکس سوگل که  رسدیجوش م یبه نقطه  نیمع یدر رگ ها خون

را پس  شی؛ صدا ردیپمپاژ خون به قلبش را بگ یجلو تواندیسم است اما نم شیبرا تیعصبان داندی؛ م ردیگیفرا م

 لرزاند :  یاندازد و با نعره اش چهار ستون بدن سوگل را م یسرش م

منو از کجا  یو بم زندگ ریفرستاده ؟ ز یک رو تو بگو فقط …من نده لیشر و ورا رو تحو نیکثافط ا یدختره -

 هان؟؟؟؟؟ یرو چاپ کرد دهیکه به ذهنت رس یهر مضخرف یرفت ی؟ با چه جرئت یدونیم

 

  …ماند یم رهیخ نیوحشت زده به مع یسوگل خفه شده ؛ با چشمان یحنجره  انیدر م صدا

 که از فرط خشم به نفس نفس افتاده . ینیمع

  …دهدیم حیپس سکوت را ترج کندیرا شعله ور تر م نیهر حرفش خشم مع دانستیم

  …کندیاز خودش، دفاع هم نم یحت

 . رساندیآخر م میرا به س نیاش،  مع رهی، نگاه خ سکوتش

 بار بلند تر از بار قبل:   نی، ا زندیم داد

 

 ! یبر رونیاتاق ب نیزنده از ا ذارمینم وگرنه بزن حرف …حرف بزن -
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  …زیلرزد ، تمام وجودش ن یسوگل م یها لب

 :  دیگویم یفیضع یپس با صدا ستیداد زدن آماده ن ی، حنجره سوگل برا نیمع برعکس

 

 چاپ شده!  یاون روزنامه چ یتو دونمینم یحت من …من راست گفتم ؛ من-

 

 تمسخر . یو از رو کیریستی، ه زندیم پوزخند

 دارد.  یبه عقب برم یقدم

 ؛  دهیوار باالست ؛ درد کتف امانش را بر وانهیقلبش د ضربان

  …خفه شده یپر شده از کلمات نگفته ؛ داد ها شیگلو

 دختر چموش را خورد نکند . نیتا گردن ا ردیگیخودش را م یزور جلو به

 . رودیمجعد و خوش فرمش فرو م یموها یدو دستش ال به ال هر

 و جنون ندارد ؛ یوانگیتا د یمرز کندی، حس م دهدیرا فشار م سرش

 آتش خودش را نجات دهد ؛  نیاز ا تواندیوقت نم چیه کندیم حس

سوگل  یکه حت ی؛ آن قدر کندیقابل نفوذ م ریسنگدل و غ یبه مرد لیگذشته ، او را تبد یادآوری شهیهم مثل

 او الم تا کام حرف بزند ؛  یجلو تواندیسرکش هم نم

 

 ؛  ستدیا یسوگل م یبر خودش ندارد ، دوباره روبه رو یتسلط

 :  کندیاش است و با خودش فکر م نهیس یه نگاه سوگل به قفس رد

 است . انیطور دم و بازدمش نما نیسخت شده که ا شیبرا دنینفس کش چقدر
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 : تی، با عصبان شودیبلند م نیمع یصدا

 

 اگه ازت یدونیبود ؟ م یک یاون مصاحبه جز تو به عهده  تیمن پا گذاشت؟ مسئول یاتاق لعنت یتو یجز تو ، ک  -

 ؟  ادیبه سرت م یکنم چ تیشکا

  رودیسوگل م ی دهیاز رخ پر رنگ

  ت؟یش..شکا -

 

 ی؛ مجازات قانون سیدست پل دمتینم من …! اما نگران نباش یفکرم نکرد یکه به عواقبش حت ی:  انقدر احمقنیمع

 برات کمه .

 

 :  کندیدرشت سوگل جا خوش م یچشم ها یگوشه  یاشک نم

 ثابت کنم!  تونمیمن م-

مرد  نیاز دست ا یراحت نیفهمد که به هم یکارد ؛ م یرا در دل سوگل م یدی، بذر ناام نیمع زیآم ریتحق لبخند

 کند . ینم دایپ ییرها

 

 نیمع لیکرده و تحو فیذهنش را رد یکلمات آشفته  یو به سخت کندیخشک شده اش را با زبانش تر م یها لب

 :  دهدیم

  …کنمیو درستش م زیخودم همه چ ؟یبهم مهلت بد شهیم..م-

 . کنهیو حل نم زیچ چیجا موندنم ه نیبذار برم ؛ ا کنمیخواهش م فقط
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 !  یحرف بزن دی، با کنهی:  حل منیمع

 

 بگم؟  یچ دونمینم یزیچ یوقت-

 

 :  شودیبر سرش آوار م نیمع ادیفر

  دونه؟یم ی؟ ک یلعنت دونه؟یم یپس ک یدونیاگه تو نم-

 

 ؛  ماندیم رهیسوگل خ یملتهب به چشمان وحشت زده  یصورت با

  …رفت لیتحل روین نیشد و آخر دهیکش ادیفر نیآخر

 ؛  ندکیحس م شیگلو خیآن را ب رودیباال م یو ضربان قلبش به قدر کشدیم ریت یبیکتفش به طرز عج ی هیناح

  …گذاردیقلبش م یسخت شده ، دستش را رو مقاومت

  …نگرد یم نیمع یکبود شده  یچهره به  دهیمتعجب و ترس سوگل

 چرخاند .  یناخودآگاه زبان سوگل را به کامش م دیآ یم رونیب شیکه از ته گلو یآخ

 

 چت شد ؟ -

 :  کندیغرش م یکه  کمر خم کرده به سخت یو در حال کندیدردش هم خشونتش را حفظ م انیم یحت

 خفه شو .-

 :  دیگویاستارت شده بود همان طور سرکشانه م یبه خودش آمده  و زبانش دوباره ر یکه انگار کم سوگل

 به من چه ؟  ریاصال از درد بم-
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 . رودیدرست در چشم سوگل فرو م نینگاه ترسناک مع ریت

 :  دیگویانکار حرفش م یو برا کندیم یمصلحت ی سرفه

  ؟یشد کبود چرا …کمکت کنم خوامیمن م-

 

 دختر را نداشت ؛  نیبحث کردن با ا ینا گرید نیمع

 نظر دارد.  ری، سوگل با نگاهش او را ز ندینش یم نیزم یرو وارید کنار

 بندد.  ی، چشمانش را م دهدیم هیتک واریرا به د سرش

 آورد . یم رونیرا ب یقرص یو قوط بردیو خوش دوختش فرو م یکت مشک بیرا در ج دستش

  …گرددیبلعد و دوباره به همان حالتش برم یاز قرص ها را م یکیآب  بدون

  …کندیسوگل را هم نگران م یحت نشیسنگ یو نفس ها نهیخس س خس

  …چرخاند ی؛ نگاهش را دور تا دور اتاقک نمور م کندیبسته اش او را کالفه م یو پا دست

  …افتد یم نیزم یرو یبه روزنامه  چشمش

  …دهدیو دستانش را حرکت م شودیعذاب آور مصمم م یآن طناب ها نیراندن خودش از ب رونیب یبرا

  …به روزنامه گرشیاست و چشم د نیچشمش به مع کی

 تقال کردن باز نشود . قهیکه بعد از ده دق یسفت بسته شده بود اما نه آن قدر طناب

  …کندیخفه م شیگلو یآسوده اش رو تو نفس

 . رودیشده اش م ریاس یرا از دور دستانش باز کرده و به سراغ پاها طناب

 . کندیم دایآزاد شده از قفس را پ یاز باز کردن گره ، حکم زندان بعد

 . داردیو محتاط به سمت روزنامه قدم بر م نیاندازد و پاورچ یم نیبه مع یگرید نگاه
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خبر  تریت نیاول روزنامه چاپ شده است و کنار عکس مع یصدرا در صفحه  نیخبر مع زندیکه حدس م یطور همان

 چاپ شده نیچن نیا

 

 و دو ساله و متولد تهران صاحب برند موفق و معروف تک راه   یصدرا س نیمع

 مصاحبه اش اظهار داشت که:   نیآخر یط

 خودش است ،    ونیرا مد تشیتمام شهرت و موفق-

 کرد:   انیبا صراحت ب یو

 م. دار یقلب یماریتحت نظر روان کاو بودم و ب یلگ.  تا سن شونزده سا دهیرس قتل به مادرم …پدر دارم و نه مادر نه

جا  نیبه ا تمیریو قدرت مد یقو یشامه  ریکردم و خودم تحت تاث یعمو خوانده ام  سپر یرا در خانه  مینوجوان

 .  دمیرس

 داشته که:   انیتاهلش ب تیدر پاسخ وضع یو

 .  شودیبرگزار م مانیعروس ینامزد دارم و به تازگ-

 عرض کردند:   شانیا تیراز موفق یدرباره  نیهمچن

شروع شده و  چیکس دراز نکردم ؛ تمام مال و ثروتم از ه چیبه سمت ه یاریگاهم تنها خودم بودم و دست  هیتک-

 خودم هستم . تمیتنها مخاطب موفق

 

 سوگل#

 

  …گردمیو برم کشمیم یخفه ا غی، ج شهیم دهیاز دستم کش روزنامه

  …کنهیبا اخم رو حواله ام مهمون نگاه توام  باز
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 قرمز شده . تیکه از فرط عصبان ییبا رگه ها اهیس یچشم ها همون

 ه !ن ایداره  قتیروزنامه حق یچاپ شده تو اتیچرند نیبفهمم ا کنمیم یشدم به صورتش و با کاوش کردن سع رهیخ

که  دمیو د یاول روزنامه خبر یتنها در مورد کار صحبت شده بود و االن ، من صفحه  نیمن با مع یمصاحبه  یتو

 گذشت.  یذهنمم نم یاز گوشه  یحت

  …صدرا نیمع

  …داشته باشه یاش غم یزندگ یمرد تو نیا کردیکه آدم فکر نم یطور د،یرسیبه نظر م ازین یمرفه و ب یادیدور ز از

رفته خودش  ادمیاصال  کنمیرو که خوندم  مرور م ی، خط به خط دنیبهش فهم رو راجع یخبر بد ایحاال کل دن اما

 :  کشهیقتلم و م یذهنش داره نقشه  یو تو ستادهیروم ا یجلو

  …داره یقلب یماریخودش تحت نظر روانکاو بوده و ب دهیمادرش به قتل رس 

  …شهیم رمیها دستگ زیچ یلیخ

 قلبش گذاشته بود و چشم هاش و بست . یبه سراغش اومده بود که دستش و رو شیماریاالن هم ب پس

 

 :  گمیو م کنمیدستش م یتو یبه روزنامه  یاشاره ا کنمیو آزاد م نمیس یحبس شده تو نفسم

 راسته؟ -

 . زنمیم ششیکلمه انگارآت کی نیهم با

 . کنهیرحمانه دستش و دور گلوم حلقه م یو ب کنهیسمتم حمله م به

 واریبه د چسبمیم تیکه در نها رمی، اون قدر عقب م دهیم لمه

 . کنمیشال دور گردنم هم حس م یاز رو یدستش رو حت یگرما

 :  کنهیزخم خورده غرش م ریصورتم درست مثل ش یو تو فشارهیرحمانه گلومو م یب
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 ؟  کنمیفقط نگاه م یو چاپ کن یهر مضخرف یها ؟ فکر کرد یطرف یبا ک ی؟ فکر کرد یمنو دست انداخت-

  …ننشونمت اهیاگه به خاک س ستمین نیمع

 !  ارمیسرت ب خوامیم ییچه بال یتصورشم بکن یتونینم یاحمق حت توعه

 

  …شتریو فشار دست هاش ب شهیلحظه لحظه بلند تر م صداش

 . نمیبیچشم هام م یو جلو مرگ

  …شهینم یزبونم جار یهم رو یکلمه ا یحت ادیدر نم نفسم

چهره اش هر لحظه  تیشده ام بسوزه اما عصبان دهیبر یکبود شده و نفس ها یلحظه منتظرم دلش به حال چهره  هر

 . شهیم شتریب

 :  گهیبسا بدتر از قبل م یلحن با

  …از دست دادن ندارم یبرا زیچ چینره من ه ادتیمن گول زننده باشه اما  یزرق و برق و زندگ دیشا -

  …از دست دادن نداره ترسناکه یبرا زیچ چیکه ه یعمر عادت کردم به نداشتن آدم کی چون

  …پاره کردن رگ دشمن هم داره یبرا زیبه وقتش دندون ت چون

 یینجایکه ا نهیهم یبرا …یفهمی؛ اما م یدیو نفهم نیالف بچه ا توعه

 

  …کنهیو گردنم و رها م کنهیو تموم م حرفش

 ... وفتمیو به سرفه م شمیم خم

 .  کنمیاطراف و استشمام م یبا ولع هوا 

  …باز شده بود یخطرناک ینگرفته بودم اما من ، پام به باز یشده باشم ؛ تا االن جد یمرد نیچن ریاس شهینم باورم
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 . کردیم یداشت با هممون باز یکی

 باختم . یباز اول نیاما من هم دیرسیبه کجا م شیته باز دونمیبود ! نم یاش ک یقربان دونمینم

  …کالمش باختم تیجد دنیباختم ، با د نیمع یها دیخشم و تهد دنید با

 باختم . دیرحمانه به رخ اندام زنونم کش یقدرت مردونش که ب دنید با

  …خطرناک نبودم یها یآدم باز من

 . حرف هاست نیتر از ا یجد هیکه قض رسمیم جهینت نیبه ا شتریب کنمیکه م ی، با هر سرفه ا ترسمیاالن دارم م اما

 

 :  رسونهی، با همون غضب صداش و به گوشم م شهیتموم م دنمیفکر کردن و نفس کش مهلت

 حاال بگو ! -

 

 :  گمیم یسخت به

 بگم؟  یچ-

 

کار  یک ی؟ واسه  هی؟ هدفت چ یمزخرفات و چاپ کرد نیو ا ی: چرا مصاحبه رو صد و هشتاد درجه چرخوندنیمع

  ؟یکنیم

 

 :  شمیم رهیقابل نفوذش خ ریبه اشک نشسته به صورت غ یو با چشم ها رمیگیو باال م سرم

نتونستم وارد  یحت روزیاالن به چشمم خورده من د نیخبر هم نیمتن و ا نیمن چاپ نکردم ، ا خورمیقسم م-

 بشم . لمیمیا
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  …و حک کردن من

 

 از حرف هام و باور نکرده . یکه کلمه ا فهمونهیو با نگاهش بهم م ندازهیباال م ابرو

  …دارهیو برم نیزم یافتاده رو یو روزنامه  شهیم خم

  …رهیگیچشمم م یو روزنامه رو جلو ادیسمتم م به

 

دفتر اما احمق  یو فرستادن برا یور یدر هیتو رو حک کردن و  میکنی! فرض میکه خوب نخوند نی:  مثل انیمع

  …روزهید یمصاحبه  یو رد و بدل شده تو یکار یمصاحبه خط به خطش حرف ها نییکوچولو پا

 کس . چیمصاحبه رو داشت؟ ه نیا یتو ک جز

 چاپ شده ؟  یمن چطور یپس خط به خط حرف ها ینفرستاد یکس یکرده و برا یکه کار نم لتمیمیا

 

 . کردمی، با کدوم کلمه و واژه از خودم دفاع م لرزنیهام م لب

 . ستیکه تا متهمش رو قصاص نکنه دست بردار ن یرحم یب یقاض نیچن یهم جلو اون

 

 ازت حرف بکشم ؟  یا گهیجور د ای یزنی: حرف منیمع

 

 :  دمیم لشیوار همون جمله رو تحو یزده و طوط وحشت

 . دونمینم یزیمن چ-

 :  زنهیم ادیفر رونیو رو به ب دهیتکون م یسر کیریستی، ه ارمیرگ هاش و به جوش م یتو خون
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 …حسام-

. 

. 

 

 چشمم و پر کرده . یام گرفته ، انگار اشک کاسه  هی، انگار گر ادینفسم باال نم گهید

  دهیگلومو فشار م خیبغض ، داره ب انگار

 صورتم در حال کاوش کردنه . یتک تک اجزا یکم رو یفاصله  نیاز ا نیمع نگاه

 بکشه و برگرده . یبا نگاهش تا عمق وجودم بره و سرک خوادی، انگار م کنهیداره کشفم م انگار

 رو دارم . یآدم پوچ و توخال هیمن االن حکم  دونهینم

 اطرافش ارور داده.  بیغر بیکه مغزش به خاطر اتفاقات عج یآدم هی

 . لرزونهیچشم هاش ، تمام تنم رو م نفوذ

 ؛  شهیکردن فراموشم م هیگر

 . نمیرو بب کیتار یپشت پرده  کنمیم یشب سع یاهیس یبار منم که با زل زدن تو نیا

 پنهون شده . یچه راز ،یخینگاه  نیبفهمم پشت ا کنمیم یسع

 

 چشم هاش دردش و لو بدن . ترسهیم انگار

 . کنهیاش باز م قهیدست هام و از دور  یو به عبارت ذارهیمچ دستم م یو دست هاشو رو رهیگیو ازم م نگاهش

 

 کم شمارش معکوس رو داره .سکوتش برام ح هی، سکوت کرده و هر ثان کنهیو به من م پشتش
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 داره ؟  ریحرف هام روش تاث یعنی

 برگردم ؟  ذارهیم یعنی

  اد؟یو از اشک چشم هام دلش به رحم م کنهیصداقت نگاهم و درک م یعنی

 

 برام حکم ناقوس مرگ رو داره . زنهیکه م ی، صداش ، لحن مغرور و سردش، حرف ذارهیپاسخ نم یو ب انتظارم

 

  …حسام ببرش-

  …نهیتا بب گردونهیسرش و برنم ی، حت کنمیمونده و نالون بهش نگاه م در

 و اجازه بده من برم .  ادیحرف هاست که دلش به رحم م نیرحم تر از ا ی، ب نهیاگه بب یحت هرچند

 در سنگه. خیم دنیمثل کوب رمیتقص یکه بگم من ب میهزار

 . ادیکنج لبش به سمتم م سیبا همون لبخند خب حسام

 :  زنمیداد م ینسبتا بلند یو با صدا رمیم عقب

 . ارمیظهر سرت م یبدتر از بال یدست به من بزن-

 

 :  خندهیم

 . ینیبار به خوابت بب نیا-

 . کنهیم ریو جفت دست هام و اس رسونهیچند قدم بلند خودش و به من م با

 کنهیبهم ثابت م شیدلش به حالم بسوزه و اون همچنان با خونسرد دوارمیهمچنان ام …دوزمیم نیو به مع نگاهم

 بندازم . رونیو پوچمو از ذهنم ب یواه دیام



 تو؟ ایمن عاشقم 

 
69 

 

 ؛  رهیکشون کشون منو با خودش م حسام

 یکیگناه بودن ندارن ، فقط دنبال  یبر گناهکار بودن و ب یمبن یها درک نیا ستین یکدوم کاف چی، ه ادیفر غیج تقال

 کنن . یسر اون خال تشونویاتهامشونو به سمتش دراز کنن تمام عصبان تا انگشت گردنیم

  …من و انتخاب کرده بود ، حقم داشت نیمع

 . خواستیو م نیکرده بود هم یزیهم که برنامه ر یاون

 هممون بسته بود . یبه نابود کمر

 . کشونهیو من و دنبال خودش م کنهیاون اتاقک نمور رو باز م در

  …باز بود یمحوطه  هیاز اتاق  رونیخالف تصورم ب بر

  …شده یچمن کار نیمثل خونه باغ با زم ییجا هی

  …انهیکه وسط باغ نما شمیم یروشن یچراغ ها یمتوجه  چرخونمیکه م چشم

 دهیم رویرمقم ن یبه جسم ب نیو هم شهیم دواری، ام شهیمنم درست مثل اون چراغ ها روشن م دل

 

  …حواسش به منه یچهار چشم ازم،ندیبه حسام م یرکیز ریز نگاه

 :  گهیم کنهیکه م یبد یکه با خنده  فهمهیقصدم و م انگار

 . رسهیم ادتیبه فر یکس یبزن غیفکر نکن ج ستیکس ن چیاون ساختمون ه یتو-

 

 :  گمیم یتقال هام به سخت ونی، م کنمیباور نم حرفشو

  …ارزه یبه امتحانش م-

 :  زنمیم ادیبند حرفم با تمام وجود فر پشت
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  …دزدهیداره من و م نیا. …کمک-

 

 :  گهیم تیو کنار گوشم با عصبان رهیگیدهنم و م یجلو ی، فور کنهیحسام و دست پاچه م غمیج

 بود ؟  یچه کار نیاحمق ا یدختره -

 نفر هست .  هیاون ساختمون  یتو شمیمطمئن م گهید

 کنمیبرگ برنده به نفع خودم استفاده م نیاز دستام از چنگش رها شده  و من از ا یکیدهنم و گرفته   یجلو چون

…  

  …کشمیو با تمام توان موهاش و م برمیآزادم و باال م دست

 . دارهیدهنم بر م یو دستش و از رو زنهیم یا نعره

  …دمیو هلش م کنمیرها م موهاشو

 .  کنهیتعادل خودش رو حفظ م یعقب ول رهیقدم م چند

 . فهممیم یقرمز شده اش به راحت یو از چهره  نیکردم ؛ ا شیعصبان

 . کنمیم دنیکه اون به سمتم حمله کنه من برخالف جهتش شروع به دو نیاز ا قبل

  …شنومیقدم هاشو م یصدا

  …دمیم شیو افزا دنمیو سرعت دو دمیقدرتم و به پاهام انتقال م تمام

 :  گهیوار م دیباالتر نره تهد یاز حد کنهیم یکه سع یدر حال شنومیو م صداش

 از دستم نجاتت بده . تونهیکس نم چیوگرنه ه ستایوا …یکنیم چارهیخودت و ب یدار-

 

  …کردن داینجات پ یزدن برا ادی؛ فر کنهیم کیزدن تحر ادیفر یحنجره ام و برا حرفش
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 . زنمیم غیدوم دوباره ج یکه م یطور همون

 سه سر نجات بده . وید نینفر برسه و منو از چنگ ا کیبه گوش  دیتا شا زنمیم غیکمک ؛ فقط ج گمیبار نم نیا

 .  رهیم نیدست هاش از ب یشدن شالم تو ریهام با اس دیام نیا تمام

 ؛  کشهیو همراه با موهام م شالم

 . وفتمیم نیزم یرو تیو در نها رمیعقب م عقب

  …شهیم دهید یروزیچشم هاش برق پ ته

  اره؛یسمتم هجوم م هب

 .  پرمیو مثل برق از جام م زنمی، غل م دمیو هدر نم وقت

 

 آخه جوجه ؟  یبر یخوایجا محافظه تو کجا م نی:  دور تا دور احسام

 

 :  زنمیاما حرفم و م ادینفسم باال نم دنیخاطر دو به

 تا از دست شما پست فطرتا نجاتم بده  گردمیانسان م هیدنبال -

 

 کنهیم یزیتمسخر آم ی خنده

 . یستیکه خودت انسان ن نهیا یبرا یینجای:  انسان؟ اگه االن احسام

 

 ؛  دوهیبه صورتم م خون
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بدزده  یطور نیزن شوهر داره ا هینداشته باشه و  یکه مردونگ یآدم  ستیمن شرف داره به امثال تو و رئ یتفاله -

 عالمه . یته نامردا

 

 . شمیوارد م یا گهیو گرنه از در د ایب زادیآدم ی؛ با من بحث نکن مثل بچه  یهم دار یلیخ ی: رو دار حسام

 

 . دارمیقدم به عقب برم کی

 . شنی؛ بذار برم ! خانوادم نگرانم م امینم-

 

  …ادی؛ به سمتم م شهیدستم خسته م از

 

 شهیمانعم م "اون جا چه خبره؟ " گهیکه م  یا بهیغر یباز  داد بزنم اما صدا خوامیم

 

 . ادیکه با تعجب به سمت ما م دهیرو نشونم م یدختر دمید یو گستره  گردمیبرم

 ؛  شهیاش خارج م یو از حالت تدافع کنهیدست و پاش و جمع م حسام

  …دهیبهمون رس گهیدختر ، حاال د اون

 ؛  برمیم یپ شیخداداد ییباینور مهتاب ، به ز ریز

  …یساعت ها بدون وقفه نگاهش کن یتونست یبود که م بایقدر ز اون

 :  گهیو خطاب به حسام م ندازهیابروش و باال م یتا کی

 حسام ؟  هیک نیا-
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 :  گهیمکث و من و من کردن م یو بعد از کم کنهیصاف م ییگلو حسام

 به خانوادش زنگ بزنه .  نجایشارژ نداشت آوردمش ا می؛ گم شده بود چون گوش شناسمشینم-

 

 :  گمیفوت وقت م بدون

، حاال تو هم  یدیاز دستش فرار کنم که تو رس خواستمی. من م دنینامردش من و دزد سیو رئ نی... ا گهیدروغ م-

 . کننیدق م یکمکم کن برم وگرنه خانوادم از نگران دهیها نخواب نیاگه وجدانت مثل ا

 

 . کشهیبا چشم هاش ، برام خط و نشون م یو به عبارت کنهیوار بهم نگاه م دیبا خشم و تهد حسام

 

صحت گفته هام و  کنهیم ی؛ اون هم با زل زدن به چشم هام سع شمیم رهیو به دختره خ کنمیبه اون نم یتوجه

 بده .  صیتشخ

 :  گهیم یبا لحن گزنده ا …ریتوام با تحق ی، لبخند کنهیکنج لب هاش جا خوش م یکم لبخند محو کم

  …شد داینبود که اونم پ یآدم دزد یخانواده سابقه  نیا ی؟ جالبه! تو دنتیدزد-

  …نامزدم شیپدرم ، پ شیبرم خونم ، پ خوامیشما خرابه؟ من م یخانواده  یبه من چه که سابقه -

 فعال تحمل کن ! -

 ؟یسکوت کن یدیکه من و د نیبا وجود ا یخوای؟ م یمن تحمل کنم تو چ-

 

 :  هگیکه به گوش من برسه م یی، با صدا گردهیکه راه اومده اش رو برم یطورو همون  کنهیتوجه به من پشتش و م یب

 . یازم توقع کمک ندار گهیو سکوت کردم د دمید ییها یچه کثافت کار میزندگ یسال ها یمن تو یاگه بدون-
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 ؟  گهیبودن د یک نای، ا شهیچشم هام جمع م یتو اشک

 رحم؟  یآدم انقدر ب آخه

  ؟یریو م یکشیو راهتو م شینیب یشده و تو م ریاس نجایکه از جنس خودته ا یکی

 

 :  رسهیخشن و بدون انعطاف حسام به گوشم م یصدا

 به حالت سوخت . سیدل رئ دی... شا ایآدم ب یبچه  نیپس ع یندار یکه راه فرار یدید-

 

 :  گمیم مغموم

 !  یحساب پس بد ستیبه رئ دیبا رمیمیم دهیاما پشت سرت ؛ دستت به من بخوره تا صبح نکش امیبدون حرف م-

 

 بهت اعتماد کنم؟  ی:  توقع دارحسام

 

 . ینفر احترام بذار هی یبه خواسته  تیبار تو زندگ نیاول ینه توقع دارم برا-

 ایا مردن نداره ، اگه تو خواهر و مادر ب یجز محرمش به تنش اصابت کنه فرق یانگشت مرد نکهیزن تحمل ا هی واسه

 یاز صد متر یا گهیدست د خوادینم یمرد چیاالن درک حرفم برات آسون تر بود ؛ ه یداشت یهمسر م یحت

 ناموسش رد بشه .

 نه؟  کنهیدرک م نویا رتتیغ
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 .  ذارهیم ریها تاث نیاز ا یکیبار حرفم رو  نیاول یبرا انگار

 :  گهیم دیو با تهد کنهیداره اما باالخره قبول م دیترد

خودتو شوهرت و  بینص ایدن یکه کل عذاب ها برمتیم یبه حالت اگه فکر فرار به سرت بزنه وگرنه جور یوا-

 خاندانت بشه .

 

 دمیسرم و تکون م نانیاطم با

 ! وفتی:  راه بحسام

 

 یابر ینداره ؛ راه یا دهیفرار کردن فا رسمیم جهینت نیابه  گهی، د ادیو اون پشت سرم م کنمیتر ازش حرکت م جلو

 فرار نبود .

 و داشت و نکرد . تشی، موقع ستیهر چقدر هم که ظالم جلوه کنه اهل شکنجه کردن ن نیگفت مع یبهم م یحس هی

 . اوردیو ن ارهیبالها سرم ب یلیخ تونستیم

 نیکه به اتهامات مع نیجز ا کردیو درمون نم یبدم ؛ اما تقال کردن من درد ینظر ندهیآ یراجع به ساعت ها تونمینم

 دامن بزنه .

 

 تا برم داخل . مونهیو منتظر م کنهیرو باز م یاتاق هیباغ در  ته

 که درش چشم باز کردم داره.  ینمور یبه انبار یادیشباهت ز نمیبیم شمیکه م وارد

 . گهیخرت و پرت د یو کل ینفت یبخار هیو  کردیم ییتخت زوار در رفته خودنما هی نجایا یتفاوت که گوشه  نیا با

 نبود که آدم راحت توش نفس بکشه . ییاتاق جا یهوا
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 ؛  کردیم تیآدم و اذ یتنفس ی، خاک هاش مجرا دادینا م یبو

 سر کنم . نجایمن مجبورم امشب و ا فهممیم شهیکه پشت سرم بسته م در

  …دارمیسمت تخت قدم برم به

 االن سروش کجاست ؟  یعنی

 ؟  کنهیکار م یچ

چطور  یخبر یحاال با چند ساعت ب دوختیو زمان و به هم م نیخبر موندن از من زم یساعت ب کیکه با  یسروش

 ؟  کنهیسر م

 

 مردونه ات . رتیغ یبرا دهیجون م ی؛ آخ سروش که آدم گاه نمیشیتخت م یرو

گذر  یوقت رهینم ادمیوقت  چیمردونه داشته باشه ، ه رتیغ تونهینم یمرد باشن اما هر کس توننیهمه م فهممیم حاال

 تا اون معذب نشه . یکنیچطور راهتو کج م وفتهیزن بهت م کی

 نکنه . زارینگاهت اون جنسو از زن بودن ب ینیتا سنگ نییپا یندازیهاتو م چشم

 ینم رهیوقت به چشم هام خ چیباز ه یکه به نگاه کردنم داشت یلیو عالرغم م یخاطر خواه من شده بود رهینم ادمی

 . یشد

 میزندگ کیدخترتونو به عنوان شر یو با جسارت تمام گفت یخاستگار یکه با پدر و مادرت اومد یشب رهینم ادمی

 نه زود گذر . یدائم کی، شر خوامیم

 و بخوره . یزیدخترتون حسرت چ ذارمیندارم اما نم یپول چیه یبا جسارت تمام گفت رهینم ادمی

 . دمیدیکه همه رو مثل خودم م نیسابقه دارم اما نه به خاطر خالف هام به خاطر ا یگفت

  …تیبله گفتم ، به جسارت و مردونگ تتیسروش که من اون شب به شخص آخ

 رنگ و وارنگم پشت کردم و به تو بله گفتم . یخواستگارها یبود اما من به همه  یکه بابام ناراض نیا با
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 . کشمیتخت خشک و سفت دراز م یرو

 

 ...کنمیخودم مرور م یها رو برا دادیبار هزارم رو یبرا

 به سروش . رسمیهزار بار تهش م نیو مثل تمام ا کنمیم مرور

 ؛  گذرهیاز ذهنم نم یبهش بدم اما جز اون کس ینسبت نیچن ادینم دلم

 رو حک کردن اون مصاحبه تمام کمال دست من بود اون چطور چاپ شده ؟  لمیمیاگه ا یگفت ، حت یراست م نیمع

 ییبه جدا دیکه پا بذاره رو تمام حرمت ها و من و تهد بیبود ، اون قدر عج بیعج نیسروش نسبت به مع واکنش

 کنه .

دم ربوده آ نیمن توسط هم نهیکه بب ؛ کجاست کنهیترکم م شهیهم یصدرا عبور کنم برا نیمع یلومتریاز صد ک گفت

 نباشه ؟  نیشدم . اصال از کجا معلوم کار خود مع

از طرف خود  ینقشه ا نیو سکوت کرده ، از کجا معلوم ا دهید یگند کار یبود گفت کل رونیکه االن ب یدختر اون

 نباشه ؟  نیمع

 . کشمیو طاق باز دراز م کنمینفسمو آزاد م کالفه

 بهشون فکر کنم . ستمیاما حاضر ن چرخنیم نیمع یگناه یاثبات ب یذهنم برا یتو یادیز یها جواب

  …آسون تر بود تا متهم کردن سروش ، نامزدم یلیخ نیکردن مع متهم

 

* 

  …شهی، منطقشون فرمان بردار قلب و احساسشون م شنیم یمنطق ریغ بیعج یها گاه آدم

 هیکه دوستش داره و  یکس نیحاضر به قضاوت ب یقاض چی، ه کنهیعشقشو مداوا نم یدکتر چیکه ه نهیهم یبرا

  …شهینم بهیغر
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  …واضحه لشیدل

 ناعادل . یقاض تیحکا شهیتو م تی، حکا ینفر و دوست داشته باش کی یوقت

  …یشیباز تو قانع نم ارنیبرات مدرک ب تیمتهم دوست داشتن هیو بر عل ننیشهر رو به روت بش تمام

  …دور از احساس ینگاه تو توام با عشقه ؛ اما نگاه مردم نگاه چون

 که درک کردن عاشق ها انقدر سخت شده  نهیهم یبرا

 

* 

  …نمینش یو به سرعت برق م کنمیتازه بسته شدم و باز م یدر پلک ها یصدا با

 . شمیو من با هجوم نور روبه رو م شهیباز م در

  …کنمیبار باز و بسته م نیهام و چند چشم

 . شهیتر م کیشنوم که هر لحظه بهم نزد یرو م یمحکم یقدم ها یصدا

 .  دمیپلک هام ، جرئت باز شدن رو م به

از مرتب بودنش مطمئن  یو وقت کشمیبه شالم م ی؛ دست نمیبیرو م نیمحض باز شدن چشم هام رو به روم مع به

 .   ستمیا یم نیمع ی، بلند شده و  روبه رو شمیم

 فرق کرده ؛ شبیرنگ نگاهش با د فهممی، م کنمیچشم هاش که نگاه م به

 حرف نگفته داره . یاما کل ستی، مهربون هم ن ستیاز خشم ن یخبر

و حق به  شهیداغ دلم تازه م دنشی، با د کشهیچشم هام خشم زبونه م ینداره ؛ تو یمتیاون ، نگاه من مال برعکس

 :  گمیجانب م

 رم ؟ ب یبذار یخوایهنوزم نم-
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  …لغزهیصورتم م یتک تک اجزا یرو نگاهش

 کرده و قصد شکستن سکوتش رو نداره . سکوت

 :  گمیو نسبتا بلند م کالفه

 بشه ؟  یکه چ نجایا یپس اومد -

  …شهیو باالخره طلسم سکوتش شکسته م خورنیهاش تکون م لب

 :  کنهیزمزمه م یآروم یصدا با

 ؟ یتو سوگل نامزد سروش-

 

  …دو طرفه بوده نی، پس شناخت سروش و مع پرهیابروم به عادت خودش باال م یتا کی

شد اما  یدر حد مرگ عصبان دیرو شن نیسروش اسم مع یجاست که وقت نیو جالب ا شناسهیهم سروش رو م نیمع

 آرومه . نیمع

 .  ینگاه آدم ها رو بفهم تی، رنگ نگاهش عوض شده و چقدر سخته حکا شبیآروم تر از د یلیخ

 :  گمیو م امیحرف م به

  …آره نامزد سروشم-

 . خورهیاما جا م دونستیکه م نیا با

 ؛  نهیشیتخت م یو رو کشهیبه پشت گردنش م یدست

 :  کنهیو زمزمه م رهیگیدست هاش م نی، سرش رو ب کنمینگاهش م منتظر

  …نیبش-

 :  گمیم یفور
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 راحتم -

 . نی، بش ستمی:  من راحت ننیمع

 . نمیشیتخت م یبا فاصله ازش رو کالفه

 …ندارم  یببره ، هرچند فاصله ا یوانگیقصد داره با سکوتش من و تا مرز د ایکرده و گو سکوت

 :  شهیم یزبونم جار یسوال رو نیو اول ادیو باالخره صبرشون سر م انیگلوم م خیمدام تا ب سواالت

  ؟یشناسیتو سروش و از کجا م-

 :  گهیروبه رو ، مسخ شده م واریبه د رهیو خ کنهیسرش رو بلند م یاز مکث طوالن بعد

آشنا رو  هیوقت حس  چیاما ه یکنیباهاش صحبت م ینیبینفرو هر روز م هی ی. اما آشناست گاه دونمیاز کجا ؟ نم-

  …مونهیآشنا م شهیقلبت هم یاما اون برا ینفر دور هیاوقات برعکسه ، از  ی، گاه کنهیبهت القا نم

 

حرف هاست که از  نیمرد مرموز تر از ا نیا فهممیم شهینم دمیعا یزیچ یو وقت کنمیبه حرف هاش فکر م درگمسر

 . یاریکارش سر در ب

 :  کنهیو زمزمه م پاشهیبه صورتم م یحال تلخ نی، لبخند محو و در ع گردونهیو به طرفم بر م سرش

 ؟  یدونستیدوستت داره م یلیخ-

  …یمثل سروش باش یمرد ی، چه خوبه که دوست داشتن رهیگیام رنگ غرور به خودش م چهره

 : گمیافتخار م با

 منم دوستش دارم .-

 

  …کشهیلب هاش پر م یتلخش از رو لبخند
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 :  گهیبه اخم م نیگرفته و مز یو با صورت دوزهیروبه رو م وارینگاهش رو به د دوباره

  …، دنبال تو نجایاومد ا شبید-

 :  گمیبا شعف م کشهی، تمام وجودم به سمتش پر م شمیزده م جانیه

  …دهیکرد ، زود نجاتم م دامیپ-

  …شهیو از جا بلند م دهیم رونیحبسه رو ب نشیس یکه انگار سالهاست تو ینفس

  یبر یتونیم ستیالزم ن گهی:  دنیمع

 :  گهیو م زنهی؛ به برق چشم هام پوزخند م ستمیا یروبه روش م جانیو با ه شمیزده از جا بلند م شتاب

 اما شرط داره .-

 :  گمیفوت وقت م بدون

 ؟یچه شرط-

 . یدینگو منو د نجای، نگو من آوردمت ا دمتی:  بهش نگو من دزدنیمع

  ندازهیجواب رو به ذهنم م یسوال ب یکل جملش،

 ؟ چرا

 اصرار داشته باشه که سروش باخبر نشه؟  دیچرا با نیمع

سروش و  نیب یپشتش هست که من حاضرم نصف عمرم و بدم و بفهمم چه راز ییماجرا هی،  ستیترس ن علتش

 . نهیمع

 :  پرسمیو م ارمیو به زبون م سوالم

 اگه بگم ؟ -

  زنهیم یکج لبخند
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 سروشه . کشهیکه عذاب م ی، تنها کس ی:  اگه بگنیمع

 ؟  یتو نگران سروش یبگ یخوایم-

  …: نگران خودممنیمع

 به تو داره ؟  یسروش چه ربط-

 .. کنهیبه من م پشتشو

 :  گهیم رهیکه به سمت در م ی؛ همون طور شبید تی، درست با جد شهیم یجد دوباره

  …ولت کردن نیندار یپول دنیفهم یکنن وقت یتا ازتون اخاذ دنتیبهش بگو دزد-

 . کنهیبهتر حرفت و باور م ینطوری؛ ا مونهیدست من امانت م تمی، گوش اریاز سر و گردنت در ب طالهاتو

 

 . کنمیو گردنبندم و لمس م برمیشالم م ری؛ دستم و ز رهیم رونیو از اتاق ب دهیاعتراض رو بهم نم مهلت

  کندم؟یدل م نیاز ا چطور

نگاهم شده و تمام پس  یسروش متوجه  کردمینگاهش م جانیبا ه یبودمش و وقت دهید یطالفروش نیتریو پشت

 گردنبند کرده . نیا دیخراندازشو خرج 

 . ذارمیتخت م یو رو ارمیم رونیدر هم گردنبند و گوشواره هامو ب یصورت با

 . شمیم یشبیرفتن چشم تو چشم همون دختر د رونی، به محض ب رمیم رونیاتاق ب از

 . دارهیقدم به عقب برم کیو  ترسهیمن م دنیاتاق و داره و با د یتو دنیدر سرک کش یسع یکنجکاو با

 :  گهیبا غرور م یمصلحت یو بعد چند سرفه  بازهی، خودش و نم کنمینگاهش م رهیخ

 آزادت کرد؟ -

 :  گمیبه جانب م حق
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 به تو چه  ؟ -

 خورهیبر م بهش

 

 . یکردیخوب التماس م شبیزبونتم که درازه د-

  …برت نداره الیو نکردم خ یبشر یبن چیوقت التماس ه چیمن ه-

 :  گهیو م زنهیم یپوزخند

 ؟  یلو بد سیو به پل نیمع یخواینم-

 :  گمیم متعجب

 و لو بدم ؟ نیمع یخوای؟ م  یهست یتو طرف ک-

 ؟  ستینامزدت ن مگه

 

 :  گهیو با خنده م زنهیم یا قهقهه

 باشم . یهست یخدا نکنه من جا یوا-

 

 :  پرسمیپرو م پرو

  ؟یپس تو چه کارش-

 

 :  دهیت سرش جواب ماز پش یبم و مردونه ا یاون صدا یجا به

 دلنواز خواهرمه . -
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  …رسمیم نیو به قامت مع کنمیصدا رو دنبال م رد

 . شهیباره در هم م کیکه به  شمیصورت اون دختر م ی متوجه

 . ستهیا یشده و کنار دلنواز م کینزد نیمع

 :  گهیم انهیدلجو نهیبیدلنوازو م یباره  کیکه سکوت  نیدر نوسانه ، مع نشونیب نگاهم

 ، مگه نه دلنواز ؟  ارمیاز دلش در م دونهیم یالبته خواهرم االن ازم دلخوره ول-

 

 :  گهیکه به چشم هاش نگاه کنه م نیو بدون ا رهیگیفاصله م نیاز مع تیبا عصبان دلنواز

 که اصال . یو محبت الک ییبا زورگو …شمیوقتم نم چی، ه ستمیمن خواهر تو ن-

 

و دنبال  رهیگیو بازوشو محکم م رهی، به سمت دلنواز م کشهیاز چهره اش پر م یو مهربون رهیدر هم م نیمع یها اخم

  …بندهیو درو پشت سرش م کشونهیخودش به سمت همون اتاقک نمور م

 

 . چسبونمیو گوشم و به سوراخ در م رمیبه سمت اتاقک م نیپاورچ نی، پاورچ شهیم کیتحر میکنجکاو

  …صداشون رو بشنوم تونمیتمرکز م یکم با

 به خاطر خودته ؟  کنمیکه م یمن هر کار یبفهم یخوایم ی: ک نیمع

 

کف دست بابام االن نمرده بود.  اون  یذاشت یو نم زی؟ اگه توعه احمق همه چ ی:  به خاطر خودم بابام و کشتدلنواز

 ی،  همه  یکرد میجا زندون نی،  ا یدست تو .  من و از دانشگاه رفتن انداخت کردیزن به اصطالح مادر هم من و ول نم

  ؟یلعنت یمن تا ک ی؟ نابود کردن زندگ یتا ک یها به خاطر خودمه ؟ فداکار نیا
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باالست که  یبدم خشم صداش به حد صیتشخ تونمیم دهی، ند ذارهیم ریتاث نیمع یرو یحرف هاش بدجور ظاهرا

 جلوش جرئت حرف زدن نداره . یجنبنده ا چیه

 

کار به کار تو داشتم؟   یمن چ یخورد یرو نم یدادم ؟ اگه تو گول اون عوض یمن باباتو کشتم ؟ من مادرتو فرار-

م سر یرو تو هیقض نیا دیبا گهید بار چند …از تو من ناراحت مرگش شدم شتریمنم  بود دلنواز ، ب یاون مرد بابا

 هان چند بار؟  یبکوب

 

 یریو بم وفتهیاز کار ب تیتا اون قلب لعنت گمی: انقدر م وازدلن

 

مرگ برادرش  یصراحت آرزو نیبا ا تونهیخواهر چطور م هی،  ادیازم در ب ییتا مبادا صدا رمیگیدهنم م یو جلو دستم

 و بکنه ؟ 

 نینچ دنیافتاده اما اونو سزاوار شن یچه اتفاق دونمیکه نم نی؛ با ا سوزهی، دلم براش م ادینم رونیب نیاز مع ییصدا

  …دونمینم یحرف

  …شده شتریو ب شتریب نیسواالت ذهنم راجع به مع گهید یطرف از

 ؟  یبگه تو پدرمو  کشت نیبه مع دیچرا با دلنواز

 متنفرن ؟  نیحد از مع نیهم سروش هم دلنواز تا ا چرا

 ؟  ادیهمه غرور باز در مقابل دلنواز کوتاه م نیبا ا نیمع چرا

 :  گهیم یبه سخت نیتا باالخره مع رهیچقدر زمان از دست م دونمینم اصال

  …وقت دنبال درمان نرفتم چیصبرانه منتظر مرگم بودم ، ه یعمرم ب یمن تمام سال ها-
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 نیوقت ا چیباشه ، ه ادتیکلمه مردم اما  یواقع یحرف از زبون تو ، من به معن نیا دنیامروز ، دلنواز امروز با شن اما

  …یکس نیتر زیعز ضمیقلب مر یکه زنده باشم تو برا یو فراموش نکن تا زمان

 

ارتکاب جرم مچش  نیکه در ح یدزد ی، مثل شهینادم دلنواز و بشنوم اما در اتاق ناگهان باز م یتا صدا منتظرم

 . دارمیو چند قدم به عقب برم ترسمیگرفته شده م

 :  گمیده ، با من و من مبه من دوخته ش نیسرزنش گر مع نگاه

  …بپرسم که در باز شد خواستمیو م نی؟ هم ستمیجا وا نیا دیبا یبپرسم من تا ک خواستمیم..م-

 

 فرق داره . زدیکه پشت در بسته با دلنواز حرف م ینیتا آسمون با مع نی، انگار زم کشهیهاش و در هم م اخم

 

 :  گهیکالم م تیجد با

  …ادیتا بگم حسام ب ستایدر وا یبرو جلو-

 

 شدن ؛ نیبه خواستش عمل کنم اما پاهام قفل زم خوامیم دمیسر تکون م تیمظلوم با

 :  گمیم دیو با ترد شمیم رهیخ اهشیس یچشم ها به

 چاپ اون مصاحبه کار من نبوده ؟  یمن برم ؟ باور کرد یچرا گذاشت-

  …دهیسر تکون م یگرفتگ با

که سروش آبرو  نیشد هر چند باور ا رمیدستگ زیهمه چ دمشیکه د شبی: کار تو نبوده ، کار سروش بوده، د نیمع

 . کنهیم اهیدوونه و قلب آدم و س یم شهیمثل علف هرز ر کنهیآدم ها رو عوض م یببره سخته اما ، نفرت گاه
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 :  کنمیو با زبون تر م دمیخشک یها لب

ن وقت او ستیمتنفر ن کنهیم ریو تحق تشیاز بابام که مدام موقع یباشه ؟ سروش حتاز تو متنفر  دیسروش چرا با-

  …تو

 

 

 گمیبه خاطر خودت م یو کجا گذروند روزیفقط بهش نگو د یرسینم ی:  از من متنفره ، نپرس چرا چون به جوابنیمع

 ، نه خودم . 

 

 :  کنهیم دمیتهد تیعصبان یو با اخم و چاشن شهیباز ادامه بدم که مانعم م خوامیم

 یدیو اون م نیا لیتحو یو دار یبه هم بافت فیاراج ی، بشنوم رفت یکنیدلت چال م یتو یدیکه شن یهر حرف-

 . برو حاال …گذرم یساده ازت نم گهید

 

 .  شهیبه در باغ ختم م دونمیکه م ی، به سمت وفتمیو به راه م دمیفقط با تکون دادن سرم م داشویتهد جواب

 

 . شمیمال اونه م دونمیکه م یاهیس نیو سوار ماش کنمی، با اخم از کنارش عبور م نمیبیدر قامت حسام رو م یجلو

 

 . ارهیو به حرکت در م نیبحث کردن با من رو نداره که بدون حرف ماش یحوصله  گهیاونم د انگار

 

  …شهیم انیکنج لبم نما یافتم ، لبخند یسروش م ادی،  بندمیو چشم هام و م چسبونمیم نیماش یو پنجره  سرم

 ؟  هیمن چ دنیعکس العملش بعد د یعنی
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وز ر کی نیا دونستمیعاشق بود و م یواقع یروز فکر فکر کنم ، سروش به معنا هی نیا یبه حال و روزش تو خوامینم

 براش جهنم شده ایدن

 

 گهیحسام م یکه وقت ی، اون قدر شونهیو پرها جادو شدن با ذهن من آشفته  هیثان ایارزش شده  یزمان ب دونمینم

چقدر غرق  فهممی، تازه م نمیبیخودمونو م یآشنا یکوچه  یو وقت کنمیبا تعجب به اطرافم نگاه م "شو  ادهیپ"

 سروش شدم .

 

 . بندمیو در و با تمام قوا م شمیم ادهیپ نیحرف ، چه بسا طلبکارانه از ماش بدون

و با تمام سرعت از کنارم عبور  ذارهیگاز م یو پاشو رو دهیهم درست عکس العمل رفتار من و نشون م حسام

  …کنهیم

 

سروش  یسوال جواب ها یو خودم و برا کشمیم قیچند تا نفس عم …رمیرنگ خونمون م یسمت در قهوه ا به

  …کنمیآماده م

 ؛  شهیهوا خشک م یاز شدن در دستم رورو فشار بدم که با ، ب فونیتا زنگ آ برمیو باال م دستم

 برده ، ادیرو از  دنیمن نفس کش دنیکه انگار با د ی، سروش نمیبیسروش رو م یو من رو به روم چهره  شهیباز م در

 شده .  ریپ یسال عذادار کی یروز به اندازه  کیدر عرض  ایکه گو یسروش

 

 . کنهیصورتم و کنکاش م یطور اجزا نیشده ، انگار حضورم و باور نداره که ا رهیو مبهوت به چشم هام خ مات

 

 ؛  کشمیصورت اصالح نشده اش م یو رو برمی، دستم و باال م کنمیمهمونش م یلبخند

 . ارهیلب هام م یرو یزبرش لبخند کمرنگ شیر ته



 تو؟ ایمن عاشقم 

 
89 

 

 :  کنهیلب ناله م ریو ز کنهیم دایو پ صداش

 ؟  یسوگل کجا بود-

 

  …کشهیداده بود از ذهنم پر م ادمی نیکه مع یی، تمام حرف ها دزدمیو ازش م نگاهم

  …کنمیم تشیو به داخل هدا ذارمیاش م دهیبدن ورز ی، دستم رو ، رو رمیگیقرار سروش م یاز نگاه ب نگاه

 

  …رسهیبه اوج م شیقرار ی، ب شهی، طاقت سروش هم تموم م شهیکه بسته م اطیح در

بردن  نیاز ب یو تمام قدرتشو برا کنهیم تی، دست هاشو به باال هدا رنیگیمردونش پهلوهام و دو بر م یها دست

  …رهیگیکوتاه به کار م یهمون فاصله 

 دهیو به باد م نمی، تمام دل و د کشهیگردنم م یکه تو یدر پ یو پ قیعم یها نفس

 

و کنار گوشم  رهیگیخودش و نم یوجود جلو نیگلوشو گرفته اما با ا یبغض بد هیزدن براش سخته ، انگار  حرف

 :  کنهیزمزمه م

که  یخبرم ، الزمه از جهنم یروزه ازت ب کیخبر موندن از تو برام حکم مرگ داره سوگل اما من  یب یا قهیدق یحت-

 روز برام درست شد بگم ؟  کی نیا یتو

  …شدنت بیآخر جواب ندادن و غ، افتادن تلفن از دستت و  دنتیدو یصدا روزید

 

 . کنهیاشو ابراز م یوار سر و صورتم اوج دلتنگ وانهید دنیحرفش رو ادامه بده ، به جاش با بوس تونهینم

 

  …رسمیروز کشمکش و ترس ، باالخره به آرامش م کی، بعد  شهیدگرگون م حالم



 تو؟ ایمن عاشقم 

 
90 

 

 شدمیم نیتسک شیدلتنگ یبرا دی، با کردمیآرومش م یجور هی دی، با رمیگیاز منبع آرامشم فاصله م لمیم برخالف

  …زنهیبه احساس خوبم دامن م شیقرار ی، ب شمیم رهیقرمز و ملتهبش خ یچشم ها به

  …با لبخندم تمام آرامشم رو به وجودش منتقل کنم کنمیم یسع

 

 و سالم  حیصح …جام نیسروش من خوبم ، ا-

 

 که از درون در حال سوختنه . کنهیدست هاشم بهم ثابت م ی، حت ذارهیهاش و دو طرف صورتم م دست

 :  گهیم تیو با عصبان دهیبهم م یتکون

 کرد ؟ تتیشرف بود ؟ راستش و بگو اذ ی؟ کار اون ب دتتیدزد نیمع-

 

  ذارمیهام و دور مچ دست هاش م دست

ردن ک هوشمیب هیبه چ یجلوم سبز شد تا خواستم بفهمم چ نیماش هیدفتر که  رفتمیم داشتم من …نه ، نه ، نه-

 سرم . یباال هم ولگرد دوتا  …متروکه بودم ، دو تا یجا یچشم باز کردم تو یوقت

ندارم ولم کردن  یو پول ستمیبهشون فهموندم من دختر کارخونه دار ن یبود وقت ی، قصدشون اخاذ خواستنیم پول

 . نیتن همو طالهامو ازم گرف یگوش فقط  …فقط

 

 . شهیتر م انیگردنش نما یسروش قرمز تر و  رگ ها یچهره  ادیم رونیکه از دهنم ب یهر کلمه ا با

 شده . ختهیبرانگ رتشیغ یحرف هام بدجور دنیبا شن کنمیحرفم و باور نکرده و هم احساس م کنمیاحساس م هم
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 ؛  دهیته باشه ، بازوهامو فشار مخودش داش یرو یکه کنترل نی، بدون ا شهیدست هاش م ریاس بازوهام

 .  شهیاز درد جمع م صورتم

 

 به بدن تو خورده ؟  فشونیکنن دست کث هوشتیب خواستنیم ی:  بهت دست زدن ؟ وقتسروش

 

و در کمال حماقت از دوتا  دونستمیسروش و م یها تیجاشو نکردم ؛ حساس نی، فکر ا مونهیدهنم م یتو حرف

  …کردم فیولگرد تعر

 :  زنهیداد م بایو تقر شهی؛ صداش بلند تر از حد معمول م شهیم شتریدستش دور بازوهام ب فشار

 ؟  یکنیپنهون م ویچ یدار یلعنت-

 :  نالمیصورت در هم رفته از درد م با

 بخدا  یچیه-

 

  …دست هاش در حال فشرده شدنه ونیموضعش نداره ، همچنان بازوهام م یرو یریقسم دروغمم تاث یحت

 :  شهیپدرم مانعش م یشو نثارم کنه صدا یحرف سرزنش بار بعد خوادیکه م یزمان درست

 ؟  ییسوگل بابا تو-

 

 . رهیگیازم فاصله م ی، سروش با کالفگ ادینگران به سمتم م ی، بابام با چهره  میگردیدو برم هر

 :  گهیم یو با همون نگران کشهی، پدرانه در آغوشم م بابام

 ؟  رهیدل بابا هزار راه م ینگفت-
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  …دمیدست هام م یرو با تنگ کردن حلقه  جوابش

 : گهیوار م هیو کنا بوسهیو م میشونیپ

 . کنمیم اهیکنه س تیو که دختر منو اذ یروزگار هرکس-

 

 بابام به اون بود.  میمستق یاشاره  دونمی، م رهیسروش در هم م یها اخم

 

 :  گمیم یو با لبخند مصنوع شمیجدا م ازش

  …گفت ینگرانم شده بود ، داشت م یلیسروش  خ-

 

 وسط حرفم : پرهیم

 کارو کرده باهامون ؟ نیا یک-

 

 :  پرسهیو با اخم م کنهیسروش نگاه م به

  …طور باشه  نیاگه ا …کننیم دتیداشتن االن با دختر من تهد یسابقه دار زندانت باهات دشمن ینکنه از دوستا-

 

 :  گمیبا اعتراض موسط حرفش و  پرمیم

 ؟  هیچه حرف نیا آخه …بابا-

 



 تو؟ ایمن عاشقم 

 
93 

 

 :  دهیسروش ادامه م یعصبان یتوجه به اعتراض من و چهره  یب بابام

 ما نبود .. یکارا تو خونه  نیو ا یدزد یتا حاال سابقه -

 

 :  گهیو با خشم م ستهیا یپدرم م یبار تو رو نیاول یبار سروشه که برا نیا

شما از گم شدنش داغون شدم روز اول  یمنم به اندازه  دیاگه سوگل دختر شماست زن منم هست مطمئن باش-

 . رسهیاز جانب من و گذشتم به سوگل نم یبیآس دونستمیم یعنیقول دادم مواظبش باشم ،  یوقت

 

، راه  ینرفت سمیپل شیپ یتو تو ح دنی؛ دخترم و دزد یاما نتونست یمواظبش باش یبود ؟ قول داد ی: چطور قولبابا

 دنبال سوگل  ابونایتو خ یافتاد

 

 نبره.  نیتا حرمت از ب کنهی، انگار داره جون م دهیو ماساژ م ذارهیهر در دستش رو پشت گردنش م سروش

 . ذارمیشونش م یو دستمو رو رمیبه سمتش م یناراحت با

 ؛  سوزونهیغم زده اش دلم و م نگاه

 :  کنمیم زمزمه

  …ت دارم سروشمن باور-

 :  گهیکه با اخم و تخم م ستین یراض یکینزد نی، انگار بابام از ا زنهیم یتلخ لبخند

 . دهیدخترم و دزد یمشخص بشه ک دیبا یکالنتر رمیمن م-

 

  …شمیم هول
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 سر و پا بودن موضوع و بزرگش نکن . ینه بابا جون دو تا دزد ب-

 

 . دهیمخالفت سر تکون م با

 . شهیو آبرو سرم م رتیبه هر حا من مردم غ رمیگینکنم آروم نم دای:  نه تا من همون دو تا دزد ولگرد رو پبابا

 

 به سروش انداخت . یبد یلیخ ی کهی، ت رمیگیو گاز م لبم

 . شهیو از خونه خارج م کنهیاز روبه رومون عبور م تیاهم یبعد گفتن حرفش ب بابام

 

 :  گمیم انهیو دلجو رمیگیسروش و م یبازو

لطفا از من دلسرد  …ستین نیرو به من ربط نده ، من راجع به تو نظرم ا زنهیکه بابام م ییحرفا خوامیمن معذرت م-

  …دوستم داشته باش شهینشو هم

 

 . هی؛ ضربان قلبش برام نبض زندگ ذارهیم نشیس یو سرم و رو کنهیحرف منو به آغوشش مهمون م یب

 :  کنهیو نجوا م بوسهیسرم و م یرو

 اگه …گرفتنم نمونده سوگل شیتا آت یزی، چ شهیبا عشق تو گرم تر م هیبه ثان هیدل ثان نیاز تو دل سرد بشم  ؟ ا-

  …رهیمیاون وقته که سروش م مونهینم یباق ی، قلب زنهیم خیدل  نیا ینباش

 .  ادی، بدون تو کل عالم هم به چشمم نم خرمیعالم و به جون م یفقط باش ، من تمام زخم زبون ها تو
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 :  کنمیتر م کیو بهش نزد خودم

 !  یزنیچقدر قشنگ حرف م-

 

 . زنهی:  آدم عاشق قشنگ حرف مسروش

 

 . یچه خوب که عاشق من-

 

 من یچشم گاو مونمی: عاشقتم و عاشقت م سروش

 

  …پوشونه یصورتم و م یمصنوع اخم

 :  گمیم رمیکه به سمت خونمون م یرو به همون طو شمیحرص ازش جدا م با

 ؟ هان چند بار ؟  یچند بار بگم به من نگو چشم گاو-

 . کنمینم یساعتم باهات آشت کی، تا  قهرم

 

 :  گهیکه م شنومیپر احساسشم م ی، صدا ادیکه پشت سرم م شنومیقدم هاشو م یصدا

 خوشگلم . یکن فیواسم تعر زایچ یلیخ دیقبل قهر با-

 

 که اشتباه کردم . نمیبیشده اما م الیخی، فکر کردم ب شمیجام متوقف م سر
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تب  ، با لحن بوسهیم قیو رگ گردنم و عم زنهی، شالم و کنار م رهیگردنم فرو م ی، سرش تو کنهیتوقفم استفاده م از

 :  ارهیمسر قلبم  یی، چه بال کنهیکه به گردنم پخش م یداغ یخبره که با نفس ها یو ب زنهیحرف م یدار

 آب شدم.  ریس میاز وجود چشم گاو ی، اما وقت میزنی:  حرف مسروش

 

 :  نالمیم یآروم یو با صدا ذارمیدست هاش که در شکممه م یو رو دستم

 نکن سروش -

 

 :  زنهیتر از قبل به گردنم بوسه م قیعم

  …من داره ، تا سر حد مرگ دلتنگتم ینداره برا یبرات معن یچرا نکنم ؟ اگه دلتنگ-

 بره .  ادمیروز فاصله از  کیتا  یباش کمینزد دیدلم و خاموش کنم ، با شیحست کنم تا بتونم آت دیبا

 

 . شمیدل مجنونش م یلیل …شمیعاشقانه اش م یزمزمه ها ری، اس شمیکالم و صداش م رام

 

و  بندهی، چشم هاش و م نهیشیچونم م ریه اش ز، دست مردون زنمیتب دارش زل م یو به چشم ها گردمیبرم

 یکه بتونم زمان حال رو برا نیو قبل از ا شهیقرار م ی، قلبم ب شهی؛ نفس هام تند م کنهیصورتم م کیصورتش و نزد

 . شهیقاب لب هاش محبوس م یکنم لب هام تو زیخودم آنال

 

 . ستیاز افکار در هم بر هم ن یفکرم خبر ی، تو بندمیهامو م چشم

 . شهیپروا تر م یکه هر لحظه ب یمنم و سروش ، منم و مرد فقط

  تیو در نها دهیکه به داخل هلم م یو سروش منم
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 شهیکه پشت سرمون بسته م یو نامزدم و در منم

 

 بخوابم ؛  خوامیاما نم برهی، داره خوابم م دننیموهام در حال رقص یهاش البه ال انگشت

 بشم.  الیخ یب تونمیبپرسم اوقات جفتمون تلخ بشه اما نم امخویکه م یبا سوال دیشا دونمیم

 با هم دارن . یمشترک یو سروش چه گذشته  نیمع دمیفهمیم دیبا من

 :  گمیخام کننده باشه م کنمیم یکه سع ییصدا با

 سروش؟ -

 :  گهیوقفه م بدون

 جان دل سروش؟ -

 :  شمیسوالم مصر م دنیپرس یو برا رهیدلم مالش م ته

 زندان ؟  یچرا افتاد یبگ گهیبار د هی شهیم-

 

 : هزار بار گفتم .سروش

  …بار کامل بگو از اولش نیا …، اما کوتاه و خالصه یگفت-

 ؟  یکنیم یادآوریبدو  ی: چرا انقدر روزاسروش

 کن!   فیتعر گهیفراموش بشه د دیروز بد نبا-

 

 و شهیطورم م نیمکثش قراره برام حرف بزنه و هم نیدر پس ا دونمی، م کنهیو سکوت م ادیم رونیب نشیاز س یآه

 کنم.  دایپ نیاز مع یتا رد بلعمیو من هر کلمشو م کنهیسروش شروع به حرف زدن م
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در هم  یکه ته کالس با اخم ها یکالسم گذرم افتاد به پسر نی:  سال اول دانشگاهم بود درست سر اولسروش

 چرا رفتم کنار اون نشستم .  یاون همه صندل نیب دونمینشسته بود نم

 . کردمیباهاش ارتباط برقرار م یلیچون خ دیشا

 جوابم و نداد . یکردم و اون حت سالم

  …بود یطور نیتنها با من ، بلکه رفتارش با همه هم نه

 . میباهم رقابت داشت ییجورا هیکالس  یپشتکار داشت ؛ هم من هم اون تو یلیخ خوند،یدرس م یلیخ

 شد . دایدختر پ هی یکه سر و کله  نیم سرد بود تا اباها همچنان

 دیداشت و شا یساده حد و مرز یلیرفتارش معلوم بود ، نه مغرور بود نه خ یکامال تو یکه اشراف زادگ یدختر هی

 خصلتش توجه اون پسر مغرور و کم حرف و جلب کرد . نیهم

 کردنش . رید یبرا شوی، نگران دنشید یانتظارش و برا دمیدیاون دختر م یرو نگاهاشو

 ؟  یگیچرا بهش نم ادیدختر خوشت م نیبار بهش گفتم تو که از ا هی

 سمتم و گفت:   برگشت

 کردن ندارم . یوقت حق عاشق چیمن ه-

 . زارهیپسر انقدر از تموم عالم ب نیافتاده که ا یاتفاق هی شیزندگ یتو دونستمی، م دمیو نفهم منظورش

که همون دختر  نیکه باهام راز دل کنه نه ، فقط بهم عادت کرده بود ، تا ا نینه ا کردیدت مکم داشت بهم عا کم

 باهام حرف بزنه . خوادیاشراف زاده اومد سمت منو گفت م

   یکه چطور در هم رفت ، خودکار دمیهاشو د اخم

  …و هم اون دختر دمیکه متورم شد و هم من د یدستش شکست ، رگ یتو که

 به من انداخت و رفت ، اون که رفت به دختره گفتم :  ینگفت فقط نگاه بد یچیه



 تو؟ ایمن عاشقم 

 
99 

 

 . نیزدیم گهید یجا هیکاش حرفتونو -

 کمال تعجب گفت :  در

اومدم از شما  ذارهینم شیچرا پا پ دونمیاونم دوستم داره نم دونمیمن دوستش دارم م ادیزدم تا به خودش ب نجایا-

 بپرسم .

 

 گفتم :  یناراحت با

 . کنهیاونم دوستتون داره اما خودشم حس خودش و هاشا م دونمینم نمم-

 

 گفت :  هیدر اومد با گر اشکش

کن اقا سروش اگه منو پس بزنه ، اگه  یکار هینه خواب دارم نه خوراک  دمشید یبه خدا شب و روزم شده ، از وقت-

 کشمیخودم و م ارمیطاقت نم خورمیمنو نخواد قسم م

 

  …به حالش سوخت هم به حال اون هم به حال دلم

  …ارهیوقت اسمشونو به زبون نم چیچرا ه دونمی، سردرگم شدم ؛ نم کنهیم مکث

  نه؟یمع کنهیم فیکه داره ازش تعر ینیا یعنی

 هم عاشق شده ؟  نیمع یعنی

 دختره ؟  نینامزدش هم یعنینامزد دارم  گفت

 حرف . یکلمه ا یبرا یکنیسروش که آدم و جون به لب م آخ

 :  دهیو ادامه م کنهیو تموم م مکثش
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عش قان دی؛ با زدمیباهاش حرف م دیبود ، با یکه از دست من عصبان یدختره رفت و منم رفتم دنبال مرد …میبگذر-

 داشیبدون رفت و آمد پ یجا یتو نیو نقش بر زم هوشیرفتم دنبالش ب یغرورش بشه ، اما وقت الیخیب کردمیم

 کردم .

ش بود که نسبت به یو برادرانه ا تیچه حس مسئول نیغرورش ا نیسرد بودنش ، با ا نیبا ا دونمی، نم دمیترس یلیخ

 داشتم ؛ 

اون وضع داغون شدم ، با کمک چند تا از بچه ها بلندش کردم و بردمش  یتو دنشیمثل برادر ، از د درست

  …مارستانیب

  …ژهیبردنش مراقبت و تشیوضع دنیبه محض د دکترا

 . کردمیلب دعا م ریو ز زدمیاتاق مدام قدم م یجلو

 گفت :  یدختر با نگران هی …اعصابم بود ، جواب دادم یو رو خوردیمدام زنگ م تلفنش

  ؟یدیچرا تلفنتو جواب نم ؟ییکجا-

 :  گفتم

 شما؟ -

 خورد ، گفت :  جا

 ؟  کنهیکار م یتلفن داداش من دست شما چ-

 است . ژهیجوابشو بدم و چطور بهش بگم برادرش بخش مراقبت و یکه گفت ته دلم سوخت موندم چ داداش

 داد زد :  بایو روم بلند کرد و تقر صداش

 ؟  کنهیکار م یبا شمام آقا تلفن داداش من دست شما چ-

  …دیترس یلیکردم ، خ دایپ یزدم و بهش گفتم برادرش و تو چه وضع ایو به در دل

 االناست که از هوش بره . دمیفهم یکه از پشت تلفنم م یقدر اون
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 شد.  دایسر و کله اش پ دیو ازم گرفت و به ساعت نکش مارستانیآدرس ب یسخت به

  …اومدن دکتر از بخش رونی، اومدن اون همزمان شد با ب ومدینفسش در نم هیزور گر از

 :  دمیپرس یسمت دکتره رفتم و با نگران به

 حالش چطوره؟ -

 با تاسف سر تکون داد و گفت :  تردک

 ؟  گذرهیم شیماریچند سال از ب-

 من خواهرش گفت:   یجواب بدم که به جا یبودم چ مونده

 ، با قرص و دارو سر پاست . ادمهی یاز وقت-

  …باال بود اما االن یلیخ شیاحتمال بهبود دیکردی؟ اگه عمل م دی:  چرا عمل نکرددکتر

 تاسف سر تکون داد  با

  …براش سمه یبکشه ، ناراحت گاریس دینبا …طور نشه نیا دیشا گهیگوشش گذشت ، بار د خیبار از ب نیخطر ا-

 کنه ازمون فاصله گرفت . ریکرد و بعد با گفتن خدا به خ هیتوص یکل

   …نداشت ، کنارش نشستم یهوشیتا ب ینشست ، مرز یصندل یرو خواهرش

 و اون جواب داد :  دمیپرس نانیاطم یداره اما برا یمشکل قلب دمیفهم

  …به عمل نشد ، نه فکر خودشه نه به فکر ما یوقت راض چیه-

 . هشینم ی؛ تنها راه اهداست که داداشم به همونم راض ستیقلب بشو ن گهیقلب د نیخودشم گفت ، گفت ا دکتره

 

 جواب داد :  هیچرا ؟ که با گر دمیپرس
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تا اون  رهیبم خوادیبد و وحشتناک هست که دلش م ریذهنش اونقدر تصاو ی، چون تو زارهیب شیچون از زندگ-

 بد دست از سرش بردارن . یخاطره ها

 

  …اما یبپرسم چه خاطره ا خواستیم دلم

 رو سکوت کردم . نیخودمم ، از ا یکنجکاو یبد من فکر ارضا طیشرا نیفکر کنه تو ا خواستمینم

باز  شونیلعنت یرفتن کرد ، من رسوندمشونو از اون روز ، پام به خونه خودش عزم  دهیهوش اومد و به روز نکش به

 شد ....

 

 :  گمیم ی، با کنجکاو نمیبیسروش رو م سکوت

 خوب؟ -

 . نهیش یو سر جاش م دهیم رونیحبسه رو ب نشیس یکه انگار سالهاست تو ینفس

تاده اف ینکرده بود و االن من حاضر بودم نصف عمرم و بدم تا بفهمم چه اتفاق فیبرام تعر  اتیطور با جزئ نیا تاحاال

 که سروش افتاده زندان!  

 نیکه سروش چرا تمام ا نهیا دمیکه نفهم یزیاما چ نهیمع زنهیکه سروش ازش حرف م یمطمئن شدم اون آدم بایتقر

 . اوردیرو به زبونش ن نیاالن اسم مع یسال ها ، حت

 . شهیو به طرفم خم م ذارهیدستش رو کنار سرم م شهی، کم کم رنگ نگاهش عوض م کنهیه مصورتم نگا به

 :  کنهیزمزمه م یبیو کنار گوشم با لحن عج کنهی، سرش و خم م شهیم نیآرومش مز ی، به لطف بوسه  چونم

 ؟  یبرس نیتا به مع یپرسیم-

 :  کنهیو دوباره کنار گوشم زمزمه م دهی، مهلت حرف زدن بهم نم خورمیجا م شییپروا یب از

 ! هوم؟  یخودت باهاش رفت لیبا م دمیبود ، شا دهیتو رو دزد نیدزد ولگرد نه ، مع-
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 :  گمیم یلرزون یبا صدا یو حق به جانب ول زنمیپسش م خورمیم جا

 ؟  یگیم یدار یچ شنوهیگوشات م-

  …ترسمینگاهش عوض شده ، ازش م رنگ

  …کشهیسروش هم پر م یکه وسط باشه ، مهربون نیمع یپا

  …کنهیپشت دست گونم و نوازش م با

   …رهیزن منو ازم بگ خوادیکنه!  م یتالف خوادیخودش م الی: به خسروش

 از راه به درت کنه . خوادی، م یتو عاشق من دونهینم

 

 :  شهیممکن م ریکنترل کردن لرزش صدام هم غ یبار حت نیا

 چرا زده به سرت ؟  ؟یگیم یدار یسروش تو چ-

 :  گهیبدتر از قبل م یآهسته و لحن یتوجه به سوالم با صدا یب

تو  دنیکش سرک با …موضوع بود اما االن نیتر تیاهم یمن برات ب یشدن اون الشخور ، گذشته  دایقبل از پ-

  …یبرس نیبه مع یخوایگذشتم فقط م

  چرا؟

 

  …شهینم یقیباطلم حق الیاما خ رهیم فاصله بگاز دیتا شا ذارمیم نشیس یو رو دستم

 

 ؟یبا اون بود روزید …: حرف بزن سوگلسروش
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 :  گمیم هیو با گر ادی، اشکم در م شهیمتشنج م اعصابم

  …دیخودم نرفتم ، من و دزد لیآره . اما با م-

  …راجع بهش چاپ شده یروزنامه ، خبر بد یتو

 تو دیفهم یوقت …یکار منه وقت کردیم فکر

 خورمیهمون لحظه ولم کرد قسم م ینامزدم 

 

 شهیاز قبل در هم م شتریهاش ب اخم

  ؟ی: چه خبرسروش

د که بو یلب از لب باز کنم و بگم به خاطر گند جنابعال خوامی، م شهی، اعصابم خورد م کنهیطور هاشا م نیکه ا نیا از

 :  شهیبابام مانعم م ی، صدا ادیازم در ب ییکه صدا نیاما قبل از ا دیمن و دزد نیمع

  ؟ییسوگل؟ کجا-

 شه،یو از جا بلند م کنهیحواله ام م یو پر از حرف زیآم دینگاه تهد ره،یازم فاصله بگ کنمی، با نگاهم التماس م ترسمیم

از  ، دنشیو بعد از پوش زنهیرنگش چنگ م دی؛ با خشم به بلوز سف ستین میاز سروش قد یاثر چیرفتارش ه یتو

 . شهیاتاق خارج م

 ییها میکنم ، تا مبادا حرمت بشکنم ، تا حر دایبه خودم تسلط پ کنمیو م میو تمام سع کشمیم میشونیبه پ یدست

 بود شکسته نشه . دهیکش نمونیکه سروش ب

؛ بابام و سروش مشغول حرف زدنن، بهشون ملحق  رمیم رونیو از اتاق ب کشمیبه موهام م ی، دست شمیجا بلند م از

 . دوزهیو به من چشم م کنهی، بابام حرفش و قطع م شمیم

 : گمیم نمیبیاشو که م رهیخ نگاه
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 خوب؟ -

؛ رفتن من تنها  یرو بد دنتیکه دزد ییو مشخصات اونا ینامه پر کن تیشکا سیپل یاداره  یخودت بر دی: بابابا

 . برهینم شیو از پ یکار

 :  زنمیم یپوزخند

که منو  ی؛ من از اون دمیجوابم من بهت م هی،  یدیشن یجواب نیو چن یکه رفت من که گفتم نرو بابا جون ؛ حاال-

 چرا؟  یدونیندارم م تیشکا دهیدزد

ه ک یدامادت به خاطر اون خبر احمقانه ا یداره تا بگه : به خاطر گند کار یبیعج لی، زبونم م شهیم رهیبهم خ منتظر

 سر سروشه.   ریز نایا یعوض کرده ، همه 

 شدشو جمع کنه . ختهیر یآبرو کنهیم یبدبخت تر از من که داره سع هیکی نمیمع

 . شمیاومدن داره اما مانع م رونیب یبرا یبیعج لیو م شهیگلوم فشرده م خیحرف ها ب نیا ی همه

 بحث ها نبود . نیا یجا تیموقع نیا یاالن و تو حداقل

 :  گمیو خطاب به بابام م کنمیغضب آلود سروش م یچشم ها یحواله  یپر از حرف نگاه

اش  یبدبخت یچاره  کردهیبدبخت بوده که فکر م هی دهیهم که منو دزد یاون …چون …چون کنمینم تیشکا-

 منه .  دنیدزد

  …زندان بودن یتو  ایدن تیطور بود االن نصف جمع نیاگه ا ندازن؟یزندان م ندازنینم یرو که به جرم بدبخت آدما

 :  دمیمو بده که اجازه نمجواب یبا پرخاشگر خوادیم

 از کارام عقب افتادم یکل شمیجور نیدفتر ، هم رمیمن م-

 

 یوقت باز شدن چیکه انگار ه ندازهیابروهاش م نیب یکور ی، چنان گره  ادی، بدجور به مذاق سروش تلخ م حرفم

م از موضع دیاز اول نبا دمیرو از رو بست منم فهم ریاون طور شمش ی، از وقت کنمینم ییبه اونم اعتنا ی، حت ستین

 خودش بود نه من . شیکه افتاده بود ، باعث و بان ی، هر اتفاق ومدمیکوتاه م
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 شهینکردم در اتاق به شدت باز م ی، هنوز مانتوهام رو وارس کنمی، در کمدم و باز م رمیو به اتاقم م رمیگیازش م نگاه

 . شمیره به کارم مشغول مو دوبا کشمیم یسروش نفس کالفه ا دنیو با د گردمی، برم

وادارم  و رهیگیدستش م ی، بازومو تو ارهیمو طاقت نم ییاعتنا ی، ب ادیبلند به سمتم م یو با قدم ها بندهیاتاقو م در

 برگردم . کنهیم

 .  شمیم رهیروحم بهش خ یب یو با چشم ها گردمی، برم کنمینم یبار مخالفت نیا

 : گهیو غضب آلود م کنهیوار نگاهم م دیتهد

 !  یریجا نم چیه-

  …بود سر خم کردن یکاف گهیبود کوتاه اومدن ، د یکاف گهی، د شهیهام در هم م اخم

 :  گمیدرست مشابه لحن خودش م یلحن با

  نه؟یبه مع ایبه منه؟ به خودته؟  تیاعتماد یب ؟یترسیچرا نرم؟چرا م-

 مهربون بشه ، حرمت نشکنه  کنهیم ی، سع ادیقابل نفوذ ، اما کوتاه م ری، غ شهیم خشن

 

 من دشمنتم؟  یکنی: چرا فکر مسروش

 که دوستت دارم . نهیهام به خاطر ا یریسخت گ نیتمام ا سوگل؟

و از  امیکه دن نیسوگل از ا ترسمیکه از دستت بدم م نی، از ا ترسمیمن م رینشو !حرف هامو به دل نگ ریدلگ ازم

 . ترسمیدست بدم م

  …کنمیونه ! خواهش مترس باهام بم نیا نذار
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 یکه سروش بدون اجازه  شهیها ، باعث نم نیا ی؛ همه  کنهیباختن داره اما منطقم قبول نم یبرا یبیعج لیم قلبم،

د وار یداشت ، اجازه  یدشمن نیاگه با مع ی،حت رهیبگ یامو به باز ندهیطور آ نیکنه و ا یمن مصاحبه ام و دست کار

 رو به من نداشت . یضربه ا نیکردن چن

 :  گمیم یو با لحن سرد کنمیو بهش م پشتم

ام که مد نیا ی؟ نه سروش خان ، به جا یتو حفظ کن یزندگ یتونیم شهیکردن دعوا مرافعه م یبا زندان یفکر کرد-

 کم به زنت اعتماد کن !  هی ،یبد ماتومیو اولت یستیباال سرم وا

 

 به سر و دنیو بعد از رس پوشمیو م یو رسم کی، مانتو ش شمیت خوشحال مباب نیحرفم نداره و من از ا یبرا یجواب

 . کنمیم یصورتم ، رسما اعالم آمادگ

 …رو هم گرفته ، اما من دمیکه کش ییشمار نفس ها یشده و حت رهیمدت سروش بدون پلک زدن به من خ تمام

 ممون یمنتظر پاسخ هم نم یو حت کنمیلب زمزمه م ریز یخداحافظ داشیتوجه به نگاه ش یرحم شدم ، ب یب بیعج

 

! انگار با خودمم سر جنگ  دونمی، چراشو نم می، جالبه که از دست اونم شاک ستیاز بابام ن یخبر ییرایپذ یتو

 برداشتم. 

 ینراه طوال نیاز ا شهی، هم کنمیو به سمت دفتر حرکت م شمیشده ام م ریتعم نیو سوار ماش کنمیهامو به پا م کفش

باشه  یرفک یمشغله  یبلکه کمم هست ، وقت ستین ادینه تنها فاصله ز دمیبودم اما االن فهم یو خونه شاکدفتر  نیب

ذهنت ، پر باشه از کلمات در هم بر هم ، اون موقعست که  کیرانبار تا یذهنت پر از عالمت سوال باشه ، وقت ی، وقت

 . استیدن یکلمه  نیتر یمعن یزمان ب

که باز  ، در رمیم یبه سمت دفتر خبرنگار نیو بعد از قفل کردن ماش شمیم ادهی، پ کنمیدفتر پارک م یو جلو نیماش

 ؛  شهیمن م ی، نگاه همه روونه  شهیم

 پا شده و اومده!   ییبا چه رو نیا گنیدلشون م ینوع ترسه و تعجب ، انگار تو هینگاه همشون  تو
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 شهیم من از جا بلند دنی، با د رمینشستنه م وتریکه کارش پشت کامپ نهحایبه سمت ر ارمیکه خم به ابرو ب نیا بدون

 : گهیم دهیپر ییو با رنگ و رو

 سوگل؟  یچرا اومد-

 :گمیم متعجب

  ام؟یمگه قرار بود ن-

 : گهیو استرس م یجا بخوره ، با ناراحت شهیباعث م حرفم

بگم دفتر و رو سرمون خراب کرد کم نگفتم، گفت  نجایصدر اومد ا روزینه؟ د یستین یکه کرد یکار یمتوجه -

رو هوا  .. همه   میما رفت یو ، همه  یسیدفتر و ، رئ نیکل ا یعنیکنه  تیمثل اون شکا یکیکنه ،  یم تیازمون شکا

  …اما االن یفرار کرد یفکر کردن تو بعد اون گند کار

 

 :  گمیدارم اما م نیدن معو اوم روزید یسوال درباره  یکه کل نیوسط حرفش و با ا پرمیم

 کار دارم.  یسیمن با رئ یاالن که اومدم به شما هم که ثابت شد فرار نکردم ، حاال اگه اجازه بد-

 :  گهیممانعت م با

 ؟یبگ یچ یسیبه رئ یخوایم …نه …نه …نه-

 :  گمیهاش م یاز وراج خسته

 . زمیریبه سرم م یچه خاک نمیکه هستو ولم کن تا بب یهر چ-

 شمی، چند تقه به در زده و وارد م جیگ شهیهم یتوجه به منش یو ب رمیم تیری، به سمت مد دهیسر تکون م ناچارا
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خره تا باال کنمیم یمصلحت ی؛ چند سرفه  دهیبه حضورم نشون نم یو مشغول نوشتن ، واکنش نهییپا یسیرئ سر

از  تیکه با عصبان رتشیگیباره ، انگار برق م کیبه کنه اما  یمن اول شوک زده نگاهم م دنی؛ با د کنهیسرشو بلند م

 . شهیجا بلند م

 .کنمیاما خونسرد نگاهش م رمیگیم استرس

 . رسونهیو با چند قدم خودش رو به من م ادیم رونیب زشیپشت م از

 :  زنهیداد م بایتقر

 ؟  یکنیو صاف صاف تو چشم من نگاه م یستادیوا نجایا ییتو با چه رو-

 :  دونمینم زیاز اونو جا شتری، سکوت ب زنهیدامن م تشیخونسردم به عصبان نگاه

 بدم !  حیاومدم توض-

 حیتوض یحاال اومد یبهم ضرر زد ی، کل یخودت کرد یها یدفتر من و وارد کثافت کار ؟یبد یحی: چه توضیسیرئ

  ؟یبد

 

فرستاده ! اما من نفرستادم اصال نتونستم وارد  یک دونمیو من نفرستادم ؛ نم لیمیبدم ، اون ا حیآره اومدم توض-

و  کیاشتباه کوچ هی، قبول دارم اشتباه کردم ، اما  دادمیم لتونیتحو یو حضور اوردمیبشم ، کاش م لمیمیا

 بزرگ و فاجعه . یخطا هینه  یبخشودن

 

 :  گهیشم مو با خ کشهیم یدر پ یو پ قیتسلط چند نفس عم یروش نداره ؛ برا یریتاث چیهام ، ه حرف

نکنم وگرنه االن  تینکرده و گفته از تو هم شکا تیبرو دعا به جون صدرا کن که امروز زنگ زد و گفت ازمون شکا-

 یو م تی، اما فکر نکن گند کار یبود ستادهیا یو قاض سیپل یبلکه روبه رو ،یکرد ینم یمن بلبل زبون یجلو نجایا

  …ی، نه تنها اخراج بلکه ممنوع کار یلحظه اخراج نیا از ، فرهد سوگل خانم …بخشم

 !  یبه باد فنا رفت ، مقصرشم خودت یکه درس خوند ییسال ها تمام
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  …یبر یتونیتموم شد ، م ندتیتباه شدن آ متیکه بود ، به ق یقصدت هر چ …یاخاذ ای،  هیاز بق نهیو ک طمع

 . دونستمیم هودهیرو ب یرفبا تحکم گفت که من گفتن هر ح ی، جور کنمینگاهش م یبهت و ناباور با

 :  گهیسرم م یتو ییصدا هی، مدام  دهیگلومو فشار م خیب بغض

 ندهیشغل ؛ آ نی، تمام عالقه ام به ا دیکشیکه انتظارم و م ییها تی، تمام موقع میکار ی دهیتموم شد ؟ تمام آ یعنی-

 تموم شد !  یروز نیبه چن دنیها به عشق رس یداری، شب ب کردمیخودم تصور م یکه برا یدرخشان ی

  …من دمی؟ شا نیبود ؟ سروش ؟ مع یک یبود ؟ اصال گناهکار اصل یچرا؟ گناه من چ اما

پا  ریغرورم و ز خوامی، نم شهیو مشغول م نهیشیم زشیمن پشت م یبه اشک نشسته  یتوجه به چشم ها یب یسیرئ

 دیا، ب کردمیبارم و سبک م یکم دیدوشم و برم ، با یکوله بار آرزو هامو بذارم رو یسادگ نیبه هم تونمیبذارم ، اما نم

 . اوردمیبه زبون م یدلم و طور یشده رو نیسنگ یحرف ها نیا

 …دلشکسته ای …شده با بغض ، با اشک یحت

اموش کردن جوون آسونه ، دل شکستن و قضاوت کردن هم آسونه ، اما خ هیکار کردن  یاخراج کردن از کار و ب-

  …وجدان و تقاص پس دادن سخته

 سمونیو آسمونو به ر دنیکه به حرف طرف مقابل گوش نم نی، خصلت آدم ها عوض شده ، ا ستیشما ن ریتقص

  …شده عادت نایا ی همه …تا راست و دروغ و از نگاهش بخونن کننیطرف نگاه نم یکه به چشم ها نیا …بافنیم

 هشیو شما از ر دادمیکه داشتم و مدام بهش پر و بال م ییاهایتمام رو ن،یمن و ازم گرفت یکارتون ، آرزوها نیبا ا شما

 یو از کار ب نیمن و متهم کرد دنیموضوع خبر نداشت ، شما بدون شن نیکه من روحمم از ا یدر حال یزد یچیق

  …نیکارم کرد

 دوارمی؛ ام خوامیروهم افتاده و تلنبار شده رو هم نم یهم ندارم حقوق و طلب ها یندارم ، گله ا یحرف گهید

 . نیشیکه درست مثل خودتونن ، اون وقت قطعا موفق م ییدفترتون پر بشه از کسا
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 یجا یا گهیاگر کس د دینداشت و شا یریکه اون اصال تقص یزدم در حال یحرف ها رو بهش م نیدونستم چرا ا ینم

که تمام  یراحت ممنوع کار بشم ، ممنوع از کار نقدری، اما توقع نداشتم ا گذشت یازم نم یراحت نیاون بود به ا

 وقفه تالش کردم. یبهش ب دنیرس یعمرم آرزوش رو داشتم و برا

 

 

 

 

 موندن اون جا ، اون شاهد اشکام باشه . شتریبا ب خوامیازش بشنوم ، نم یمونم تا جواب ینم منتظر

 . شمیهمشون م ی رهینگاه خ ی، دوباره متوجه  رمیم رونیاتاق که ب از

 : زنمیو رو به بچه ها داد م ارمیطاقت ب تونمیقدر فشار رومه که نم اون

تونو نگاه نیکه کارتونو ول کرد نیبود نیهم منتظر …اخراج شدم ن؟یستیکه مثل من بدبخت ن نیخوشحال ه؟یچ-

 به در ؟  نیدوخت

رم که س یتو دیختم شد ، مثل پتک کوب نجایزوهام تهش به ادنبال آرزوهاتون ، من رفتم دنبال آر نیبر گنیم هیالک

  …که تالش کنه بدبخته میآدم بدبخت، هزار

 نیز اا یتا با چشم اشک شهینوبت شما م یک نمی، بب نیاریدووم م یتا ک نمیشما ، بب یکار هم ارزون نیشغل ، ا نیا

 . رونیب نیایاتاق ب

 

 

هستن  یشاهد باشم اون ها سر شغل تونستمیرسوند اما اون لحظه نم یدونم حرف هام ، رفتارم اوج حماقتم رو م یم

من بودم که به  نیوسط ا نیرفتن اما ا یم یآب ریکردن و ز یهاشون سوءاستفاده م یلیکه من آرزوش رو داشتم ، خ

 شدم .  کاریب ارطور از ک نیسروش ا ی نهیخاطر اون خبر اشتباه ، به خاطر ک
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 زنمیتا شاهد نگاهاشونو باشم و از دفتر م ستمیا ینم گهی، د شمیکه با دست مانعش م ادیبه سمتم ب خوادیم حانهیر

 . رونیب

 . شهیو پشت بندش ، پاشا رو به روم ظاهر م ادیپشت سرم م ییقدم ها یصدا

 .  نهیشیابروهام م نیب ی، اخم پر رنگ دنشید با

 نداشتم . اهشیس یبه اون چشم ها یوقت حس خوب چیه

  …کنج لب هاشه ی، لبخند کج شهیمثل هم درست

 :  گمیتشر م با

  ؟یخوایم یچ-

  شهیم کیبهم نزد یکوتاه قدم

 انگار دلت پره!   ،یدار اجیسنگ صبور احت هیبه  یلیفکر کنم تو خ یول …یچیه خوام؟یم ی: چپاشا

 ؟  یخواست یو نم نی! مگه همومدهیبه تو ن شیدلمم که پر باشه فضول-

 

 که نرفته؟  ادتیمن بود  یمصاحبه اول به عهده  نی، ا خواستمیو نم نی: نه من اپاشا

 

 که منو بفرستن؟  یداشت اصرار کن یلیمن برم؟ نکنه کار خودته؟ وگرنه چه دل یخوب چرا گذاشت-

 

 به چشم هام :  شهیم رهیخ

  کردم؟ بد …و به اوج برسونم جانیه نیو خواستم ا دمید جانتویچون ه-
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 :  زنمیم یصدا دار پوزخند

 !  یخودت پشت پا بزن یها تیبه موقع گرانیکه به خاطر د یستین یتو آدم-

 

 ؟  یمن و شناخت قیطور دق نیانقدر حواست به من بوده که ا یبگ یخوایم یعنی: پاشا

 

 :  گمی، با خشم م زهیریبهم م اعصابم

 تو رو ندارم . اتیچرند یبلبشو حوصله  نیا یتو-

 .. ندازهیباال م شونه

 یفردا تو ستیاز هم جدا شد ، مشخص ن مونیکار ریکنم، به هر حال مس ی: باشه ، فقط خواستم ابراز همدردپاشا

 . میش یهمراه م یا گهید یها ریچه مس

 

دلم  یتحمل کنم چون هوا تونمیرو نم نمی؛ ماش کنمیو بر خالف جهتش شروع به حرکت م کنمینثارش م ییبابا برو

 درب و داغون رو تحمل کنم . دیاون پرا یخفه  یاونقدر گرفته هست که نتونم هوا

 

 گرفتم.  ینم یوقت حرف ها و نگاه هاش رو جد چی. هوفتمیپاشا م ریحرف اخ ادی

د که کلفت بو شیشد ، انگار پارت دایجا مشغول به کار شده بودم سر و کله اش پ نیکه ا نیهفته بعد از ا کیدرست  

 .  اوردیحرفه سر در نم نیاز ا یکه ذره ا یجا باز کرد در صورت یسیتو دل رئ دهیروز به دو روز نکش کی

کار و  یسیاومد ، طبق معمول رئ شیپ نیکه بحث مصاحبه با مع نیاون بود تا ا یخوب به عهده  یها تیموقع تمام

  …ارخونه بود که بهم گفت دوست داره من به جاش برمآبد یتو قایداد به پاشا که اونم مخالفت کرد ، دق
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 تر ، اما پاشا اصرار داشت من برم !  ی، بودن از من حرفه ا دمیکارش و نفهم لیدل

 گردباد رو هیکه حکم  یمصاحبه ؛ مصاحبه ا یمن ، فرستاده شدم برا یسیرئ لیصحبت کرد و عالرغم م یسیرئ با

  …داشت میوسط زندگ

 نداشته .  یوقت سر و سامون چیآشفته بازار ، ه نیشد که انگار ا دهیچیدر هم پ میمعادالت زندگ یدو روز طور یتو

نم ، فراموش ک تونمیوقت نم چیکه ه دونمیو خوب م نینه ! اما ا ای رهیبه دل بگ نهیقلبم حق داره از سروش ک دونمینم

  …سروش آرزوهامو ازم گرفت

  …کرد نیخودش از مع یخودینفرت ب ی، من و قربان رهینم ادمیوقت  چیه

 ؛  ستی، واسم مهم ن دونمی، کجام رو نم ندازمیبه اطراف م ییگذرا نگاه

  …خوادی، شکستن م خوادی، رفتن نه ، دلم داد زدن م خوادیرفتن م دلم

 هرسیکه به فکرم م یاون لحظه ، تنها کس یدلم انباشته شده ، تو یکه تو خوادیرو م ییها نهیکردن ک یخال دلم

 سروشه.

 

  …رمیگیو شمارش و م ارمیم رونیب بیرو از ج لمیموبا یگوش

وشم گ یسروش تو یمردونه  یو صدا شهی؛ تماس وصل م زنمی، نفس نفس م دهی، نفسم بر ذارمیو کنار گوشم م تلفن

 :  چهیپ یم

 بله ؟ -

 به دل داره که جانمش شده بله ؟  نهیاز من ک اونم

 یندبل یو با صدا ستادمیکوچه ا نیا یتو کنمی، فراموش م کنهیم دایپ ییرها یاجازه  ادی، فر شهیشکسته م بغض

 :  گمیم

من و  یتمام آرزوها یدلته زد یتو یبه خاطر چ دونمیکه نم یا نهیک خاطر به چون …اخراجم کردن ، به خاطر تو-

 !  یخراب کرد
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 :  شنومیزده اشو م رتیح یصدا

 ؟  یگیم یدار یسوگل تو چ-

 

تمام اون  …ری!  حاال برو جشن بگیهم منو بدبخت کرد یو رسوا کرد نیبه هر دو نشون خورد ، هم مع رتیت-

 ینخونت ک یمن و راه ینتونست ساله سه …جور بشه به باد رفت مونیتا پول عروس دمیکه شب و روز کش ییزحمتا

 یوروقت آدم صب چینره که من ه ادتیسروش  ا، ام شهیته صبرم به کجا ختم م مینی، تو کار کن بب نمیشی! حاال من م

  …ستمین

 

  …کنمیکه شکستم عبور م یرحمانه از دل یو ب کنمیو قطع م تماس

 :  شهیاز پشت سرم بلند م یمردونه و بم یصدا

 !  یکرد یرو ادهیز-

  …شده رهیش ، به من خمدل باال نیزده به ماش هی، تک نمیبیرو م نیخودم مع یو در کمال تعجب روبه رو گردمیبرم

  …کنمیو اشک هامو پاک م کشمیبه صورتم م یدست

  ؟یخوایم یچ-

 بگم که کارت دارم..  دی، با کنهیبار به من اصابت نم نیا تتی:  اگه ترکش عصباننیمع

 

 ییبال هی! دوباره  یستیمن وا یروبه رو ییتنها ادی؟ اصال کو نوچه هات؟ عارت ن یکار دار ی؟ چ یبا من کار دار-

 !  یمن و بدبخت کن یتونیو شما دست تنها نم ادیسرتون م
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 یا، سرم رو بر ستهیا یام م نهیبه س نهیو با چند قدم س رهیگیم نیاش رو از ماش هی؛ تک زنهیم یاخم ، پوزخند ونیم

  …رمیگیباال م کشیتار یچشم ها یزل زدن تو

  …قینفس عم هی شهیاون لحظه ام م یکه آرزو ادیبه مشامم خوش م یکه زده ، جور یعطر

  …سرده ، لحنش سرد تر از عطرش عطرش

 ، ستمی: من سروش ننیمع

 …، نه شهیم دتی! پس فکر نکن در جواب لحن جسورانت سکوت من عا نمیمع 

اشتباهاتو  یداره ؛ پس پرونده  یتاوان ی، هر اشتباه یگذرم ، هر حرف یحرف هم ساده نم نیاز کنار کوچک تر من

 و سوار شو ! ایدختر خوب ب کینکن ، مثل  نیسنگ

 

 :  گمیم امیکه از موضعم کوتاه ب نیا بدون

توان صحبت کردن ندارم ، چشم من االن همه رو  طیشرا نیا یجا برو ! حداقل االن ، تو نی؟ از ا یخوایاز من م یچ-

 یانعصب نیاز ا شترینگو که ب یزیچ گهی؛ تو د رهی؟ تمام ذهنم درگ گمیبهت م یچ یفهمیم نهیبیدشمن م دیبه د

 بشم .

 

 :  زنهیم یصدادار پوزخند

 !  یطور خودتو بباز نیا یکه بخوا ییحرف ها نیتر از ا لکسی، ر کردمی: فکر منیمع

  …هام وونهید ی! من سر دسته  یاشتباه فکر کرد-

  …! البته یا وونهی: آره د نیمع
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  دمی، من تو رو دزد کنهیم وونهیو د اریهوش هیکه  هی، آدم بد اون ستین یهم آدم بد وونهی، آدم د ستیعار ن یوونگید

  …یاما حالت انقدر خراب نشده بود ! کامال معلومه کارتو دوست داشت

 :  کنمیزمزمه م یینا آشنا یو با صدا یو به سخت شمیاما مانع م کنهیم دیبغضم و تشد حرفش

  …توعه ریتقص-

نگاهش ، جاشو به  ی، سرد رهیچشم هاش کنار م یا شهیش یپرده  یا هیثان ی، برا دهیم ریی، رنگ نگاهش و تغ حرفم

 ؛  شهیو تمام تنم داغ م کنهیکه تا عمق وجودم نفوذ م ی، اون قدر دهیسوزنده م یگرما هی

 . ستین شیب یروح نقاب یسرد و ب یچشم ها نیبود تا من بفهمم ا ی، کاف هیثان کی، اما همون  هیثان کی یبرا دیشا

 :  شهیجز دو کلمه که با تحکم ادا م زنهینم یحرف چی، ه گردهیو برم دزدهیو ازم م نگاهش

 سوار شو!  -

کنم ، حاال که  یمرد مرموز دور نیتا از ا شدیرفتم اما حس سرکشانه ام مانع م یم دی، نبا دارمیقدم به عقب برم کی

 . کردیم دادیدر من ب شیتو زندگ دنیسرک کش یبرا یبیعج لیشتم ، ماز دست دادن ندا یبرا یزیچ

 . کنهیکه زده به من نگاه م یدود نکیو از پشت ع شهیم سوار

  …شدن و قدم برداشتن به سمتش میتسل شهی، م دمی، عاقبت ترد دونهیخوب م انگار

 ، پر شده از عطر سردش ؛  نیماش ی، فضا شمیو سوار م کنمیمدلش رو باز م نیآخر نیماش در

  …چرخونمیم رکانهیرزیرو ز نگاهم

 :  گمیبار هزارم با خودم م یو من برا زنهی، بدجور چشمم و م نیاون ماش برق

 مال من باشه ؟  دیدم و دستگاه نبا نیچرا ا-

  …شدنیندارن ، که اگه داشتن ، خطرناک م یشرویپ یاجازه  افکارم

 :  پرسمیشده ، کالفه م رهیسکوت مطلق به روبه روش خ ی، تو کنهیو روشن نم نیماش

 خوب؟ -
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 یتک تک اجزا یپروا نگاهشو رو یب گردهیو به سمتم برم ارهیبه حرکت در م یقاب صندل یتو دشویورز کلیه

 : گهیو بعد از مکث کشنده ، مغرور و با تحکم م چرخونهیصورتم م

 !یمن کار کن یبرا خوامیم-

 

 . ستین یاز شوخ یاثر چینگاهش ، ه یکردم اما تو یبخنده و بگه شوخ دیتا شا شمیم رهیبهش خ متعجب

 :  گمیم یو به سخت کنمیو تر م دمیخشک یها لب

 ؟  یچه کار-

 از ستین الزم …! البتهیاونجا مشغول کار ش یتونیم ابیدارم ، به عنوان بازار  رمجموعهیشرکت ز هی:  من نیمع

 از من برده نشده !  یاسم چیاون شرکت ه ی، تو یجانب سروش نگران باش

 

 :  گمیلکنت م با

 ندارم . یگیکه تو م یکار نیاز ا یسر رشته ا چیکه ه یمن برات کار کنم در حال یخوایخ..خوب چرا م-

 !  یریگیم ادی:  نیمع

 ه ؟مگه ن یاریباون خبرو در  یتالف یخوای! م یریمن ازش انتقام بگ ی لهیبه وس یخوای؟ م ینکنه از سروش متنفر-

  …زنهیم یکج لبخند

 یا، اما تو بر گمیداره ، هنوزم م یتاوان یاشتباه هر گفتم درسته …بلدم یبهتر یکردن راه ها یتالف ی: من برانیمع

  …یکیتاوان پس دادن هنوز کوچ

 : وفتهیدلم م یتو یحرف هاش رعب و وحشت بد از

 پس قصدت سروشه؟ -

 :  گهیو بدون مکث م یجد



 تو؟ ایمن عاشقم 

 
119 

 

  …نه-

 ازش ندارم ؟  یسر رشته ا یچیکه ه یسر کار یمنو ببر یخوایاهلل م لیسب یپس ف-

 :  گهیهمون لحن م با

 نه ! -

 ؛  شمیجواب کوتاهش خسته م نیا از

  ؟یپس چ-

، الحق که خوب بلده به ذهن آدما نفوذ کنه و تا عمق  کنهی، با مکثش ، تمام فکرم و متمرکز خودش م کنهیم مکث

  …نهوجودشونو بسوزو

 :  گهیم یبه چشم هام ، با لحن خاص رهیخ

  …دارم که تو رو بفرستم سر اون کار یادیز لیدال-

 مثال؟ -

  …یینباشه طرف حساب من تو ایکه کار تو باشه  نیتو بوده ، ا یاون خبر به عهده  تی! مسئولیونی: به من مدنیمع

  …دوم لیدل

 نه!   اینگاهشه ، انگار مردده حرفشو بزنه  یتو دینوع ترد هی،  دهیم لمیمکث کشنده اشو تحو دوباره

 :  شتریب تیبار با جد نی، ا گهیم باالخره

چرا  یگیبا خودت م دونمیکه جوابش و خودمم نم ی! نپرس ک مهیزندگ یتو یکی ی هیسا که ساله پنج …پنج سال-

،  تو  دمیفهم امشیپ نیحک، اما از آخرمض دیوحشتناک به نظر برسه ، شا دیشا ، واضحه جوابش …اومدم سراغ تو

 …؛ هم تو ، هم سروش یهم طعمه ا

  …شهیابروهاش پر رنگ م نی، اخم ب نهیبی، خندم و که م زنمیم یمحو لبخند

 ؟  یخندیم ی:  به چنیمع
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 :  کنمیجمع م یا انهیو به طرز ناش خندم

 !  یچیبه ه-

  کنم؟یم یبا توعه الف بچه شوخ نجاینشستم ا ی: فکر کردنیمع

  …و شش سالمه ستی، محض اطالعت من ب دهیبچه حس دختر هجده ساله بهم دست م یگیانقدر م-

 :  شهیم رهیو خونسرد به رو به رو خ رهیگیازم م نگاهشو

 نداره !  یسن تو به من ربط-

که  خورهیجدال با منو نداره ، لب هاش به قصد حرف زدن تکون م یانگار حوصله  …کنمینازک م یچشم پشت

رست د یاسم هست مونهیثابت م نیمع هیگوش یوار رو کینگاهم اتومات شهیم نیانداز ماش نی، طن لیزنگ موبا یصدا

  …هم مستثناء نبود نی، مع برهیو م یهر مرد نیکه دل و د هیتر از اسمش ، عکس انی، نما زنهیمثل چراغ چشمم و م

 دمیشد فهم انیب هاش نمال یعکس اون دختر رو دنیکه با د یو از لبخند محو نیا

 

کتفا بله مغرورانه ا کیعاشقانه بشنوم اما تنها به گفتن  یمرد مغرور کلمه  نی، منتظرم از زبون ا کنهیو وصل م تماس

 ؛  کنهیم

، اون هم به عنوان نامزد ، به کل فراموش  دمیرو ، قبال از زبون دلنواز خواهرش شن یکه اسم هست ارمیم ادیبه  خوب

 .   ییباینامزد ز نینامزد هم داره ؛ اون هم چن  نیکردم که مع

  …خورهیبه سنگ م رمیبشنوم اما ت یو همسرش رو به خوب نیمع نیب یتا مکالمه  کنمیم داریو ب میصوت یتارها تمام

بفهمم  یتا با لبخون کنمیم زی، چشم هام و ر کنهیم انیمن نتونست بزنه رو ب یکه جلو یو حرف شهیم ادهیپ نیماش از

  …فکر نکنه واسم مهمه میرگیتا با خ گردونمیناچارا صورتم و برم شه،ینم دمیعا یزیاما چ گهیم یچ

  …و بگم خفه شو نییبپرم پا نیاز ماش خوادی، رسما دلم م زننیدامن م میبه کالفگ گذرنیکه م ییها قهیدق

انگار  ، ستیفقط شنونده است و غرورش  مختص به من ن نیمع دمیکه بهش انداختم فهم یا رکانهیرزیاز نگاه ز البته

 شده . داریفاز حرف زدنش ب تیموقع نیا ینامزدشه که االن و تو نیا
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  …نگرفتم یزد و اصال جد نیکه مع ی، حرف دمیم هیتک یو به صندل سرم

  …میکه من و سروشم طعمه اش یکی!  هیک دونهیکه نم یکی،  شهیزندگ یتو یکی هیسا گفت

 داشته باشه ؟  یسروش دشمن ایبا من  تونهیم یبرام مضحک بود ، آخه ک حرفش

اطر فقط به خ نیکه مع نهیا دونمیکه م یزیشر ، تنها چ ای رهیقصدش خ دونمیدروغ ، نم ایحرفش راست بود  دونمینم

 منفعت خودش اومده سراغ من .

سائل م نیا ی، جدا از همه  دادمیپاسخ مثبت م شیهمکار شنهادیبه پ دی، پس نبا شدیم که به ضرر من تموم یمنفعت

 گوشمه.  یسروش هنوز تو دی، تهد

 . کنهیترکم م شهیهم یپرسه بزنم ، اون وقت برا نیدارم که گفت اگه اطراف مع ادیبه  خوب

که بخوام  شهیباعث نم نایا یبه دل گرفتم ، درسته از دستش دلخورم و ناراحت ، اما همه  نهیازش ک درسته

  …من نبود یازش خواسته  ییبرنجومش ، جدا

  …آورد فکر نکنم حاال حاال ها بتونم ببخشمش میشغل تیکه سر موقع ییبال نی، با ا البته

 

ار تلخ سو یدر هم و اوقات یبا اخم ها نی؛ مع گردونمیو برم ، سرم کنهیافکارم و پاره م یو رشته  شهیباز م نیماش در

 . شهیم

 . دهیپدال گاز فشار م یو پاشو رو کنهیو روشن م نیبرده . ماش ادی، انگار حضور منو از  پرهیابروهام باال م جفت

  : پرسمیو م رمیخودم و بگ یجلو تونمی، نم شنیتنم منقبض م یها چهی، ماه شهیاز جاش کنده م بایتقر نیماش

 ؟  یکنیم یانقدر تند رانندگ شهیهم-

 . کنهیهم حواله ام نم ینگاه مین ی، حت دهیو نم جوابم

 :  پرسمیم یبار سوالم و با لحن طلبکارانه تر نی، ا شهیم شتریلحظه به لحظه ب سرعتش

 برو !  واشیبا توام!-
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  …شهینم دمیعا یزیبار هم جز سکوت چ نیا

  …خونسرده نیمن ، مع ی دهیترس یچهره  برعکس

 درهمش بشه گفت خونسرد . یاگه به اون اخم ها البته

  …تسلط داشت که آدم ترس از مرگ نداشت یبه رانندگ ی، اما طور رفتیکه تند م نیا با

 یاما اون لحظه ، انقدر خسته و ب شدمینم الیخیب کردمینم یتا حرفم و عمل بودیم یا گهیاگه هر زمان د دیشا

 شدم . نیسرعت سرسام آور مع الیخیحوصله بودم که ب

 :  رسهیبه گوشم م نیمع یمردونه  یو صدا شهیکم م نی، کم کم سرعت ماش رهیگیبا فشار دادن پدال گاز آروم م انگار

 منتظر جوابتم .-

  ؟یچه جواب-

 بدم !  حیو دوبار توض زیچ هیوقت دوست ندارم  چی: ه نیمع

 .  کنمینم باور حرفتو …واضحهنده، جواب منم  حیتوض-

 ؟  ی: اگه ثابت کنم چ نیمع

اپ و لب ت فیعقب ، ک یو از صندل دارهیو نگه م نیکه موافقت کردم ؛ ماش نهی، برداشتش از سکوتم ا کنمیم سکوت

 . دارهیبرم

سمت  لب تاپ رو به یکه صفحه  کشهینم یاما طول کنهیم کاریداره چ نمیبی، نم کنهیاشو روشن م شرفتهیتاپ پ لب

 . گردونهیمن برم

 : نگاه کن! نیمع

 

 رو باور نداره.  نهیبیکه م یزی، چشمم چ دوزمیو به لب تاپ م نگاهم

 از سروش . یشده ا لیمیا عکس
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 . دادیمرگ م یکه بو یلنز کردیم ییلنز قرمز درست وسط دو کتفش خودنما هی

 اسلحه ؛  لنز

 سروش رو هدف اسلحه اش قرار بده ؟ تونهیم ی، آخه ک پرهیم رنگم

 :  وفتهیعکس م ریبه متن ز چشمم

تاوان پس بده ، درست مثل تو !  دیچرا؟ چون اون با یدون یکنم م یتونم خالصش کنم اما نم یم ریت هیاگه بخوام با _

س ما قبلش تقاص پا نیسوز یجهنم م یکه گرفته . جفتتون تو ی، اون هم تاوان زندگ یکه نابود کرد یتو تاوان زندگ

 یونیبهش مد یبار سروشه . فکر کنم انقدر نیشد ، هدف ا بودخواهرت نا یزندگ یکه دنبالم گشت ی. بار قبل نیدیم

 صدرا ! نیجناب مع یکه جونش رو به خطر ننداز

 

 . امیبه تنگ م ارمیکه ازش سر در نم یهمه معادله و ابهام نی، از ا چرخهیدور سرم م ایدن

 رگبار سؤال  ادیم میداره سر زندگ ییبفهمم چه بال دیبا گمیم ی، وحشت داره ، ترس داره ، اما به سخت لرزهیم صدام

 :  ارمیشده  رو به زبون م رهیسواالتم چ ی هیکه به بق ییها

رس ت نیتو نگاهته ؟ چرا قصدتو از ا یبفهمم چ تونمیآشنا ؟ چرا نم ای یا بهیدشمن ؟ غر ای ی؟ دوست یهست یتو ک-

  فهمم؟ینم یدیکه بهم م ییها

 

 . ستمیام ، اما دشمن ن بهی: غر نیمع

 

  …چرا سروش یستیاگه ن-

 

 :  پرهیحرفم م وسط
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 …شهی، حرف من نجات دادن جون و زندگ ستیسروش ن ی نهیحرف من ک-

 

 یعوض نی؟ چرا ا یونیبهت گفته به سروش مد لیمیاون ا یچرا ؟ چرا واست مهمه ؟ مگه سروش چکارته ؟ چرا تو-

و نابود کنه.  یکس یرسه که بخواد زندگ یآخه نامزد من آزارش به مورچه هم نم ره؟یخواد از سروش انتقام بگ یم

 داره ؟  لیمیا نیبا تو داره و ا یسروش چه ارتباط یحرف بزن لعنت

 

 :  کنهیام م یجر سکوتش

 یحرف ها لیمیا نیکجا بفهمم ا ؟ اصال از یخوایم ی! بگو از جون من و سروش چ یهست یساکت نشو! بگو ک-

 ؟  ستیخودت ن

 

بم و لحن سرد و  یو در آخر با صدا شهی، صورتش گرفته م شهیدر همش پررنگ تر م شهیهم ی، اخم ها شهیم کالفه

 :  گهیم یخشن

 صداتو ببر ! -

 .  کنهیگلوم خفه م یالحق که کارسازه و صدام و تو  تحکمش

  …پابرجاست یبد یانگار درونش ، بلبشو دهیم رونیب نهیاز س یو طور نفسش

 :  گهیو با نفوذ م شهیم رهیچشم هام خ به

اشاره  ی، اگه حت یبه سروش بزن یحرف اگه …، اما خوامیکمکتم نم ی! حت یبکن یسؤال نیکوچکتر خوامینم  گهید-

 …رمیگی، به خدا قسم تاوانشو سخت ازت م یبکن یدیکه امروز فهم ییزهایبه چ یا
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حبس کرده ،  نمیس یکه چطور نفس رو تو فهمهیجرئت پلک زدن هم ندارم ، م ی، حت دمیدهانم و قورت م آب

 خودم و یجلو تونمیوجود نم نی، با ا کشهیبه رخم م شتریحرفش رو ب دیشدن به چشم هام ، تهد رهیو با خ فهمهیم

 :  گمیم یفیضع یو با صدا رمیبگ

 افته !  ینم یسروش اتفاق یقول بده برا-

، انگار اون هم فراموش کرده  ستین یحس چیه شیا شهیو ش اهیس یچشم ها ی، تو دارهیرو از روم بر نم نگاهش

 :  کنهیزمزمه م اریاخت یکجاست و غرق افکار خودش شده ، چون ب

 ؟  یباور کنم سروشو دوست دار-

 :  شهی، اخم هام در م ادی، به مزاجم خوش نم حرفش

 وستش ندارم؟د یکنیچرا فکر م-

  ست؟یطور ن نیا رنجونهیکه دوستش داره رو نم ی، آخه آدم کس دونمی:  نمنیمع

 :  گمیوار م هیتوج …کنمیم سکوت

  …میو زمان شاک نیباشم از زم یعصبان دونهیبودم ، خودشم م یعصبان-

ه نه اون یچون دوستت داره ، عاشق واقع ارهی؟ اگه به روت نم شکنهیاگه بدونه دلش نم یحت یفکر کرد یعنی:  نیمع

  …از تو عاشق تره یلیخ ، سروش …تو

 شهی، مثل هم کنمیو سکوت م نمیشیصاف م …شمیم یعصبان یلی، خ خورهیبهم بر م یلی، خ رمیگیو ازش م نگاهم

که  یقیو بعد از چند نفس عم شمی، ساکت م شمیبار ساکت م نیاول یگلومه اما برا خیب ادیفر یکل تیموقع عصبان

 :  گمیم یحال خصمانه ا نیآروم و در ع یبا صدا کشمیم

با  ! یشک دارم تو قلب و احساسم داشته باش ی، مطمئنم ، من حت یستیعاشقم ن یحت …یستی؟ ن یشناسروان-

  …ی، حق اظهار نظر درباره من و نامزدم ندار نایا یوجود همه 

  …زنهیم یزیتمسخر آم پوزخند
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 ادتیشو ،  ادهیپ نیماش از …سنگ فرو کردم یو تو خیگفتن ندارم ، خسته شدم انقدر م یواسه  یحرف گهی: دنیمع

 شو !  ادهیدلت چال کن و پ یحرف هارو تو نینره ا

 

مرد ، باز هم  نیا یعنی نیو ا می، از خونه فاصله دار ندازمیبه اطراف م ی، نگاه شهیدار م حهیغرورم جر کنمیم حس

 . دیشو به رخم کش یرحم یب

  …سوالم برم دنیبدون پرس تونستمی، حداقل االن ، نم شمیاما منصرف م رهیدر م ی رهیبه سمت دستگ دستم

 :  کنمیشده و زمزمه م رهیکه با اخم به رو به روش خ ینیسمت مع گردمیبرم

 …که برادرانه دوستش داشته یکیداشته ، از  یقلب یماریمغرور که ب یهم دانشگاه هیسروش از گذشته گفت ، از -

 نه ؟ یتو بود زدیکه سروش ازش حرف م یآدم اون

 

شد نشم ، که متوجه  دایچشم هاش پ یکه تو یغم یتا من متوجه  گردونهیچرا! برم دونمی، م گردونهیبرم صورتشو

  …در همش نشم اما شدم یصورت گرفته و اخم ها ی

 گمیم باطلم الی، به خ زنهیکه م یباز کنه ، اما با حرف قیشه و پرده از حقاب یفرج دیتا شا مونمیحال ، منتظر م نیا با

 یبمون یخمار یتو دیحاال حاال ها با …یزه

 

 شو !  ادهی: پنیمع

ست و لحنم و در دمیبار تحملم و از کف م نی، ا کنمیبار سکوت نم نی، ا کنهینثارم م زشویآم ری، لحن تحق گهید بار

  …، با همون خشونت کنمیمثل لحن خودش م

 یا فتهیو خودش یآدم خودخواه و از خودراض هی؟ تو  هیچ یدونیسوارم کن ؟ م ایبشم ؟ مگه من زورت کردم ب ادهیپ-

روزنامه  یهم به اخبار درخشانت تو نارویا یوگرنه همه  دمیفهم رید فیح …ینیبیکس و نم چیکه جز خودت ه

 . کردمیاضافه م
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 :  گهیلحنش بده م یتو یرییکه تغ نیو بدون ا زنهیم یکه بارش کردم پوزخند یاون همه حرف به

 منطقه . یخبر نگار لوس و ب هی کیفکر کوچ یزاده  نایا یهمه  یسیبنو یتونیخبرتم م ریز-

 

 :  گهیم ریبا تحق نهیبی، سکوتم و که م شهیاخم هام در هم م نهیکه فکرش ، راجع به من ا نیا از

 شد ؟ حرف حق به مذاقت تلخ اومد؟  یچ-

 

 جایقضاوت ب گرانید یخصلتاتو فراموش کردم ، مدام درباره  نیاز مهم تر یکیکه  کردمیفکر م نینه ، داشتم به ا-

 !  یازشون ندار یشناخت چیکه ه یدر حال یکنیم

 

 . بود عادالنه خودم نظر به …نه جا؟ی:  بنیمع

 

 یادستی؟ ا یفهمیم یچ هیتو از درد بق …ستیهم ن یبود ! البته توقع جایقضاوتت ب یفهمیم ینه ، اگه فکر کن-

 !  یدیم ماتومیاولت کنایو به باز یگود باز رونیب

 

 هینفره بود ، روبه رومم  کیمن  میبودم ، منتها ت نیزم نیا کنیباز ادیم ادمیکه  ی! من از زمانیکنی: اشتباه منیمع

  …هبزن نمیزم خواستیارتش که م

 

 دشمنات له بشم؟  یدست و پا ریتا ز یکن دونیمن و وارد م یخوایخوب؟ حاال م-
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  …: نه ، مننیمع

 

 یبره و رو نیی، نگاه سرکشم و مهار کنم تا مبادا پا کنمیم ی، سع شمیم رهیرخش خ می، منتظر به ن کنهیم مکث

  …بمونه رهیخ شهیم نییستبر و مردونه اش که با شدت باال پا ی نهیس

 . شکنهیو باالخره ، سکوت و م کشهیم اهشیس شیبه ته ر یدست

 

 !  کمهیکه مدام نزد یکی …: اون آدم آشناست ، مطمئنمنیمع

 

 :  پرسمیم کنجکاو

  ؟یشک دار یخوب؟ به کس-

 

  …دهیکه نگاهم کنه ، سر تکون م نیا بدون

 :  پرهیابروهام باال م جفت

  ؟یبه ک-

  …، با همون نفوذ ، با همون جاذبه شهینگاهش م بیچشم هام نص باالخره

 یزندگ اتیو جزئ زیر یکس یخوام به ناحق متهم کنم اما جز هست ی، نم نمیب یم انتیکنم دارم خ ی:  حس منیمع

دلم  از یشک رو نسبت به هست نیا تونمیاما نم یا گهید لیبه هر دل ایکرده  دینامزدم رو تهد دیدونه ، شا یمن رو نم

 کنم . رونیب

 

 :  گمیم شدیم بمینص رتیکه موقع تعجب و ح یبا لکنت …کنهیبدجور شوک زده ام م حرفش



 تو؟ ایمن عاشقم 

 
129 

 

 به نامزدش شک کنه؟؟ یدیرو د یبنده ؟  آخه ک یرو م یاتهام نیآدم به نامزدش چن شهیباورم نم_

 

 : لغزهیصورتم م یتک تک اجزا یرو نگاهش

 ؟  یقبل سروش رو به رگبار حرف هات نبسته بود ی قهیچند دق نیتو رو ، مگه هم_

 

 نامزدت جاسوسه چرا ؟  یکن یفرق داره ، تو رسما فکر م هیدو تا قض نیا_

 

 نهیبزنه ، بب خوادیکه م یعکس العملمو کامل نسبت به حرف خوادیکنه ، انگار م یم سکوت

  …انگار تا عمق وجودم رو از حفظه کنهیدر من نفوذ م یجور

 : گهیم یشم هام ، با لحن معناداربه چ رهیخ

که نامزد من بود دل به دل  نیکه سالها قبل با وجود ا یبه دختر تونمیاما نم اههیدلم س یفکر کن دیدونم ، شا ینم_

 بسته بود اعتماد کنم . قمیرف نیبهتر

 

 : گمیم متعجب

 قت؟یرف_

 : دهیمکث جواب م با

 سروش !_
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 هشی؟ آخه م ادیم میسر زندگ ییداره چه بال ای:  خداکنهیناله م یصدا هیدلم  ی، تو شهیحبس م نمیس یتو نفس

 و در هم گره خورده باشه؟  دهیچینفر انقدر پ هی هیزندگ

 گره رو نداشته باشه .  نیمن توان باز کردن ا یکه دست ها یقدر اون

  …عذاب آوره کنهیر مبه شوهرت فک یاز تو حت ریغ یکی یکه بفهم نی، ا ندازهیبد حسادت به دلم چنگ م حس

 

سروش رو هم از  یعالوه بر کارم ، به زود کنمی، حس م رهیگیم بانویگر ی، حس بد شهیچشمم جمع م یاشک تو نم

 .  دمیدست م

 :  کنهیم شتری، دلهره و وحشت قلبمو ب نیمع یصدا

و هر بار سکوت کردم ، سکوت کردم تا مبادا  دونمیموضوعو م نیمن پنج ساله ا یدونی! مدیرنگت پر ؟یناراحت شد-

و ر گهیمرد د هیاون االن روبه روش من رو نه ، بلکه  گفتیبهم م یحس هیشدم  کیاز دستش بدم ؛ هر بار به زنم نزد

که سروش برات  ی؟ اون هیچه درد بزرگ نایا یهمه  یدونیم …کنهیم یزندگ گهیمرد د هیو خاطر  ادی؛ با  نهیبیم

 کرده من بودم !  فیتعر

سروشه که به  کردمیبال رو سرش آوردم ، فکر م نیبدتر ی، اون منو برادرانه دوست داشت و من ، به خاطر هست آره

من و  ی ونهیتا م کنهیسروشه! عمدا م کنهیم دمیکه مدام تهد یاون ناشناس کردمیفکر م یزن من چشم داره ، حت

  ! کردمیرو بهم بزنه ، اما اشتباه م یهست

 ! خطره در جونش …جبران کنم خوامیکردم و از پشت بهش خنجر زدم ، االن م یمردونه بود و من نامرد سروش

 

 کنن . سیخ یطور نیوقت کردن صورتم و ا یاشک هام ، ک دمی، اصال نفهم کشمیبه صورتم م یدست

حد ازشون متنفره اما مطمئنم اون  نیکردن که تا ا کاریبا سروش چ دونمی؛ نم ادیبدم م ی، از هست ادیبدم م نیمع از

کام خودش  یکه طعم زهرش ، حت یاعتراف کرد به سروش زده ، برنده و زهر آلود بوده ؛ اون قدر نیکه مع یخنجر

 رو هم تلخ کرده . 

  …دمیشنیم دیبا اما …صرف نظر کنه ، تلخ بود قیاز ادامه دادن حقا نینزنم که مع یتا حرف کنمیم یسع
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 سراغ من؟  ی؟ چرا اومد یگیو به نامزدت نم یچرا همه چ-

 

!  هیبرو و کار کن مال هست گمیکه م ی، اون شرکت هیا گهیکس د تازونهیکه م یمهره است ، کس هی ی: چون هستنیمع

  …شیک یتو هیمهمون هی گهید یدو هفته  قایدق

به مناسبت سالگرد عقد  یره ، اون مهمونب دی! سروش هم با یبر دیاونم اونجا باشه ، تو هم با دمیدرصد احتمال م نود

 !  خورهیبهم م ی، مطمئنم با اومدن سروش ، اون مهمون خورهیاما بهم م  شهیبرگزار م یمن و هست

 

 به حال تو داره؟  یچه نفع نیخوب ؟ ا-

 

 …به وقتش یفهمی: اونم منیمع

 

 :  رهیگیرو به سمتم م یکارت

دلت چال کن ! چال  یحرف هارو تو نیا تمام ، که نه اگرم …زنگ بزن یکمکم کن یکارت منه ، اگه قبول کرد نیا-

 !  ادیگندش باال ب یتا بو یو اتفاقات گذشته رو همش بزن یسرک بکش یکه بخوا نیبه نفعته تا ا یلیکردن خ

 

و رو ت من و داری، اون د شهیبراش سخت تموم م یلیبا سروش حرف بزنم ! اگه بفهمه ، خ دیسکوت کنم ، با تونمینم-

  …منع کرده یبه طور قطع

 

 مطمئن یکمک کن یخواست اگه …اما ستیدر کار ن یبرو و فکر کن ، اجبار …یبد یاالن جواب ستی: الزم ننیمع

 . شهیباش سروش باخبر نم
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 ، اون وقت شدمیکاش روانشناس م کنمی، با خودم فکر م شمیم ادهیپ نیو بدون حرف از ماش دمیتکون م یسر ناچارا

 میپازل در هم برهم زندگ نی، تا ا شدمیبهتر بود معمار م دیشا ایدروغ ،  ای گهیراست م نیبفهمم مع تونستمیم دیشا

 !  هیبه چ یو بفهمم چ نمیو کنار هم بچ

وارد  یبفهمم از چه در تونستمیم دی، اون وقت شا گرفتمیم ادیقلب و  یآناتوم …، دکتر قلب شدمیدکتر م دمیشا ای

  …قلب آدم ها بشم

م اسلحه دست هیداشتم ، قطعا  یداره ، اگه دلشو م ی، قاتل بودن هم عالم شدمیبود که قاتل م نیاز همه بهتر ا البته

 . . یسراغ هست رفتمیو م گرفتمیم

  …نامزد من نتپه یبرا گهیتا د خوابوندمیقلبش م یتو ریت هیوقت بود که  اون

 احمقانه بود !  زهایچ نیدار و بلبشو ، فکر کردن به ا ریگ نیا ی، تو رهیگیشدن خودم خندم م یرتیغ از

 بود .  نیمع یها گفته اثبات …، اون عکس کردمیذهنم و متمرکز سروش م دیاالن با حداقل

 .  لرزهیلنز اسلحه سروش رو نشونه گرفته بود تمام تنم م ارمیم ادیبار به  هر

 . کنمیو آرزو م بندمیچشم هام و م عی، سر چکهیگونم م یرو یبارون ی قطره

  …من شده باشه و آرزوم برآورده بشه بیبارون نص یقطره  نیکه اول نیا دیبه ام کنمیم آرزو

 یدگیچیآروم و بدون پ یزندگ هی یآرزو

 

 

. 

. 

 



 تو؟ ایمن عاشقم 

 
133 

 

  …نیمع

 

  …شودیهم قطع نم یا هیثان ی، حت لشیزنگ موبا یصدا

به خودش  یطور دیاما با رسدینم شیبه دست ها ی، آنقدر محکم که خون دهدیفشار م نیرا دور فرمان ماش دستش

 پدال گاز . یرو شیهم با فشار دادن پا ایبا فشار دادن فرمان ،  ای،  شدیمسلط م

 دایپ یهم آلرژ لشیزنگ موبا دنی، به شن کندی، با خودش فکر م ستیول کن ماجرا ن ایاش ، گو یپشت خط مخاطب

  …کرده

دلنواز را  ی هیگر ی، به محض وصل شدن صدا کندیو تماس را وصل م شودیم میاست که تسل نیمع نیآخر ا در

  …ادی، قلبش را به درد م شهیکه مثل هم یا هی، گر شودیم

  …کندی، رگ گردنش را تپنده م شودیادا م هیگر انیکه م یسوزناک یها حرف

 دل واموندت .  یرو مونهیداغ منم م کشمیبه خدا قسم خودم و م …نی:  خدا لعنتت کنه معدلنواز

 

 . دلنواز دادن دست از ترس …توام با ترس ی، نگران شودیم یمملو از نگران شیصدا

 

 ؟  یگیم هیمزخرفات چ نیشده دلنواز؟ ا یچ-

 

بزنم  تیکبر یقوط نیاز ا خوامیم …راهم بردار ینوچه هاتو از جلو نی، ا ضتیو اون ذهن مر یی: مزخرف تودلنواز

به ارواح خاک  …رمیمی، دارم م کنمیم التماست …تورو خدا بذار برم شمینفس بکشم دارم خفه م خوامی، م نرویب

 . ارمیدووم نم گهیساعت د کیمامان تا 
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از  …دیآ ی، نفسش باال نم کندیم ینیسرش سنگ یهمان تار تار موها رو ایگو زندیچنگ م شیچنان به موها دستش

از  یکار چیو ه ندیبیدلنواز را م یاست ضجه ها زاریخواهرش انجام دهد از خودش ب یبرا تواندینم یکار چیکه ه نیا

  …دیآ یدستش بر نم

که فقط مختص به دلنواز بود  ییو با صدا کندیم میرا پشت لحن مهربانش قا دیکشیکه م ی، عذاب شهیهم مثل

 :  دیگویم

 . امیکن ! دارم من هیباشه؟ گر شتیپ امیم االن! باش آروم دلنواز …دلنواز-

 

 …حالم بده! توروخدا نیساعت آزادم بذار برم دنبال درمونم ، مع کی،  ستیدرد من ن ی: اومدن تو دوادلنواز

  …رهیم دست از خواهرت وگرنه …خودت برام جور کن ایبذار برم ،  ای کنمیم التماست

 

  …شودیم ادهی، پ کندیپارک م ابانیخ یرا گوشه  نی، ماش شودیتمام م طاقتش

  …ستیدرونش ن یآتش گرفتگ یآزاد هم چاره  یهوا یحت

  …شدی، فقط با مرگ خاموش م یالتهاب لعنت نیا

  …کندیم نیگاه سقف ماش هیرا تک دستش

که درش دست و پا  یخودش او را به عمق چاه ای؟  دیخریها و عذاب خواهرش را به جان م هی؟ گر کردیچه م دیبا

  برد؟یفرو م زدیم

 

 برام؟ یاریم نی: معدلنواز

 

 رکیو ت یشانیبر پ ی، عرق سرد کشدیم یبیعج ریوار شده ، کتفش ت وانهی، طپش قلبش باز د دیآ یباال نم نفسش

 :  دیگویمحکم باشد م کندیرا م شیکه تمام سع ییو با صدا بازدیافتد ، خودش را نم یاما از پا نم ندینش یکمرش م
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 آدرسشو بده!  -

 

حکم  نیمع یکه برا ی، آدرس خواندیم نیرا در گوش مع یو بدون فوت وقت آدرس دهیرا باال کشاش  ینی، ب دلنواز

  …جهنم را دارد

 

* 

 

  …احوال ناخوشش هست اناتی، صورت گرفته اش ، ب کندیعمارت بزرگش پارک م یرا روبه رو نیماش

  …کندیکه با عجله در را باز م دهدیم صیرا تشخ نشیماش یصدا ینگهبان ایگو

علت  دی، مز نشیماش یها کیالست ریها ز زهیشکستن سنگ ر ی، صدا شودیگاز فشار داده و داخل م یرا رو شیپا

 . شودیبر حال خرابش م

در عمارت با شتاب باز شده و  دهیبه پله نرس شیهنوز پا دارد،یو به سمت عمارت گام برم شودیم ادهیپ نیماش از

  …شودیم انیماآشفته ن یملتهب و حال یدلنواز با صورت

  …لرزد یستون بدنش ، علنا م چهار

 ممکن بود . یصحنه  نیبدتر شیخواهرش آن هم در آن وضع ، برا دنی، د خوردیدر وجودش تکان م یزیچ

 : دیگویم یقدرت تکلمش را از دست داده اما به سخت ی، دلنواز حت رودیپله ها باال م از

  ؟؟؟یآورد …آ..آور-

مواد به دست گرفته  یذره ا یبرا ییگدا یشود ، کاسه  یدراز م شی، دست دلنواز جلو دهدیاخم سرش را تکان م با

 چشم همه را کور کرده بود . که در گذشته یو غافل شده از غرور

  …بار نیآخر ی، برا کندیکار را م نیکند و زهر به خواهرش تعارف کند اما ا بشیسخت است دست در ج نیمع یبرا



 تو؟ ایمن عاشقم 

 
136 

 

  …ردیگی، قدرت م شودیم ی، جر رسدیکه به مشام دلنواز م یآن زهرمار یبو

 . شودیم دیناپد نیتوجه به مع یو ب زندیآن چنگ م به

  …دیآ یچه بر سر برادرش م دینیب یو نم رودیم

 …دینشیم نیزم یو رو خوردیسر م واریتوجه به کت شلوار اتو خورده اش کنار د یب

  …دنیکه عادت کرده به درد کش یکس یکوبد، درد دارد اما نه برا یم واریرا به د سرش

  …شودیگذشته اکو م یبندد ،  در سرش صداها یرا م چشمانش

  …ها و بارها بار

 

 !  یمردیبابام تو م ی، کاش به جا نیمع یمردی: کاش تو مدلنواز

 که من باهاشم شرف داره به توعه نمک نشناس  یسگ اون ه؟یچ یدونیم-

 ما  یبه جون زندگ یکه مثل بختک افتاد یفرصت طلب هیتو  …یستیتو داداش من ن-

  …نداره یربط چیبه تو ه زنمیزنگ م یو به ک امیم یو با ک رمیم یکه من با ک نیا-

  …یریبم خوامیاز خدا م …یریبم …یریبم خوامیاز خدا م-

 

 . شودیقلبش گذاشته م یکه بر رو ی، همزمان است با دست شودیخارج م شیکه از گلو یآخ

 …شده دهیدرمان و باز همان نفس بر یهمان درد ب باز

 

  …داندیعذاب م نی، خودش را مستحق ا کندیدرد طاقت فرسا نم نیمتوقف کردن ا یبرا یتالش چیه

  …خردیرا به جان م خوردیاش سر م یشانیکه از پ یدرشت عرق ی، دانه ها کندیم تحمل
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  …خردیرا به جان م رسدیو به مغز استخوانش م کندیم یرو شیپ هیبه ثان هیکه ثان یدرد

ست که بدو تولد از او سلب  یخرد تا اصوات عذاب آور ذهنش خاموش شوند ، ذهن آرام نعمت یرا به جان م همه

  …شده بود

  …شدیاز او دور تر م کردیتقال م شتریمحال که هر چه ب ییآرزو

که مغزش را  یریبارها و بارها تصاو …شودیعذاب آور در سرش اکو م یو باز همان صداها شودیبسته م شیها چشم

  …کندیم یمتالش

  …که از ترس به آغوش او پناه آورده بود یبرادر کوچک ای،  دادیشوهرش جان م یدست و پا ریکه ز یمادر ریتصو

  …قلبش خط انداخته یکه تا االن رو یالتماس ی، صدا کردیکه مادرش را ه*رزه خطاب م یادیفر یصدا

  …ستیرفتار پدرش نرمال ن دادیم صیاش ، خوب تشخ یبود ، در همان سن دوازده سالگ ماریب پدرش

که تا  یعذاب شد هم عاقبتش …و نشد شدیمداوا م دیکه با یبود ، روان مارینه ، از لحاض روان ب یلحاض جسم از

 پسرش شده بود . بیامروز نص نیهم

به دور از  یخانواده ا انیکوچک م یخانه  کیدر  ی، گاه ستندیها ن مارستانیط مختص به ت، فق شیروان پر افراد

  …کندیکل افراد خانواده رو مختل م یزندگ مارشیکه با روان ب کندیم یزندگ یجالل و جبروت شخص

  …رساندیم یوانگیکه اورا تا جنون د یماریشامل همان دسته بود ، ب نیمع پدر

 یگریدو فرزند خود را هم از آن د ی، حت شدیم شتریاش هر روز و هر ساعت نسبت به همسرش ب یو بد دل شک

  …دانستیم

 اش حس یسر زندگ یرا باال یکی ی هیرا قطع کرده بود اما باز هم سا رونیب یایهمسرش با دن یارتباط یراه ها تمام

 شک دامن همه را گرفت .  نیو آخر هم کردیم

  …شدینم یزبانش جار یبار بر رو چیو ه دیچرخ یم نیبود که بر سر دل مع ییها ماجرا نیا ی همه

که عجب رنگ و  ی، مخاطب کردیم فیهست و کجاست تعر یدانست ک یکه نم یو فقط در ذهنش ، به مخاطب فقط

  …برادرانه داشت یبو
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  …کاسه نیآش و هم نیبار هم هم نیا

از حنجره اش خارج شود شروع به درد دل کردن با مخاطبش  ییکه صدا نیقلبش مخاطبش معلوم بود ، بدون ا در

 :  کندیم

 یم یکاغذ باطله نقاش یکه بهت داده بودم رو یبا مداد و پاک کن ینوشتم ، تو هم داشت یو م فمیداشتم تکال-

  …یدیکش

ه ب دنیرس یدستت برا شهیاما مثل هم یتا در رو باز کن یتو داوطلب شد شهیبلند شد ، مثل هم فونیزنگ آ یصدا

 کوتاه بود . فونیآ

 جمله گفت :  هیکه پشت در بود فقط  یکردم ، کس بغلت

  …با مادرتون کار دارم-

 …یرو صدا زد کردیسرخ م ینیزم بیکه با عشق برات س یو مادر یاومد نییزده از بغلم پا شتاب

،  دیچطور ترس بهیاون مرد غر دنیبودم با درو سرش کرد و رفت دم در ، از پنجره شاهد  دشیچادر گل دار سف یوقت

 چطور سرخ شد .

بارها و  …دادیهم نم حیتوض یاجازه  یکه حت ییپدرم ، از شک ها یها تیترسش از پدرمه ، از حساس دونستمیم

  …گرفتیخودش مادرمونو به باد کتک م ماریفقط به خاطر توهمات ذهن ب یلیدل چیبارها بدون ه

  …موندیبراش نم یکه جون زدشیم اونقدر

 …ستمیپناه گاهت من ن گهیاما د یدر واقع هست …ی، تنها پناهگاهت من بودم ، کاش االنم بود یدیترسیم یلیخ

 نیهم …یکه بخوام درد و رنج هامو باتو قسمت کنم نه ، کاش بود نینه ا یکاش بود گمی، اگه م یآخ که کاش بود

  …حضورت آرامشه؛ فقط  یزدی، حرف نم یجا روبه روم نشسته بود

  …دلمه شیآت یرو آب …آشوب ذهنمه یقلبمه ، آروم کننده  یدهنده  نیتسک

  …کردن التهاب درونمه ساکت

 …از همه دلتنگ توام . فقط تو شتریروزها ب نی، ا یروبه روم بود کاش
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نستم بفهمم اون مرد بود ، من هنوز که هنوزه نتو جایکامال ب دیکه مادرم بعد از رفتن اون مرد کش یآسوده ا نفس

 ! هیک

  …شدم داری، من از سر و صدا ب میکه هر دومون خواب بود یبود ، حکم طوفان رو داشت ، نصفه شب زمان یهر ک یول

  …و شکستن غی، ج ادیفر یشد به صدا لیپر از خشم و نفرت بابا بود اما کم کم تبد یاول صدا صدا

  …امیتا ب یاما من آرومت کردم و ازت خواستم همونجا بمون یبود دهی، ترس یشد داریهم ب تو

  …ستیبار مثل هر بار ن نیا دمی، فهم رونیاز اتاق رفتم ب یوقت

  …ها وونهی، مثل د زدیمادرم غرق خون بود اما پدرم همچنان م صورت

 یه مرزک ی، مادر نمیمادرم و بب تونستمیهم نداشتم اما نم دنیجرئت نفس کش یانقدر وحشتناک بود که حت حالتش

 نداشت.  یهوشیتا ب

که از شدت هل  یاما عاقبش شد ضربه ا ستمیسمتشون رفتم ، خواستم با اون زور کم و سن کمتر مقابل پدرم وا به

  …دادن بابا به سرم وارد شد

 انگشت اشارشو گرفت سمت من و به مامان گفت:   ادمهی خوب

بار اومدن اما داغشونو به دلت  کهیتو زن یها یرزگ*ه از …دو تا توله سگ حروم زادن نیحروم زادست نه؟ ا نمیا-

  …برمیچشمت سر م یامشب جفتشونو جلو …ذارمیم

 

  …تو یاز خودم برا شتریبودم ، ب دهیترس یلیرو به موت بود اما از جاش بلند شد ، خ مادرم

 .  مکردیم تینسبت بهش احساس مسئول ایدن نیا یتو که یبود یگاهت بودم ، تو هم تنها کس هیمن تنها تک آخه

  …جلوش دمیبرداشت سمت اتاق ، پر زیاز من خ قبل

  …مردونه بجنگم ، با پدرم خواستمیسالم بود اما م دوازده
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  …نکردم نشیسالها نفر نیتمام ا ینامرد بود ، تو گمینم

  …زندان یکه مجرم جاش مشخصه ، تو ی، همون طور مارستانیجاش مشخصه ، ب ماریب هیبود ،  ماریفقط ب اون

 ی شهیمشکل از ر کردیوقت قبول نم چی، ه کردیم شویمن آزاد زندگ یاما بابا مارستانهیهم ت یروان ماریب یجا

  …مقصر بودن هیبق شهیخودشه ، هم

  …مادرم یهمسر برا نی، بهتر شدیم ایدن یبابا نیاوقات هم بهتر ینبود ، کاه یطور نیا شهی، اوضاع هم البته

  …کردمیاما اشتباه م ادیخودم دلش به رحم م الیاول منو بکش ، به خ یبکش یخوایگفتم نرو سراغ اون ، م بهش

  …مختل شده بود ، چشمش و خون گرفته بود مغزش

 چاقو به سمتم حمله کرد . هیبا  دینکش هیآشپزخونه ، به ثان یکنارم عبور کرد و رفت تو از

 من کرد . ینداشت اما خودشو سپر بال ییصحنه مرد و زنده شد ، نا نیا دنیبا د مادرم

 …شکمش فرو کرد یبودم که بابام اون چاقو رو تو ستادهیپشت سرش ا قایدق

 

 خط افتاده باشه.  کتیذهن کوچ ی، که تو ینیبب یرحم یو ب یسخته بچه باش یلیخ

 . یمرد بش تیعالم بچگ ی، تو یسن کم ، بزرگ بش یتو سخته

جون بچه هاش وسط  یچون پا وفتادی، ن افتادیحمله کنه سمت من ، مامان چاقو خورده بود اما از پا ن خواستیم بابام

 بود . 

  …هوا گرفت یکه باال رفته بود تا خنجرو به قلب من فرو کنه رو تو یدست

  …قدم رفتم عقب و از ترس مچاله شدم چند

و  یک دمیآخر هم نفهم …کردیم یستادگیود داشت مثل مرد مقابل پدرم اشده ب یکه از خونش رنگ یبا لباس مادرم

  …پهلوش فرو کرد یتو نیچطور اون چاقو رو از چنگش در آورد و ا

 . دمیمن عالوه بر خون مادرم ، خون پدرمم د حاال
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 من ثابت بود .  یکه ضربه رو زد خودشم از پا افتاد ، بابا هم از پا افتاد اما چشم به خون نشسته اش ، هنوز رو مادرم

 گفت :  ینشه ، به سخت هوشیتا ب دادیکه جون م یدر حال مادرم

  …برو نجایداداشتو بردار و از ا-

 اره .شاهرگ بچه هاشو د دنیدر یبرا زیبابام هنوز دندون ت دونستیم انگار

  …یومدین رونیو از اتاق ب یکه تو به حرفم گوش داد کنمیخداروشکر م دارم

جون هر دوشون  مهیجسم ن یبه خواسته اش عمل کنم اما چشم من زوم رو کردیبا چشم هاش بهم التماس م مادرم

  …بود

که هر شب با عشق  یمادر ی، چه برا ختمیر یداد بزنم و کمک بخوام ، فقط اشک م تونستمینم یحت

  …خوابوندمونیم

   …بود ماریکه ذهنش ب یپدر یبرا چه

  …ی، هم و غمم تو بود شدیتر م کینزد نیزم یرو یبه دست بابا افتاد که لحظه به لحظه به چاقو چشمم

 و یتختت مچاله شده بود یو در اتاقمونو باز کردم ، گوشه  دمیاز جا پر نیهم یکه برام مونده بود ، برا یکس تنها

  …یختیریاشک م

 و من باز با همون سن دوازده سالم پناه گاهت شدم . یباز بهم پناه آورد یدیو که د من

 چشم تو گرفتم و کنار گوشت گفتم :  یجلو

 نترس من باهاتم باشه؟  …میبر نجایاز ا دیحداقل امشب با …میفرار کن دیبا-

 . دمید یاما من م یدیدیتو بسته بود و نم ی، چشم ها میشداز اتاق خارج  یکه تکون داد سرتو

که  یپدر دمیشده بود و در آخر د یکه از خون رنگ ینیزم دمیشده بود ، د دیمادرم و که چشم هاش سف دمید

  …شکمش گذاشته بود و چاقو به دست از جا بلند شده بود یدستش و رو

  رونیفرستادم ب یجهنم یو باز کردم و تورو از خونه  اطیو برگردوندم ، در ح صورتم
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  …که دور گلوم حلقه شد مانعم کرد یاما دست امیخودمم همراهت ب خواستم

 زدم :فرار کن !  ادیسمتم و من فقط فر یبرگشت

  …گاهت من بودم هیبود ، تک کی، آخه کوچ یبر یخواست ینم

  ؟یبر یخواستیمن اون وقت شب کجا م بدون

 قشنگتو  ریتصو نیو آخر یرفت ادمیفر ی! پس همزمان با دوم ینجات جونت مجبور بود یابر اما

  …و من یذهنم حک کرد یاالن تو نیهم تا

  …سوزمیدارم م دنتیحسرت در آغوش کش یاالن تو نیهم تا

که حاضرم  یهست یمن همون برادر یو پنج سالمه ، تو برا یکه س یکه دوازده سالم بود و چه االن یاون زمان چه

از ذهنم عبور  یا هیثان یبرا یحت رشیخوام تصو یافتاد که نم ییجون خودم و فداش کنم. بعد از رفتن تو اتفاق ها

 کردم . ییها یگم به خاطرت چه فداکار یکردم بهت م داتیروز پ کیکنم فراموش کنم اما اگه  یم یکنه ، دارم سع

 

 :  کندیکنار گوشش زمزمه م ییاو صد شودیم دهیتب آلودش کش یشونیپ یرو یدست

  …به من نگاه کن ! لطفا ایبه هوش ب ن؟یمع-

  …بزرگ است یهمراه با درد کشدیکه م ی، هر نفس پردیم پلکش

 نشاند.  یاش م یشانیپ یرو یداغ یو صاحب آن دستمال بوسه  کندیاش را خشک م یشانیعرق پ یدستمال

 : کندیلب زمزمه م ریز

 تنهام بذار ! -

  ؟یایباالسرتم تا به هوش ب یاز ک یدونیچرا؟ م-

 بنشاند:  یحرفش را به کرس خواهدیهمان چشم بسته هم م با
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  …رونیتنها باشم! برو ب خوامیم-

 ؟یدی؟ چرا خودت و عذاب م نیمع دم؟ید یتو رو تو چه حال دمیرس یوقت یدونیم ؟ی، تنهات بذارم که چ رمینم-

  …تموم بشه یکابوس لعنت نیا بذار!  کن عمل برو …داره اجیبه خاطر دلنواز ، اون به تو احت …نیبب

 

 . ستهیا یباالخره م کنه؟یم یفردا چه فرق ای، امروز  زنهیقلب داره ضربان آخرش و م نی: عمل؟ سال هاست انیمع

 

  …یبزن وندیپ یتونینگو! درسته اما م یطور نیا-

 

 میپاره راض کهیقلب ت نیبه هم مونه؟یم یاز من باق یخودم؟ اون وقت چ ی نهیو بذارم تو سر گهید یکی: قلب نیمع

  …یهست

 

اش ، اگه به باب یذاشت ی، اگه انقدر دختره رو تحت فشار نم یباعث مرگ پدر دلنواز شد اتیلجباز نیتو با هم نیمع-

  …حداقل به خاطر اونا دنیکه سالها زحمتتو کش ییاالن زنده بود ! به حرمت کسا یگفت ینم یزیچ

 

  …آرامشه خوامیهم که االن م یزیندارم ، تنها چ یریتقص چیمرگ اون ه ی: من تونیمع

 

 کنم؟یمن آرومت نم-

 

 یو با سرد شودیم رهیخ شیبایو ز دهی، به چشمان کش کندیمهمان م شیچشم ها دنیرا به د یهست باالخره

 : دیگویم



 تو؟ ایمن عاشقم 

 
144 

 

  …نه-

  …سوزاند یهم دلش را نم نندینش یباره به غم م کیکه به  ییم هاچش یحت

  …رودیم رونیاز اتاق ب یو بدون گفتن حرف شودیاش م یرحم یب میتسل یهست باالخره

 یی،فقط دم و بازدم سخت و طاقت فرسا دیآ یاز او در نم ینفس نیبکشد اما چن ینفس آسوده ا خواهدیم دلش

  …به همراه ندارد شیبرا زیچ چیهست که جز درد ، ه

اما  شودیسوزاند ، نگرانش م یدلنواز دوباره اورا م ادیتخت خودش است .  یچرخاند ، در اتاق خودش و رو یم چشم

  …ندارد یتیرحمش اهم یخواهر ب یاحوالش برا داندیم

ب صاح یعنی،  شودیبسته م یچشم ی، وقت استیاتفاق دن نیبستن چشم دردناک تر یبندد ، گاه یرا م چشمانش

  …ندیمحض بب یکی، تار ایدن یها ییبایز یبه جا دهدیم حیآن ترج

است که با عذاب  ییها هی، لذت بخش تر از تماشا کردن ثان یکیتار یایدن یبستن چشم و فرو رفتن تو یگاه

 . گذردیم

 

 

 

 

 *** 

 

  …سوگل

 دارم . دیدادن بهش ترد امیپ یسروش شدم و برا امیپ یبه صفحه  رهیخ
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گفت با گفتن  نیمع یوقت گهید ی، از طرف زارمیکردم از خودم ب یسر سروش خال یو اون طور تمیکه عصبان نیا از

 کردم.  داینسبت به خودم پ یبد یلیمن ممکنه دل سروش شکسته باشه حس خ یحرف ها

کار متنفرم اما قبول دارم که  نی، درسته از ا دهیجوابم و نم تایبدم ، نها امیپ تونمیزنگ زدن ندارم اما حداقل م جرئت

  …خود منم نه اون یگناهکار اصل

  …کنمیدل م کیو دلم رو  کشمیم یقیعم نفس

 : سمینویو براش م ارمیبه حرکت م یگوش بوردیک یهامو رو انگشت

  ؟یقهر-

 . مونمیم رهیخ لیموبا یزده به صفحه  جانیه شهیم نیکه س اممی، پ مونمیمنتظر م یا قهیدق چند

  …کردن پیدر حال تا سروش

  …دیکرد و من و بخش یمردونگ شهی، پس مثل هم رسهیبه اوج م جانمیه

از  یامیکمتر به پ کنمینگاه م شتریب یاما هر چ کنمیلذت بخش نگاه م یبه اون جمله  یشتریب جانیبا ه هیثان هر

 . کنمیم دایجانب سروش دست پ

 . کنهیو دوباره شروع به نوشتن م شهینوشتن متوقف م ونیو بارها م بارها

 . کنهیم دایپ رییتغ یبه حالت وحشت زدگ یزدگ جانیام از حالت ه افهیق

  کنه؟یم پیتا یهمه وقت داره چ نیا یعنی

 ما تموم شده؟  نیب یبگه همه چ نکنه

 نبخشه ؟ شهیمثل هم نباریا نکنه

 باشه؟  دهید نیمن و با مع نکنه

  …سوزهی، چشم هام  از بس که پلک نزدم م لرزهیدستم م یتو یگوش

 اما فقط دو کلمه: ادیم امشیپ باالخره
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 ستمیقهر ن-

 

 کردن فقط دوکلمه؟  پی، بعد اون همه تا کنمیو هم تعجب م شمیخوشحال م هم

  …بردم ینسبت به خودم پ شیدو کلمه به عمق دلخور نیخدا شاهده من از هم اما

م که به ذهن یزیچ نیبگم ، پس اول یچ دونمینسبت بهم کم بشه ، اصال نم شیبزنم که دلخور یچه حرف دونمینم

 : کنمیو سند م سمینویرو م رسهیم

  …کار شد. احتماال برم شنهادیبهم پ یدونیم-

 : فرستهیو م ذارهیبار معطلم نم نیا

  …خوشحال شدم-

  ه؟یچه کار یبدون یخواینم-

 نداره ، تو خوشحال باش . ی: به حال من فرقسروش

 !  یاما هست ستمین یگینه؟ م یقهر-

  …یریو م یذاریم هوی …یکنیقهر نم ی: قهر مال بچه هاست ، بزرگ که بشسروش

  ؟یبر یخوایم یعنی-

 برم . تونمی: نه ، بخوامم نمسروش

 به خاطر من؟ -

  …: به خاطر توسروش

  ؟یپس دوستم دار-

 بکنه . تیکه دوست داشتن کفا ی: آره ، تا زمانسروش
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 زنگ بزنم؟ -

 مدت کوتاه  هی: نه زنگ نزن ! حداقل تا سروش

 رفتنت آسون تر بشه مگه نه؟  یعادت کن یخوایم ؟یجدا ش یخوایپس م-

 فکرم و آروم کنم  خوامیم فقط …: نهسروش

  …مونمیدور م ازت ی، تا هر وقت که تو بخوا شمی، اگه باعث آشوب کردنت م شمینم مزاحمت …باشه-

 

جواب  یانتظارم برا فهممی، م نمیبیصفحه اشو م یچراغ خاموش شده  یاما وقت مونمیمنتظر جوابش م یناراحت با

 است .  هودهیازش ب دنیشن

 زیم ی، چشمم به کارت رو شهیخشک م یگوش یاما دستم رو ذارمیکنار تختم م زیم یرو با حرص رو یگوش

  …وفتهیم

  …نیمع کارت

 شبه . می، ساعت ده و ن کنمیساعت نگاه م به

 . شهیتا بهش زنگ بزنم ، اما غرورم مانع م کنهیم کمیوجودم تحر یتو یکرم هی

  ؟یخواب باشه چ اگه

 مثال با زنش باشه ؟  ای

 بعدا زنگ بزن . گهیهم م ای دهی، فوقش جواب نم دمیم رونیب یو با کالفگ نفسم

م االن ه گرفتمیآروم نم دادمیتا انجامش نم زدیبه سرم م یکار هیفکر  یوقتبود  نیکه داشتم ا یعادت بد شهیهم

 درست از همون دفعات بود .

  …رمیگیو شماره شو م دارمیرو برم کارت

 . شمیم مونیپش قهیدق نیا یبار هزارم تو یو برا دارمیو کنار گوشم نگه م یگوش
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 . کنهیم جکتیتماس رو ر دهیبوق سوم نرس به

 . کنمیبه تلفن نگاه م خصمانه

 :  گمیم تیعصبان با

 احمق . کنهیم جکتیزنگ بزن خبر بده هم ر گهیهم م-

 بفهمه پشت خط منم !  خوادیاون از کجا م کنمیو با خودم فکر م شمیم ساکت

 :  دمیم امیبار بهش پ نیو ا فرستمیم رونیب نمیو از س نفسم

 .حرف بزنم  شنهادتیراجع به پ خواستمیسوگلم ، م-

 

  : ادیم امشیزنگ پ یبه جا قهی، بعد پنج دق کردمیاما اشتباه م زنهیکه دادم بهم زنگ م یامیبا پ کنمیم فکر

 . میزنیحرف م ایدنبالت باهاش ب فرستمینفرو م هیفردا ساعت نه -

  …دینظر منو هم نپرس یحت ، گذشته اون از…سالمم نکرد هی یحت پره،یابروهام باال م جفت

  نازه؟یم شیاحمق به چ نیآخه ا 

 :  گهیدلم م یتو ییصدا هی

 . ستین دیلحن ازش بع نیعمر عادت کرده به دستور دادن ا هیکه پول داره و  یننازه؟ کس شیبه چ-

  …کشمیسرم م یو پتو رو رو دمیم رونینفس حبس شدم و ب ی، همه  شمیاون م الیخیکه ب ادیخوابم م انقدر
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 آدم و از روزیکه تا د ییگرما الی، هوا رسما سرد شده و من ، به خ وفتهیلرز  به تنم م ذارمیم رونیو که از خونه ب پام

 بودم .  دهینپوش یزی، جز مانتوم چ نداختیپا م

  رفتم؟یتا خودم م دادیآدرس م شدیم ی، چ فرستمیلعنت م نیدلم خصمانه به مع یتو

 .. کنهیتوجهمو جلب م ینیبرگردم داخل که ترمز ماش خوامیقول و قرار م الیخیب

 و فرستاد؟  نیآخه آدم قحط بود که ا …شمیو با همون پسره حسام رو به رو م گردمیبرم

 نمدیبار قصد دزد نینگاهش بفهمم ا یتا از رو شمیم رهیو دست به کمر بهش خ زیآم دیو تهد کنمیم زیهام و ر چشم

 و نداشته باشه .

،  تسیاطرافم ن یکس شمیمطمئن م یو وقت کنمی، به اطرافم نگاه م گردونهینداره که با پوزخند سرش و برم انگار

 . شمیم نیبدون حرف سوار ماش

 و روشن کرده . یکار درست و انجام داده چون بخار شیزندگ یبار تو نیاول یبرا انگار

  …چسبهیبهم م بی، عج نیماش یهوا نیکه خوردم ، ا ییاون همه سرما بعد

؛ اگه  شهیتر م نیو من هر لحظه چشم هام سنگ رهیسکوت راهش و م ی، حسام تو ونمچسبیم یو به صندل سرم

  …بشم هوشیکرده تا ب زخورمیچ گفتمیقطعا م دادیبه خوردم م یزیچ

 . ارهیجمله که خواب ، خواب م نیحساب ا یرو ذارمیو م میاالن خواب آلودگ اما

 . کنهیمهمونم م یو پوزخند شهیخمارم م یمتوجه چشم ها نهییآ از

 .شهیبسته م تیتر و در نها نیو سنگ نیچشم هام سنگ کنمیکه م یو عالرغم مقابله ا گردونمیو برم صورتم

 

 : نیمع

 در هم به در چشم دوخته . یرا پشت سرش گذاشته و با اخم ها شیها دست

 . ماندیمنتظر آمدن سوگل م دیبود و حاال با ختهیکار سرش ر یکل
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 . بردیو مجعدش فرو م یمشک یموها انیدستش را م کالفه

و با اقتدار  پیخوشت یباال زده و بازوان مردانه اش بدجور با بلوز تنش جور در آمده است و از او مرد یها نیآست

  …ساخته است

  …شودیم رهیبار به ساعت مارکش خ نیهزارم یبرا

 . شودیبه رو م حسام رو نیو باالخره با ماش ردیگی، سرش را باال م شودیباز م در

 . داردیحسام گام برم ی ستادهیا نیو به سمت ماش دهدیم رونیب یرا از سر کالفگ نفسش

 :  دیگویم تیو با جد کشدیم نیبه داخل ماش یبا اخم سرک نی، مع شودیم ادهیپ نیاز ماش حسام

 دختره کجاست ؟ -

 :  دیگویم یو با لودگ کندیبه زور خنده اش را جمع م حسام

  …واال خوابه-

  …پردیباال م نیمع یابرو یتا کی

 که خوابه ؟  یچ یعنی-

رفت ، آخرم چشم هاش رو هم افتاد خودشم مثل دور از جون جنازه  یراه به راه م ی: بابا تا سوار شد گردنش هحسام

 . دیدراز کش

 

 . شودیم شتریب هیبه ثان هیثان نیمع یو اخم ها زندیحرف م حسام

 حسام راست بوده . یحرف ها فهمدیسوگل که غرق خواب است تازه م دنی، با د کندیعقب را باز م در

 :  دیگویم یو با کالفگ دهدیم رونیب یحبس شده اش را به سخت نفس

 کنم االن ؟  کاریو چ نیا-
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از فرط خنده تا بناگوش باز شده است ، به  ششیاما باز ن کندیبند آمدن خنده اش م یکه برا یبا وجود تالش حسام

 :  دیگویم یسخت

 . کنهیجبران کمبود خواب م یاحتماال تا تو برگرد نمیبیم نویکه من ا یطور نیا سیتو برو به کارت برس رئ-

 آورد .  ینم نیمع یلب ها یهم رو یلبخند مچهین یحت حرفش

 :  دیگویم یشتریبار با تحکم ب نیا

 کن!   دارشی، تا اون موقع ب ارمیداخل ب کتم و از رمیمن م-

  رودیو به سراغ سوگل م کندیخنده اش را به کل جمع م نیمع دتیجد ریتحت تاث حسام

 

** 

 دتوانیهم نم نهییبه آ ی، حت شودیمشغول برانداز کردن خودش م نهییو جلو آ کندیخوش دوخت اش را به تن م کت

  …لبخند بزند

  …بدون اخم مهمان کند یچهره  هیخودش را به  تواندینم یحت چیکه ه لبخند

 رونیو گردنش هرم آتش ب نهیاز س کندی، حس م کندیرا باز م راهنشیپ یباال یو سه دکمه  شودیم ژیپرست الیخیب

 ؛  دیآ یم

مانعش  ییصدا یخروج یقدم کی در درست …دارد یو به سمت در قدم برم کشدیبه صورت تب آلودش م یدست

 :  شودیم

  ن؟یمع-

 شهیاما مثل هم گرددیاعتنا به صدا زدنش برم ی، ب رودیدر هم م شیاز قبل اخم ها شتریدلنواز ب دنی، با د گرددیبرم

 :  شکندیدلنواز مقاومتش را م ی، التماس صدا

 …کنمیخواهش م نیمع-
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 . دیآ یباز شده هم به کارش نم یآن سه دکمه  ی، حت گرددیبرم دوباره

  …است که نگاهش ، درست مثل گذشته شده بی، عج ستدیا یم شیوبه روبا چند قدم ر دلنواز

 . یو مهربان یهمان سادگ به

ند و با لبخ کندیرا با زبان تر م شی، لب ها شودی، به ضرر خودش تمام م نیدر مقابل مع یاست سرکش دهیفهم انگار

 :  دیگویم شیلب ها یغم رو یو ته مانده  یمصنوع

  …اما شتیپ ومدمیکه ن یدلخور دونمیم …ممنونم روزیبابت د-

 :  پردیحرفش م انیبه م نیجمله اش کامل نشده مع هنوز

 !  یبد حیتوض ستیالزم ن-

 شنوم ! قراره ب یباز چ دونمیبزنم م خوامیکه م یحرف با …که تهش ختم به دعوا نشه البته دمینم حی: باشه توضدلنواز

 

 ؟ هوم؟  یبدمنو عذاب  یخوایچرا م ؟یزنی: پس چرا منیمع

 

 :  اوردیدلنواز هجوم م یبه چشم ها اشک

  ؟یخونه رو به روم قفل کن نیا یدرا یخوایم یعذاب بکشم؟ تا ک ی؟ تا ک یدیحالمو ند روزید …تو یدیتو عذابم م-

 

 !  دانستی، خودش هم نم شدیهر روزه خالص م یکشمکش ها نیاز ا یک …سابدیهم م یرا رو شیها دندان

 :  دیگویو با خشم ، شمرده شمرده م بردیم نیاش را با دلنواز از ب فاصله

 !  یترک کن کینیکل یو بر ادیکه عقلت سرجاش ب یزمان یشرفو بگ یکه اسم اون ب ی، اما زمان ذارمیآزادت م-
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 ، برو و پشت سرتم نگاه نکن ! یاون وقت آزاد …رمیناموس  بگ یمن انتقامتو از اون ب یکه بذار یزمان

 بگم  تونمینم …یعنی …گمی: نمدلنواز

 : لرزاندیچهار ستون بدنش را م نیمع ادیفر

،  شکشمی؟ قبل از اون من م کشمشیم یگفته به داداشت نگو اگه بگ کنه؟یم دتیتهد ؟یبگ یتونیچرا؟ چرا نم-

  …فقط تو اسمشو بگو

 

 :  شودیبه زار زدن م لیو رسما تبد رسدیهق هق دلنواز به اوج م یصدا

 !  کنمیتحت فشارم نذار خواهش م نینکن مع تمیذا-

 

 :  دهدیسر تکان م کیریستیه

من هرگز حماقت  یآخرتو بکش یخونه نفس ها نیا یبدون اگه گوشه  نمیحرف رفتن نزن ! ا گهید پس …باشه-

 . کنمیرو تکرار نم روزید

 

و  ردیگیافتد ، سرش را باال م یم نیمع یبه دلنواز بزند ، وحشت زده به پا توانستیم طیکه در آن شرا یحرف نیبدتر

 : دیگویسوزناکش م یها هیهمراه با گر

م و و خود کردمینم دیکار دارم وگرنه خدا شاهده ترد ایدن نیا یبه پات افتادم تو نی! ارواح خاک بابا بب نینکن مع-

  …کشتمیم

  …کنمیرم! خواهش مبذار ب کنمیخواهش م …یشیقاتل من تو م یکارهات ادامه بد نیاگه به ا اما

 

  …شده ایکار دن نیسخت تر دنی، دوباره هوا رفته ، دوباره نفس کش کشدیبه گردنش م یدست
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 کرده اش شده . زیخواهر عز یها هیگر میتسل دوباره

  …مانده از قلب دلنواز را نشکند یباق یتا به خودش مسلط شود و همان ذره  دهدیهم فشار م یرا رو شیها لب

  …ندینشیدو زانو م یو رو شودیم خم

 ایدن نی، آن قدر محکم که به او بفهماند در ا کشدیو دلنواز را در آغوش م کندیزود فراموش م یلی، خ شهیهم مثل

  …دارد که از کوه استوار تر است یگاه هی، تک ستیتنها ن

  …مهمان گونه بماند ، همان گونه محک دیکردن ندارد ، با زشیر یکه هرگز اجازه  یکوه

 : دیگویدلخور و آزرده نباشد م کندیم یکه سع ییو با صدا دهدیم هیاش را به سر دلنواز تک چانه

 خوامینم …هام به خاطر خودته دلنواز یریسخت گ …ذارمیمن تنهات نم یهم که بکن یآروم باش ! تو هر کار-

  …یحروم کن یطور نیا توییبایز تویجوون

 

 : دیگویبا هق هق م …دهدیم هیاش تک نهیاز قبل به س شتریچنگ زده و سرش را ب نیبه کت مع دلنواز

 ز؟یموجود ترحم آم هیدست و پاست ؟  یتو یطور نیکه ا لیخار و ذل هیمن دوست دارم معتاد باشم ؟  یفکر کرد-

از همه خودم دلتنگ خودمم اما  شتریب خوامیخوبم و م یمو روزا ی، شاداب مویمنم سرزندگ …خوامینم نینه مع

 کنم؟  کاریچ

  …دمیرو پس م ی! دارم تاوان عاشق ستیخودم ن دست

چون اون عالوه بر   شمیاگه ترک کنم باز خوب نم یحت …مگه نه؟ االن منم محکومم گهیشدن تاوان داره د عاشق

 کرد . ضیجسمم ، روح و قلبم و هم مر

ارش انقدر فش بستنیم ریقلبتو به زنج دیبا …زدنیم یترک عاشق کینیکل دیبا ادیترک اعت کینیکل یجا به

  …رونیب ادیکه توش جا خوش کرده ب یتا اون دادنیم

 نلرزه  یارزش یهر آدم ب یواسه  رهیبگ ادیتا  کردنیم یزخم قلبت خال ینمک رو سهیک هیهر روز  دیبا
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خوب  یزخم زمان نیا …ستمیسر پا وا ذارهیکردم ، االن سوزشش نم ینمکو خودم رو قلبم خال ی سهیمن اون ک اما

 …خط بندازه  دیکه  ، رو دل اونم با شهیم

 

دارد و ملتمس و منتظر به او  یاش برم ی نهیس یبخندد ، دلنواز سرش را از رو ایکند  هیحالش گر نیبه ا داندینم

 . شودیم رهیخ

حماقت محض بود.. به خودش قول داده بود  روزشیکار د داندیا هم مر نی، اما ا ستیچ یالتماس نگاهش برا داندیم

  …ندازدینجات دادن دلنواز به عمق چاه ن یرا برا دهیبار دوم ، طناب پوس یبرا

 : دیوگیخطاب به دلنواز م تیبا جد رودی، همان گونه که به سمت در م شودیو از جا بلند م ردیگیبه زانوانش م یدست

 کنم ... قتیکه اشتباهه تشو یکار یبرا خودم نخواه من از …از من نخواه دلنواز گهید-

 

طلب  یدر پ یو پ قینفس عم نی، چند رسدیازاد که به مشامش م یهوا شود؛یهم نم دنیمنتظر جواب شن یحت

  …کندیم

 هوا هم آلوده شده.  یحت

  …د نداشتوجو یزخم خورده کس یآلوده و انسان ها ی، جز هوا یحوال نیا در

 .  گرفتیو غرق در خواب را فاکتور م الیخی، اگر آن دختر ب البته

 : کندیلب با حرص زمزمه م ریغرق در خواب سوگل ز یچهره  دنی، با د کندیو در را باز م رودیم نیسمت ماش به

 بدخواب باشه ؟ تونهیآدم چقدر م هی-

  …کندیصورتش را کنکاش م کینزد یو از فاصله  نیداخل ماش شودیم خم

  …یبه او داده بود ، خرس قطب یکه حسام لقب خوب الحق

  …وفتدیم ی، دستش با سست کندیرا رها م نی، آست کندیو دستش را بلند م ردیگیرا م شیمانتو نیآست
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اما مردد  خوردیبه قصد صدا زدن تکان م شی، لبها شودیوارد م یگریبار از در د نیو ا دهدیم رونیب ینفس کالفه

 که او را چه خطاب کند ؟  ماندیم

 سوگل خانم؟ خانم فرهد؟  سوگل؟

 .  شودیصدا زدن م الیخیبندد و ب یهم م یرو هیرا چند ثان چشمانش

 .  شدیم داریحسام قطعا ب یبنا به صدا  زدن بود تا حاال با صدا زدن ها اگر

 :  دیگویم یبا لودگ کندیکه م ی، حسام بعد از تک خنده ا ستدیا یم صاف

 ؟ ارمیبارم پارچ آب ب نیا سیرئ-

 : دهدیتکان م یرا به عالمت منف سرش

  …نه هوا سرده-

 نشد . داریبودم! کنار گوشش داد زدم ب دهیند یخواب نیسنگ نیبه ا ی: تاحاال موجودحسام

 

 دهیکه با حسام هم عق کندی، ته دلش به خودش اعتراف م کندیجا خوش م یلبخند کمرنگ نیمع یلبها یرو باالخره

 است . 

 :  دیگویخطاب به حسام م تیو با جد گرددیخود برم یاخمالو یهمان چهره  به

 حواست به اطراف باشه! یجا باش چهار چشم نیتو هم رمیم نی، با ماش کنمیم شیکار هیخودم -

 

سوگل  یخواب زده  یچهره  به گریشده و بار د نیسوار ماش نی، مع ردیگیو از او فاصله م دهدیسر تکان م حسام

 دهیباال پر ی، با ابرو شودیم انینما شیلب ها یکم کم رو ی، لبخند محو زندیکه به سرش م ی، با فکر ماندیم رهیخ

  شودیو  از خانه خارج م زندیرا م نیاستارت ماش
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را  شیحسام را داخل ضبط گذاشته و صدا یآهنگ ها ید ی؛ س رودیم نیبه لب ، دستش به سمت پخش ماش لبخند

سوگل ضبط را روشن  یخواب زده  یبه چهره  رهیو خ گرداندی، سرش را برم کندیم میدرجه تنظ نیآخر یرو

  …کندیم

ضع و نیاست تا سوگل از خواب هفت پادشاهش با بدتر ی، کاف هیثان کی یبرا یبلند و گوش خراش آهنگ حت یصدا

گرد شده و دهان  یچشم ها دنیاما د شودیبلند آزرده م یصدا نیهم از ا نیمع یوش هاگ یشود ، حت داریممکن ب

 گذردیم نیخاموش کردن ضبط ماش ری، پس از خ دهدیم حیسوگل را ترج یبازمانده 

 

 :  سوگل

  …درک کنم تمویتا بتونم موقع زنمیبار پلک م چند

 کنم . دایگوشم تا از خطر کر شدن نجات پ یکه دست هامو بذارم رو نهیا دهیکه مغزم بهم م یچند تنها فرمان هر

  …دارمیگوش هام برم یدستم و از رو دیو با ترد کنمی، نفسم و فوت م شهیقطع م صدا

 :  گهیخنده خطاب به من م یها هیبا ته ما یبم و مردونه ا یصدا

 ؟  دیخواب از سرت پر-

  …شمیم رهیکه پشت فرمونه خ یرخ اون میبه ن یدو صندل نیو از ب کشمیو جلو م خودم

 :  گمیبدون فکر کردن م نیمع دنید با

 ؟  یمنو بکش یخوای؟ م یکرد هوشمیب ؟یدیباز منو دزد-

 :  پرهیحرفم م وسط

  …یینجایچرا ا گمیاستارت شو ، بعد من بهت م یکم ر هیاول  سسیه-

 !  نجامیبفهمم چرا ا کنمیم یبردارم سع نیمع یچشم از رو نکهیو بدون ا کنمیم یزیر اخم

  …دوهیخون به صورتم م تیو در نها شهیاستارت م ی، ذهنم کم کم ر نیقول مع به
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 : گمیم یحالت زار با

 خوابم برد !  یوا-

 : زنهیمحو و معنادارش به خجالتم دامن م لبخند

  …آره خوابت برد اما-

 :  گمیمانند م هیوسط حرفش و با حالت گر پرمیبار من م نیا

 د؟یهمون غول تشن بهم نخند ارویاون  نمیحرف که خوبه خروپف نکردم ؟ بب …یباز تو خواب حرف زدم نه ؟ وا-

 …بگو برم حسابشو کف دستش بذارم دیاگه خند

 

 : دهیسر تکون م نیمع

 !  دینشن ینگران نباش جز من کس یول یگفتیم ییزایچ هی یداشت توخواب …راستش-

 

 :  گمیو با وحشت م نمیشیسر جام م صاف

 گفتم؟  یچ-

 

 . نمیبیرو م طنتیش یخوب رگه ها یلیدوخته شده اما ، من ته نگاهش خ ابونیبه خ چشمش

 

د خوب بخواب که کمبو رونیب یاز خونه بزن نکهیقبل از ا کنمیم هیاما توص گمیو بهت نم یگفت یکه چ نی: انیمع

 !  یبد یتو خواب سوت ینطوریخوابت باعث نشه ا
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و باز کنم و خودم و  نیدر ماش خوادیشده باشم . از خجالت دلم م عیجلوش ضا یطور نیا شهی، باورم نم گزمیم لب

 : خندمیبه زور م …رونیپرت کنم ب

  دایبال سرم م نیفرداش ا خوابمیم ادیکه ز ییمن فقط زمانا …میطور نیا شهیهم یکه فکر کن نیا نه …من …م-

 

  نه؟یخوابت انقدر سنگ شهی؟ هم یدیخواب ادی: هوم؟ پس زنیمع

 

که  نهیبیامو م هیدییتا نهییآ یاز تو کنمی، فکر م دمیو فقط سر تکون م شمیم ریسر به ز میزندگ یبار تو نیاول یبرا

 گهینم یزیچ گهیو د کنهیسکوت م

 

که شده  یشده دوست دارم به هر نحو نیخفقان آور و سنگ نیماش یفضا کنمی، حس م نمیشیم یصندل یرو صاف

 :  گمیو م کنمیم یمصلحت یسرفه  نیببرم ، بنابرا نیرو از ب نیاون جو سنگ

 مینیرو بب گهیشما همد …یقراره خونه  کردمیفکر م …یعنی؟  میریم میکجا دار-

 

 میریم …قطعا صحبتامون تا االن تموم شده بود به هر حال دنیرسیو سر وقت م بردی: آره اگه خوابتون نمنیمع

  …میکنیاز تموم شدن جلسه ام صحبت مشرکت بعد 

 

 :  گمیم دیترد با

  …سروش نیدونیم …نهیمن و اونجا بب یکی اگه اما خودتون؟ شرکت …شرکت-

 

 شرکت برداشته شده !  یخبرنگارا از رو ی هینگران نباش سا دونمی: منیمع
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 : خندمیم

 یخبر هیسوژه رو تا مدت ها داغ نگه دارن ، هر جا  هی توننی، اونا م نیشما هنوز خبرنگارا رو نشناخت یعنی نیا-

 هگایجا تونهیخبر م هی نکهیخصلت خبرنگاراست عالوه بر ا نیا …پرسه نزنه یباشه محاله اون اطراف خبرنگار

ه درک کنه چ تونهیخبرنگار م هیکنه ، فقط هم  ارضاروح کنجکاوشونو  تونهیباال ببره ، همون قدر هم م شونویشغل

 یو االن تو یبزرگ رو حل کرد یمعما هی! انگار که  یدستت داشته باش یخبر دست اول تو هی یوقت داره یلذت

  …گنج یمثل نقشه  یبا ارزش دار زیچ هیدستت 

 

و  رمیگیچرا منم نگاهم و از نگاهش نم دونمی، نم کنمیخودم حس م یرو نهییآ ی، نگاهشو از تو کنهیم سکوت

  …شمیم رهیرنگ شبش خ یهمونطور به چشم ها

 : گهیم یزمزمه مانند یو صدا ی، با لحن جد کنهیکه م یمکث طوالن بعد

  ؟یدوست داشت یلیشغلتو خ-

 :  گمیم یو با لبخند تلخ ندازمیم نییو پا سرم

خبرنگار  نیو موفق تر نیخوشبخت تر کردمیمصاحبه باشما اومدم حس م یکه برا یدوست داشتم ، روز یلیخ-

 یعمرم تو یمن تمام سالها میگنج رو داشت از اون هم که بگذر ی، اون مصاحبه برام حکم همون نقشه  امیدن یتو

بعد چاپ اون خبر فکر  یمن حت شدنم کاریب شهیعاقبت مصاحبه م کردمیفکرشم نم یشغل بودم ، حت نیا یایرو

من کار کرده بدون  شیهمه سال پ نیدختر ا نیا گهیبا خودش م کردمیفکر م کنهیحرفم و باور م سمونیرئ کردمیم

 اونم حرفم و باور نکرد . قتایدفتر بفرسته اما حق یرو برا یمزخرفات نیخطا ، امکان نداره چن

 

 ! یاونو سر سروش در آورد ی: و تو تالفنیمع

 

  …من و تو دردسر انداخت یبا تو اون طور یدست خودم نبود سروش به خاطر دشمن-
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  ؟یدونی: از کجا منیمع

 

 یبرم و بهم گفت یمن نامزد سروشم گذاشت یدیفهم یکه وقت ی، مگه خود تو نبود یدونیکه تو م ییاز همون جا-

 دونست.  ینم یمنو جز سروش کس لیمیخبرو سروش فرستاده ، جدا از اون پسورد ا نیا

 

 :  رهیگیاز خشم م ییرگه ها صداش

 داره ؟ یکار لیمیحک کردن ا یفکر کرد-

 

 :  دهی، اون ادامه م رمیه فکر فرو مو ب کنمیم سکوت

چشمش به اون  یکس دونمیخونتون ؟ چه م ومدین یمثال کس ای ؟ینداد یاون روز اون مصاحبه رو دست کس-

 ؟  وفتادیمصاحبه ن

 

به چند روز قبل ، اون روز رفتم خونه و سروشم با من اومد ، جز سروش پگاه هم  گردمیو برم کنمیم زیهامو ر چشم

 بکنه؟  یکار نیهمچ دیبا چرا پگاه …پگاهاومد اما 

 

 :  پرسهیم نهیبیمتفکر منو م یکه چهره  نیمع

 اومد؟  ادتی یزیچ-

  …دمیسر تکون م مردد

  …یعنیدرست باشه  کنمیآره اما ، فکر نم-
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 : پرهیحرفم م وسط

 . دمیم صیبگو ، اونشو من تشخ-

 : گمیو ناچارا م رمیبه سمتش م یغره ا چشم

 بکنه !  یکار نیاون روز عالوه بر سروش ، پگاه هم اومد خونمون خوب اون ، محاله همچ-

 : پرسهیم یسوال

 پگاه؟ -

 امکان نداره کار اون باشه میباهم بزرگ شد یدوستمه . از بچگ نیکتریآره ، نزد-

 : نمیبیم نهییآ یو از تو پوزخندش

 هیمنتظر  دیبا یریصاف و ساده راه م ی، وقت یبه برادرت اعتماد کن یتونینم یکه تو حت هی، االن دوره ا یساده ا-

 که از پشت بهت بخوره و کمرتو خم کنه . یخنجر باش

 

 ؟ بشن گهیدشمن همد دیچرا با هیرگشون جار یخون تو هیهر دو   یکنه؟ وقت یبه برادرش بد دیبرادر چرا با هینه ، -

 

بحث من بحث برادر  ؟یدیرو  نشن لیو قاب لیداستان هاب  ؟یت چگوشا ینیبی:  چشم هات بسته است و  نمنیمع

ود تو ، خ کننیکارو م نیداشته باشن اما ا یادیز لی، ممکنه دال کنهیفدا م زاشونویکه  آدما عز نهی، بحث من ا ستین

  ؟ینکرد ییبه جدا دیمگه به خاطر از دست دادن  کارت نامزدتو تهد

 

 :  گمیم یفیضع یمنطق داشت با صدا ی، حرف هاش بدجور رنگ و بو رمیفکر فرو م به
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در  …یعنی،  میاونارو از دست بد میتحمل کن میتونی، نم میدوست دار یلیچون ما آدمها داشته هامونو خ دیشا-

 م ،بود یشاک ایدن یاز همه  نیهم ی، من نتونستم تحمل کنم کارمو از دست دادم برا کنهیطور صدق م نیمورد من ا

  …از تو یحت

 

نن ک یو حاضرن همه رو قربان صنی، حر ستنیکه دارن قانع ن یکه به اون نهیا ای، درد بعض ستین نی: درد همه انیمع

 کنن . دایدست پ خوانیکه م یزیتا به اون چ

 

  ؟یکرد یچند نفرو قربان یجا برس نیکه به ا نیا یتو برا ؟یتو چ-

 

 که داشتم هر یو پول به خاطر حس احمقانه ا گاهینه به خاطر جا یمجبور شدم ول یانگار …: نخواستم بکنم امانیمع

  …برسونم بیآس یوقت نخواستم به کس چیبودم وگرنه ، ه یچند منم قربان

 

 و نیماش ارمیسوالم و به زبون ب خوامیسروشه؟ اما تا م یبپرسم منظورش از قربان خوامی، م خورنیهام تکون م لب

 .میدیکه رس فهممیشرکتش م دنیبا د و من دارهینگه م

 

 شو!  ادهی: پنیمع

 .  برمیدر م ی رهیو مردد دستم و به سمت دستگ ندازمیم یاطراف نگاه به

 ؛  رهیبلندش به سمت شرکت م یهم بعد از قفل کردن در با قدم ها نی، مع شمیم ادهیپ نیماش از

 ی، عالوه بر قدم ها وفتمیم دنیبه راه که نه ، بهتره بگم به دو نینشم ، دنبال مع ییتا شناسا کشمیو جلو م شالم

  …بلندش سرعت راه رفتنش هم باالست



 تو؟ ایمن عاشقم 

 
164 

 

ه شروع ب ویراد نیو درست ع ادیو به سمتش م شهیاز جاش بلند م ی، منش ذارهیشرکت م یکه پاشو تو نیمحض ا به

 : کنهیحرف زدن م

لسه ج هی، بعد از اونم  شهیم لیتشک یاحمد یجلستون با آقا گهید ی قهیتا ده دق ریصدر صبحتون بخ یسالم آقا-

چند  میزد یاستخدام حسابدار هم آگه ی، برا نیکه خودتون از دو روز قبل درخواست داده بود نیدار رهیمد ئتیه

وارد کردن جنس  یبرگه هم هست که برا هی شتمساعت چهار براشون وقت مالقات گذا ینفر درخواست دادن که برا

ن تلفنتو ایکار واجب دارن گو گنیم زننیاست مدام زنگ م قهی، در ضمن خانومتون ده دق دیامضا کن دیبا دیجد یها

 . نیریدر دسترس نبوده ، گفتن اساعه باهاشون تماس بگ

 

تکون  یهم فقط سر یمنش یبعد از تموم شدن حرف ها دهیبه راهش ادامه م نیو مع زنهیحرف م یمدت منش تمام

 که از رمیبه سمتش م ی، چشم غره ا شهیکه منتظر من باشه داخل اتاق م نی، بدون ا کنهیو در اتاقش رو باز م دهیم

 . مونهیم بینص یب دنشید

در هم برهم  یبرگه ها ی، البه ال نهیبش نکهیو بدون ا رهیم زشی، به سمت م بندمیو درو پشت سرم م شمیم داخل

 : گهیم نیمون حو در ه گردهیم یزیدنبال چ زشیم یرو

 یبگ یبه منش یتونیطول بکشه ، تا اون موقع م نیاز ا شتری! فکر نکنم جلسه ام بیمنتظر بمون دیبا یساعت کی-

بار با چوب  نیا دمیقول نم یممنوعه چون اگه بخواب دنیکاره و خواب طیمح نجایا …، فقط نخواب ارهیبرات قهوه ب

 . امیسرت ن یباال

 

  …کنهیرسما داره مسخره ام م …ارمیکج و کوله کردن لب هام اداشو در م با

، انگار منتظره جوابش رو بدم اما اونو به  شهیم رهیو به من خ کنهی، سرش و بلند م کنهیم دایو پ خواستیکه م یکاغذ

 . کنمیو سکوت م زنمیم ی، لبخند کمرنگ رسونمیآرزوش نم

 ادیم رونیب زشیو از پشت م ندازهیباال م ابرو

  …رمیم گهیخوب پس من د اری: بسنیمع
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 : گمیم ضیو با غ رمیخودم و بگ یجلو تونمینم

 به سالمت. -

  …شهیو از اتاق خارج م زنهیم یکمرنگ لبخند

  …کنمینگاه م واریو به در و د کنمیفوت م نفسمو

  ؟یاما االن چ دمیگنجیپوست خودم نم یجا تو نیکه اومدم ا یاول بار

بهش تهمت زده باشم و  یممکنه من الک یعنیممکنه فرستادن خبر کار سروش نباشه ؟  یعنی،  وفتمیسروش م ادی

 حرف بارش کرده باشم؟  یکل

دود شد رفت هوا؟  یراحت نیبه هم یهم نداده ، اون همه عاشق امیپ هی ی، حت ارمیم رونیب بمیاز ج لمویموبا یگوش

 ؟  کنمیم کاریکجام و چ دونهیخبر از من بمونه ، االن چرا نم یب تونستیساعت نم کی یبرا یکه حت یسروش

 

 . شکنهیوجدان که بدون فکر دل م یآدم ب هی،  دونمیدارم ، خودم و گناهکار م یبد حس

  …زنمیو بهش زنگ م کنمی، اسم سروش رو لمس م شمیغرور کاذبم م الیخیو ب کنمیهام و با زبون تر م لب

 :چهیپ یگوشم م یمردونه اش تو یو صدا شهیتا تماس وصل م کشهیطول نم ادی، ز رمیگیو کنار گوشم م یگوش

 بله؟ -

 یلیلد چیو ه ارمیمدت زنگ نزن تا فکر کنم ، حاال من نتونستم طاقت ب هیبگم ، گفت تا  یچ دونمی، نم کنمیم هول

 زنگم ندارم . نیا یهم برا

 . دهیو جالبه که سروش هم با سکوتش جوابم رو م کنمیسکوت م ناچارا

  …که منو ببخشه خوامیو منم ازش م گهیم شی، اون از دلخور میزنیبا سکوتمون با هم حرف م انگار

ز ا یحت شیقرار ی، ب شکنهیم نمونویاما سروش سکوت ب گذرهیبدون حرف چقدر م یمکالمه  نیاز ا دونمینم اصال

 : داستیپ صداش هم یتلفن و از رو یپا
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 ستینفس هات ن یصدا دنیبهتر از شن یچیاوضاع خراب ، ه نیا یتو-

 

  …ستینفس هات ن یصدا دنیبهتر از شن یچیاوضاع خراب ، ه نیا یتو-

  …از ته دل ی، لبخند نهیشیلبم م یرو یلبخند

  ؟یدیمنو بخش-

 . دمیوقته به خودم بخش یلی: من تو رو خسروش

  …یقهر کردمیفکر م-

 با تو قهر کنه . تونهیاگه خودم بخوام ، دلم نم یاست ، حت بهیمن غر ی: قهر براسروش

  ؟یپس چرا زنگ نزد-

 !  یتو نبود ی: زنگ نزدم اما اومدم ، ولسروش

 :گمیصدام دروغم و لو نده م  کنمیم یکه سع یو در حال زنمیم ی، لبخند مصنوع کنمیم هول

 نه!  ایخودم و باهاش وفق بدم  تونمیم نمیکردم ، اومدم بب دایپ دیبهت گفته بودم که کار جد-

 

 ناراحتم کنه ، فکر خوادیبدون مشورتم نداره اما نم میو تصم دیکار جد نیبه ا یتیرضا چی، معلومه ه کنهیم سکوت

که رگه  ییو با صدا کنمیشانسم و امتحان م نیببرم ، بنابرا ادشیمسئله رو از  نیبا عوض کردن بحث ا تونمیم کنمیم

 : گمیاز خنده داره م ییها

 ؟  گهید یایبدم و واست دلمه درست کنم ، م یبه خودم سخت خوامیامشب م-

 . کنمیتلفن هم حس م یاز پا ی، لبخند تلخش رو حت کنهیهم سکوت م باز

 خونه استراحت کن!  یریشب که م یشیخسته م ی، کل یدار جانیه یکل تهی: نه، امروز روز اول کارسروش
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 خوادیم دیشا ای،  گذرهینشم از خودمم م تیکه من اذ نیا ی، برا کشهیلب هام پر م یلبخند هم از رو مچهین همون

 . امیندارم پس برو به کارت برس هر وقت کارت تموم شد من م تیبرات اولو دونمیبهم بگه :م

  ش؟یدلخور ای؟  ادشیز یبذارم ! عشق و عالقه  یچ یپا رهارویتعب نیا دونمینم

 :  گهیبا همون لحن م دوباره

 مزاحمت نباشم؟ -

 : بندمیچشم هامو م کالفه

  زدمیزنگ نم یاگه بود-

  ؟یندار یکار ستمی: خوشحالم که نسروش

 : گمیم یآروم یو با صدا کنمیم اخم

  …نه-

 : گهیکوتاه م یاز مکث بعد

  سپارمتیپس به خدا م-

  …فمیته ک کنمیو پرتش م کنمیحرف تلفنو قطع م بدون

  …، خسته شده بودم شدیم یدلخور ایحرف هام با سروش تهش ختم به دعوا  ی، همه  رایاخ

 شده بود ؛  یطوالن یادیز مونیبود که دوران نامزد نیبه خاطر ا دیشا

 ؟  شنیسرد م ینطوریرابطه ها بعد سه سال ا یهمه  یعنیسه سال ،  قایدق

ه ، من ب شدیبود که مانع م ییها تفاهمءسو هیوسط  نیمن نسبت به سروش سرد نشده بودم ، اونم نشده بود اما ا اما

 من دوستش ندارم. کردیفکر م نکهیبه خاطر ا دیخاطر کارم و سروش شا
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  …گمیقشر مرفه ، منم م گنی، به پولدارا م چرخونمیو دور تا دور اتاق م نگاهم

 انیا یغذا بودن همه  یخونه بودن ، ب ی، درد ب راستیواسه فق دنیکش یضیپوالست ، مر یبواسه  یپول یو ب درد

 . راستیفق یواسه 

 کیدر به در دنبال  مارستانهایب نیا یهم تو یکی،  ستیو حاضر به عمل کردن ن کنهیپول پارو م نیمثل مع یکی

 برگرده ؛  یمعجزه است تا به زندگ

 یدرصد اون خبر چاپ شده تو کینسبت به پولدار ها عوض شده بود ، اگه فقط  دمید نیمع دنیبعد از د البته

اون طور که  ایباشه  دهیمادرش به قتل رس نکهیفاجعه است ، ا نیمع یزندگ یعنی نیروزنامه صحت داشته باشه ا

 نینظرم ا وجود اون عاشق سروشه و به بااالن هم نامزدش  یگفت ، مسبب مرگ باباش اون باشه ، حت یدلنواز م

 . استیدرد دن نیبزرگتر

جز من فکر کنه ، اون روز  یبه دختر یا هیثان یذهنش حت یاگه سروش تو فهممی، م ذارمیاون م یکه خودم و جا من

 ، روز مرگ منه 

  …ستمیا یم نیاتاق مع یو پشت پنجره  شمیافکار آزار دهنده رو از ذهنم دور کنم ، از جا بلند م کنمیم یسع

 . ستیخبرنگار ن ایاز جاسوس  ی، رد کشمیم رونیبه ب یسرک

 . وفتهیم یا نهیی، چشمم به کمد با در آ ندازمیم یدور تا دور اتاق نگاه به

 یرسم فی، چند دست کت شلوار و کفش و ک کنمیو درشو باز م رمیبه سمتش م کنجکاو

  …عطر شهیش هیاز کمد هم  یقسمت

  …کنمیم کینزد مینیو به ب کنمی، سرشو باز م دارمیو عطرو برم کنمیدستم و دراز م دیترد با

  …نهی، عطر مع کشمیم یقیعم نفس

ه که تا حاال ب هیعطر نی. به جرئت بگم خوش بو ترتونمیبوده ، م قهیخوش سل یانتخاب عطر حساب یکه تو الحق

 مشامم خورد .
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حال سرد و  نیخودش ؛ چهره و رفتاره مردونه و در ع تیحال سرد، درست مثل شخص نیعطر مردونه و در ع هی

 . یخی

  …کشمیو با لذت نفس م زنمیاز اون عطرو به مچ دستم م یفکر کردن، ذره ا بدون

 رهیم نیاز ب شدیتر م کیکه هر لحظه نزد یکفش یصدا دنیلذتم با شن نیا اما

 

با باز شدن در اتاق و وارد شدن  شهیان م، بستن کمد ، همزم بندمیکمد و در کمد رو م یتو کنمیپرتش م یفور

 .  هیبگم هست تونمیکه من بدون فکر م یدختر

 رهی؛ ناخودآگاه اخم هام در هم م شهیم رهی، بهت زده بهم خ رهیگیم ی، نگاهش رنگ ناباور وفتهیکه به من م چشمش

 و دور تا دور اتاق بچرخونم.  رمیبود که به سمتش حمله کنم ، موهاشو بگ نیا خواستیکه اون لحظه دلم م یزیتنها چ

 دنبال سروش نباشه . گهیتا د ارمیخوشگلشو از کاسه در ب یمثال با ناخن هام چشم ها ای

 شدم ؛ رهیخ ی، به هست شهیم رهیکه به طعمه اش خ یمثل شکارچ درست

 .  شهیم دایکه سر و کلش پ رسهیم نیخبر به گوش مع انگار

  :رسونهیحال لرزونشو به گوش م نیو در ع فیظر یصدا نیمع دنیبه محض د ی، هست ستهیا یم یسر هست پشت

 تو اتاق تو؟  هیدختر ک نیا نیمع-

 : گهیم یمنه و خطاب به هست یبه چشم ها رهیخ نیمع نگاه

 استخدام اومده . یبرا-

 : کنهیمن م یحواله  ینگاه پر از حرف یهست

  کنه؟یم کاریپس در کمد تو چ-

 :  گمیراجع به من بکنه ، با لکنت م یفکر بد نیمع خواستمیبرام مهم نبود اما نم ی، هست کنمیم هول

 .  بندازم نهییبه آ ینگاه هیوقته منتظرم گفتم  یلیخ یعنیکمد نگاه کنم  نهییآ یتو خواستم من …من …م-
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  دارمیبرنم نیمع یهم نگاهم رو از رو یا هیثان یحت زنمیکه حرفم و م یمدت یتو

  …که حرفم رو اصال باور نکرده فهمونهیدر همش بهم م یحال اخم ها نیو در ع رکانهیز نگاه

 . کنمیبهش نگاه م یرگیو با خ یالیخیبه ب زنمیو م خودم

 :  گهیم تی، با عصبان رسهیم نیبه مع یو وقت کنهیام رو دنبال م رهیرد نگاه خ یهست

 !  یاریب نویا یتو اخراج کن یمنش یبخوا نکهی، مگر ا لنیشرکتت که تکم یکارمندها-

 . کنهیم تشیو به جلو هدا رهیگیرو م یهست ی، بازو دارهیمن برم یباالخره نگاهشو از رو نیمع

 :  گهیم یو خطاب به هست بندهیاتاق رو م در

 داره؟  ازین ابیبازار هیشرکتت به  یمگه نگفت-

 : گهیم ی، با شعف و شاد نمیبیرو به وضوح م یهست یچشم ها برق

 دور و برم حس کنم . یو تو یزیروز کمبود چ هیواسه  یذارینم یحت نیمع شهیباورم نم-

  …ادیو بدتر از من تلخ م نیبه مذاق مع ینیریش نیدر ع یحرف هست نیا

که داره ،  یو خوشبخت ی، به خاطر هست نیحس بد حسادت چنگ زد ، نه به خاطر مع هیکه ته دلم  نیبه خاطر ا من

 ؛ ارشهیدر اخت یاراده کنه فور یکه هر چ نیبه خاطر ا

  …یچیبه ه یچیو اونو بخوره و تهش ه نیا یحسرت زندگ دیمثل من مدام با یکیوقت ،  اون

و باز من ارتهیکه در اخت یهمه امکانات نیبا ا کنهیداره با خودش فکر م دیشا فهممیرو نم نیمع یاخم ها لیدل فقط

 یهست گهید یکیو عاشق  ینیبینم

 

 : گمیو م کنمیم یمصلحت یسرفه  چند
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 برم !  دیچون عجله دارم با شمیکنم ممنون م کاریچ دیبا دیاگه زودتر بهم بگ-

که به  یهمون طور …ندازهیپا م یو پا رو نهیشیمبل م یراحت شده بود ، رو الشیکه ظاهرا از جانب من خ یهست

 :  گهیم کنهیدستش نگاه م ی دهیکش یناخن ها

  ؟یبود ابیتو کدوم شرکت ها بازار ؟یکردخوب کجاها کار -

 : گمیجواب بده که خودم زودتر م خوادیم نیمن مع یجا به

 مدت مجبور شدم ازش دور باشم . هیکه  هیشغلم خبرنگار ستمیبلد ن یگیهم که شما م یکار نیسابقه ندارم ا-

  کنهیتعجب و تمسخر نگاهم م با

  ؟یینجایا یچ ی: خوب پس برایهست

 : گمیدلم م یتو دمیهم فشار م یهامو رو دندون

 شوهرم بردارم .  یو چشمتو از رو رمیهاتو بگ یفتنه گر یتا جلو نجامیا-

 چیه یکه جا دهیهم جواب م ی، طور دهیو خودش زودتر  جواب م دهینم یحرف یبه من اجازه  نیمع گهیبار د نیا

 نمونه:   یبحث

 

 .  یهست دمیطور صالح د نیمن ا-

 

که با  گذرهینم یادیچون زمان ز …قهیچند دق ی، اما فقط برا کنهیرو هم ساکت م یهست یمش حتکال تحکم

 : گهیاعتراض م

  …نیمع ستیبردار ن یشغل شوخ نیاما ا-

 : دهیو ادامه م ندازهیمن م یبه سر تا پا ینگاه
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دم کارهارو انجام ب تونمینم ییمن تنها کهیسالگرد عقدمون نزد یدونیاستخدام بشه م ارمیبه عنوان دست تونهیم-

 کارها رو بسپارم بهش . یباشه بعض نیحداقل ا

 

و  تمیخوب عصبان یلیهم خ نیو مع رهیدر هم م یعی، اخم هام به طرز فج شهیسرم دود بلند م یاز رو کنمیم حس

  …کنهیدرک م

 ؛  رهیگیچشمم رو م یکه خون جلو هییاز همون لحظه ها درست

،  شد کاریخانم از کار ب نیبود و به لطف شوهر ا یخبرنگار موفق روزیکه تا د یبه غرورم برخورده ، من دختر بدجور

داره تصدق خاطر  یکه هر چ دهیتازه به دوران رس کی ؟یک اریمشغول به کار بشم اونم دست اریحاال به عنوان دست

 نامزد احمقش داره .

 : گهیم ی، خطاب به هستاز راه دور  تمیکنترل عصبان یبرا نیمع

بره براش سر و دست  یی، سوگل درس خونده است هر جا یاریهم ب پلمید لینفر با تحص هی یتونیم ارتویدست-

 !  یکن شکشیبراش پ ییشغل ها نیچن ی، تو حق ندار شکننیم

 :  گهیم ریسرشار از تحق یو با لحن گذرونهیمنو از نظر م یدوباره سرتا پا یهست زیتمسخر آم نگاه

من بودن مگه بده؟  اری! بعدشم ، دستیرو هم بلد دهیاز آسمون رس یکارمند ها کیاسم کوچ دونستمیسوگل؟؟؟ نم-

 اونجا مشغول به کار شه. ادیب تونهیرفته ، م ایشرکتم هم تازگ یاگه دوست نداره ، آبدارچ یگفتم دستار ول

 

 اش تاسف یشرم یو فراموش کردم و به ب تمیعصبان ، حرفش اونقدر بد بود که من کنمیبهت و ناباور نگاهش م با

  …چند لحظه یخوردم ، اما فقط برا

 حماقت محض بود.  نیامثال ا یکردن جلو سکوت

اه نگ یبا خشم به هست نیبه من و مع یبا خونسرد ی، هست دارمیو چند قدم به سمتش برم کنمیهامو مشت م دست

 .  کنهیم
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ن و پس بدون فکر کرد تمهیکردن عصبان هیکه برام مهمه تخل یزیکنه تنها چ یچه فکر نیمع ستیبرام مهم ن گهید

 :  گمیکنترل کردن ولوم صدام م

 پست؟ چون گمیچرا م یدونیکش من نکن ! م شیارزش خودته رو پ یپست و ب تیشخص قیکه ال یشغل ؟یآبدارچ-

 . کنهینم ریخودشو تحق دهینسنج  یحرف ها نیبا ا یآدم باارزش چیه

ها تن دنتیکه آدم با د یهست فیاونقدر خار و خف دمیفهم دارید قهیدو دق نیارزش؟ چون با هم یب گمیچرا م یدونیم

 آدم …موندگار نبوده  بایز یوقت چهره  چیه گمیاما بهت م دستیفا یب دونمیانزجاره م دهیکه بهش دست م یحس

 که من االن نسبت به تو دارم . یدیمثل همون د ارزشه ، درست یو ب ریچشم همه حق یتو نکنه خوب ذاتشو تا هم

 

 . رمیگیم نمیرو به رگبار کلمات سنگ یمکث ، هست یو بدون ذره ا زنمیمدت حرف م تمام

قرمز  تیبار صورت اون از عصبان نیاون به جوش اومده ، ا یرگ ها یبار خون تو نیمن و اون عوض شده ، ا یجا حاال

 .  نهیمع ی، رفتار خونسردانه  یتر از احساسات هست بیمشت شده اما عجاونه که  یبار دست ها نیشده و ا

شده به من و انگار  رهیخاص خ یو نگاه الیدردونه اش کردم ، با آرامش خ زیحرف بار نامزد عز ینه انگار کل انگار

 . کنهیرو کشف م یمهم زیداره چ

  …اون بود تیوضع نینباشه ، مقصر ا ی، هر چ گردونمیو صورتم و برم کنمیم یاخم

واب ج نیشده و منتظره تا مع رهیخ نی، چون طلبکارانه به مع رهیگیخندم م ییجورا هی وفتهیم یکه به هست نگاهم

 :  گهیم یبلند یو با صدا یعصبان هیسکوت توام با خونسرد هی شهیم دشیکه عا یزیتنها چ یمنو بده اما وقت

 یکنیاز دهنش در اومد بار زنت کرد و تو راست راست نگاهش م یچشمت هر چ یجلو ؟یبهش بگ یزیچ یخواینم-

 نیمع نی؟ واقعا آفر

 

 : گهیم یبه من ، خطاب به هست رهیخ نیمع

 حقته؟  یدیشن یهر چ نکهیبگم جز ا تونمیم ی.. من چ یکنیم افتی، همونقدر هم در یاحترام بد یهر چ-
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 : رهیباالتر از قبل م یحت یهست یصدا

 یمواقع نسبت به نامزدت انقدر ب نجوریا یهم که باشم تو حق ندار یخودم متاسفم ، من هر چ یبرا نیواقعا که مع-

 !  یباش رتیغ

 

 

و نگاه به خون نشسته اشو  چرخونهیچنان گردنشو به سمتش م نی، مع ومدهین رونیب یحرف از دهن هست هنوز

 .  دارهیاون خوف برم م یکه من جا کنهیحواله اش م

 هکنیچفت شده اش غرش م یدندون ها یو از البه ال دهیتکون م دیتهد یبه نشونه  یهست یاشاره اشو جلو انگشت

 : 

 دهنت فقط طعم خون باشه . یهفته تو هیتا  کنمیم یوگرنه کار یو مزه مزه کن هست یزنیکه م یحرف-

 نهکیمن م یکه حواله  ینگاه پر نفرتو بعد از  شهیباختن خودش ،  از جا بلند م یاما به جا ترسهیهم انگار م یهست

 :  گهیم

 !  نیباشه مع ادتی یاز آسمون افتاده چطور با نامزدت حرف زد هیبه خاطر -

 یکه پشت در بود سر جاش م یکس دنیاما با د کنهیو درو باز م رهیبه سمت در م نینگاه منو مع ریو ز زنهیم حرفشو

 . ستهیا

 . شهیسرم خراب م یرو ایدن نمیبیم یاما وقت نمیتا منم بب کنمیکج م گردنمو

 باور نداره.  نهیبیکه م ویزیکه چشمم چ نهیا تیقیح

 دولبمه :  ونیتکرار اسمش م دمیکه ناخوداگاه انجام م یکنم و چطور فرار کنم تنها کار کاریچ دونمینم

  …سروش-
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هم ب یطور نی، تا حاال ا رهیگیز دست و پام مکه تمام رمق رو ا هینگاهش طور شه،یم رهیبهم خ ینگاه بد و پر حرف با

 نگاه نکرده بود خدا !

 . کردینم ینیتاحاال نگاهش انقدر روم سنگ 

 :  گهیم ومدیکه اصال بهش نم یو با لحن سرد دهیسوق م ستادهیکه هاج و واج ا یهست یمن ، به رو یاز رو نگاهشو

 . یتو هم باش خوامی، م یبرو تو هست-

 . بندهیتو و درو هم م دهیو هلش م رهیگیم نشوی، کالفه آست نهیبینم یاز هست یعکس العمل چیه یوقت

 و پر معناش سروش رو نشونه گرفته . رهینگاه خ نباری، ا شهیاما اون اصال متوجه نم دوزمیم نیملتمسمو به مع نگاه

 . کنهیبه سروش نگاه م یخاص یمهربون هیبگم با  تونمیپلک زدن و با جرات م بدون

  …کنمیو با ترس نگاهش م چرخونمی، سرمو به سمتش م رهیگیرو ازم م نینگاه مع زیسروش فرصت آنال یصدا

 :  گهیگرفته م یدر هم و صورت یاخم ها با

 نه ؟  یکرد کاریکه چ یدونیسوگل خودت م-

 

 :  کردمیاز خودم دفاع م دی، وحشت کردم اما با دمی، ترس امیخودم م به

 …خوب …منو اخراج کردن ، ممنوع کار کردن …یعنی ستین یکنیکه تو فکر م یاون طور یچیسروش ه نیبب-

 کار کنم !  نجایا خواستمینم …من …من قسم خدا به اما کار دنبال اومدم خودمون خاطر به منم

 :  گهیو با تحکم م رهیگیجلوم م دستشو

 ساکت شو سوگل ! بذار دو کلمه هم من بگم .-

 . کنهیو با خشم نگاهش م نیبه مع کنهیبند حرفش رو م پشت

 نهیکه من باشم مع نیاز ا شتریراه بندازه ب خوادیکه م ییمخاطب دعوا انگار
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 :  کنهیزمزمه م یو نفرت نهیو با لحن پر از ک شهیم رهیچشم هاش خ به

 یا هی! سر قض هم باشه نوبت منه یچون نوبت …ری؟ نگ یریانتقام بگ یخوای؟ هوم؟ م یخوایم یاز جون زن من چ-

که هر جا  ی!منو؟؟ من یچشمم دزد خطابم کرد یو جلو یبهم تهمت زد یاونطور هیچ دونستمینم یکه من حت

 . کردمیتو رو داداش خطاب م رفتمیم

رو درک کنه اما اشتباه  ییصداقت و دو رو نیسرد بودن قلبت اونقدر گرم هست که فرق ب نیدر ع کردمیم فکر

 . کردمیم

 خودت و من  یبه زندگ یگند زد یخودیب ی هیفرض هیخاطر  به

 . یدیاما نپرس یازم بپرس یتونست ی، م یبگ یتونست یم

 

 :  دهیو ادامه م یبه هست کنهیم رو …و صورتش قرمز تر شهیم شتریلحظه خشمش ب هر

انگار  یوانمود کرد ی؟ چرا با سکوتت جور یچرا سکوت کرد یدونستیم خوب خودتم …من عاشق تو بودم ؟ نه-

 دوستم بوده ؟  نیمن چشمم دنبال نامزد بهتر

خود من بودم  تونمی؟ اصال باعث نامزد یبرس نیمعرفت کم دم گوشت روضه خوندم و کم خواستم به مع یب آخه

  ؟یبه من زد یکارت چه ضرر نیبا ا یدونیم ن؟یو به من انگ دزد بزن سیپل شیپ نیانصاف بود بر

 

 :  زنهیم ادیفر بایتقر نیبه مع رو

اون زندان  یبار وجدانت دچار عذاب نشد ؟ من تو هی یداد لیواسه خودت دم و دستگاه تشک یدرستو تموم کرد-

 از دست دادم . مویزندگ تیتمام موقع

 موندن نداره . یبرا ییکجا جا چیوگرنه آدم سابقه دار ه کنمیدارم کار م یبه سخت خونمیدارم درس م یسخت به

  …خالفکار گهیننگ پدر زنمم پشت سرم بهم م هیما یحت
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 !  نیبب زنمو

 . مونیببرم سر خونه زندگ رمیساله عقدش کردم هنوز نتونستم دستشو بگ سه

  رتم؟یغ یعرضه ام ؟ من ب یب من

 . ستمی، به خدا قسم که ن ستمین

مندش ، شر یبراش بخر یگردنبند باشه و تو نتون هیزنت چشمش دنبال  هیچه حس بد یدونیو نم ینشست نجایا تو

 !  خوادیم یاون االن چ یانگار متوجه نشد ینگاه تو بدزد یبش

 

 . ذارهیتک تکمون اثر م یبدجور رو زنهیکه م ییها حرف

 .  شهیو گونه ام تر م خورهیبه سنگ م رمیاشکام بشم اما ت ختنیتا مانع ر دمیهم فشار م یهامو رو لب

 قلبشه . یرو شتریسروش ن یخون نشسته ، انگار هر کلمه  به نیمع چشم

گلوشه و اون ناچاره  خیب ییحرف ها هیکه  نی، ا مونهیکه پش نی، ا کشهیجمع شده ، کامال واضحه داره درد م صورتش

 که سکوت کنه .

 : دهیو ادامه م کنهیبه من م یاشاره ا نیتوجه به حال مع یب سروش

چون  ومدمیاز دست دادن نداشتم اما ن یبرا یزیچون چ رمیو انتقام بگ امیب تونستمیاز زندون آزاد شده بودم م-

از  یبرا یزیچ هی االن …اما االن یدیرو م یکه زد یکه تقاص تهمت یکشیو م یدیکش یاونقدر بدبخت دونستمیم

 دست دادن دارم .

 ارزشمندم . ییسوگلمو دارم ، تنها دارا االن

  …یریبگ یتونی، نم یریاونو ازم بگ ذارمینم

بار به  نیحس کنم ، به وهلل قسم ا میزندگ یاتو رو هیسا گهیبار د کیاگه  ن،یمع ادیب میسر زندگ ییبال نیکوچکتر اگه

اگه چشمم و  نیمع ارمیسرت م نایع یسرم آور یی. هر بال یبکش دیتو هم با کشمیکه عذاب م یا هیهر ثان یازا

 ه الل .بستم و سکوت کردم نه کر بودم و ن
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 یبکن میسر زندگ خوادیدلت م یتا تو هر غلط دمیو بر رتمیاالنم فکر نکن رگ غ پس

 

 . کنهینگاه م نیاما همچنان نفس زنون به مع شهیهاش تموم م حرف

خشم داره که  شیسروش اون قدر آت یاما مطمئنم چشم ها زنهیکه سکوت کرده و فقط با نگاهش حرف م ینیمع

 نشه . نیحرف نگاه مع یمتوجه 

 :  هگیکه علنا لکنت گرفته م یو در حال کنهیم یمصلحت یچند سرفه  نیبردن اون جو سنگ نیاز ب یبرا یهست

 کنه کار ن نجایا تونهیخوب م یستین یدختر نامزد توعه االنم اگه تو راض نیا میدونست یسروش ما نم نیبب …ب-

ه االن ن ای یدیمادرشو تو دزد یرفتو باور نکرد طالهاهم ح سیپل یکه حت یدیبه تو نزده د یتهمت چیه نیمع بعدشم

دش خو ینباشه نامزد تو با پا یهرچ یریبگ نیانگشت اتهامتو فقط سمت مع یکه تو حق ندار نهیمهم ا ستیمهم ن

  …دختر نیا …نجایاومده ا

 

 :  کنهیحرفشو قطع م زنهیم نیکه مع یداد

 !  یخفه شو هست-

 بیاوقات عج یبشر گاه نیا کنمیبا خودم فکر م نیبه مع رهیاونقدر بلند هست که لرزه به اندامم بندازه ، خ صداش

 . رسهیرحم به نظر م یترسناک و ب

 . ادیو به سمت من م زنهیتوام با تاسف به جفتشون م یپوزخند سروش

 . رهیگی، دستمو م رسهیبهم م یاما وقت کنهیچشم هام نگاه نم به

من  دونهیو خدا م کنمیاگه دلخور باشم باز تو رو به حال خودت رها نم یحت فهمونهیدستش بهم م یو با گرما رهیگیم

 .  دمیخریآرامشو به جون م نیاگه آرامش قبل طوفان باشه من ا یداشتم حت ازیحال خوش ن نیچقدر به ا

 . شهیمردونش فشرده م یانگشت ها یالبال دستم
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 : کنهیمتوقفش م نیمع یاما صدا کنهی، درو باز م رهیبه سمت در م و کشونهیدنبال خودش م منو

 سروش؟ -

 . هیکاف نیسروش به زم یقفل شدن پاها یکلمه برا نیهم

کوتاه  یجمله  کی نیمع یبم و مردونه  یکه صدا کشهینم یحرفشو بزنه و طول نیتا مع مونهیاما منتظر م گردهیبرنم

 :  رهیگیحال سخت رو در برم نیو در ع

 بشه . ینطوریا خواستمیمتاسفم ! من نم-

 : گهی، م رسهیکه فقط به گوش خودش و من م یزمزمه مانند سروش جور یصدا

  …اما شد-

و پشت بندش  نیو با سرعت از اتاق مع کشهیو دوباره دست منو م کنهیم رونیاش ب نهیحبس شده شو از س نفس

 . رهیم رونیشرکت ب

 . دهیو به راهش ادامه م کنهیدست منو رها ممحض خارج شدن از شرکت ،  به

  …من بدون اونم …سروش بره دادمیاجازه م دی، نبا امیخودم م به

وشو و باز ستمیا یاما من مصرانه م زنهیبه چشم هام نگاه کنه پسم م نکهی، بدون ا رمیگیو  جلوشو م دومیم دنبالش

  …رمیگیم

 

 به من نگاه کن سروش!  -

 :  گهیو م زنهیم ی، پوزخند شهیمن به آسمون دوخته م یبه جا نگاهش

عاشق بودن رو هم از  یبسمه ، من حت گهیاما د شمی، عاشق تر م شمیم می! چون اگه نگاه کنم دوباره تسل تونمینم-

 حد گذروندم.
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 . دمیم که متوجه باشم کجام ، خودم و تو آغوشش جا نیو بدون ا بندهیلب هام نقش م یلذت رو یاز رو یلبخند

  …میاما من به همون نفس حبس شده اشم راض شهیهاش دور کمرم حلقه نم دست

 :  گهیو م ادیم رونیاز حنجره اش ب یکه به سخت ییهمون صدا به

 نکن سوگل ! -

 :  گمیو تند تند م کنمیدورش تنگ تر م دستامو

 . دمیقول م شهینم تکرار اما کردم اشتباه …منو ببخش-

 

 نیراهو بهت نشون دادم ، گفتم از مع نیاما من ا یکنیم کاریچ یدار یکه ندون هی: اشتباه؟ اشتباه مال زمانسروش

  ؟یدیبرعکس اون کارو انجام م گمیم یسوگل؟ مگه من دشمنتم که هر چ یکرد کاریاما تو چ ریفاصله بگ

 

 !  خورهیم شی، باالخره نگاهم به نگاه دلخور و عصبان رمیگیزده ازش فاصله م خجالت

 :  گمیو مظلومانه م کنمیکج م گردنمو

   …!  بهم گفتدیببخش-

قصد  گفته که نینفر به مع کینه! بگم  ایو براش بگم  نیمع یحرف ها دونمی! نم هیبد هی، دوراه کنمیو قطع م حرفم

به عنوان جاسوس شک  یبه هست نیعاشقته؟ بگم مع یکردن اون رفتم؟ بگم هست دایپ یجون تو رو کرده؟  من برا

 داره ؟ 

 

 بگم . دیپس منم نبا ستین یحرف ها گفتن نی، ا دمیم رونیکالفه ب نفسمو

  …کنهی، سروش منتظر نگاهم م زنمیم یمصنوع لبخند

 صدام نلرزه:   کنمیم یو سع کنمیبا زبون تر م لبهامو
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 گهیخاطر من اخراجت کرد و تو دگفت صاحب کارت به  ینیبیاز من نم یاثر چیه دمیکه بهت کار م ییگفت جا-

 شو !  ابیشرکت بازار ایمدت ب هیپس  یممنوع کار شد

 

  ؟یدلسوزانه اشو باور کرد یحرف ها نی: تو هم اسروش

 

 . گردهیو برم کشهیبه موهاش م یدست ی؛ عصبان دمیسر تکون م تیبا مظلوم دوباره

 ، کالفه ، پر از غم :  ی، عصبان شنومیم صداشو

 ! شمیم وونهیدارم د ایخدا-

 : گمیو م کشمیسر شونش م یدست مغموم

  …خونه ؟ لطفا میبر …تکرار نشه دمی! قول م خوامیمعذرت م-

 

 برو! من کالس دارم.  ریبگ ی: تو تاکسسروش

 :  گمیو م زنمیم یامروز سه شنبه است لبخند تلخ نکهیا یادآوریو با  ندازمیبه ساعتم م ینگاه

  …حداقل دروغ نگو یباشه ! ول ینیمنو بب یخواینم-

 روش . نمیا وفتهیاتفاق م نمونیب ادیز ای: دروغ؟ تازگسروش

 :  گمیم یعصبان

 جدا بشم؟  خوامیم یگیو م یکنیقهر م خورهیم یبه توق یتو هم هست چرا تق ریانقدر نزن تو سرم تقص-

 :  گهیمتفاوت از گذشته م یو با لحن کنهی، به چشم هام نگاه م گردهیبرم باالخره

 ؟  ستیحواسم بهت ن گهید یعنیمدت ازت جدا بمونم  هی خوامیم گهیم یمرد وقت هی یکنیچرا فکر م-
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 توعه  یاز راه دورم نگاهم قلبم فکرم رو یحت من

  میزندگ یرو مییتنها دارا یزنم ، رو یرو

 یکه دوستش دار یاز زبون کس دنیبدونم اما دروغ شن قتویوقت بهم دروغ نگو ممکنه من حق چیه گهید پس

 ؟ ستین نطوریا استیاحساس دن نیبدتر

 

 .  دمیحرف هاش تکون م دییتا یبه نشونه  یسر یناراحت با

 :  گهیو م کشهیسر شونه ام م یدست

فکر  و ییتنها به یدار ازیتنها برگرد فکر نکن تنهات گذاشتم نه ، تنها برگرد چون ن گمیم یتنها برگرد ، وقت-

  …کردن

! در قلب من  ایاون وقت ب خوامیاتفاقات و برات م نیکه من به عنوان نامزدت بهتر یدیباور رس نیوقت به ا هر

 . شهیوقتم بسته نم چیتو بازه ، ه یبه رو شهیهم

 

 . کنهی، از کنارم عبور م کنهیکه حواله ام م یو بعد از نگاه طوالن زنهیم حرفشو

 چینبود اما ه ی، اگه پولدار آنچنان برهیو م یهر دختر نیمردونه اش دل و د کلی، اندام و ه کنمینگاهم بدرقه اش م با

خودش  یرو برا لیو استا پیت نیساده بهتر ی، با لباس ها دیپوش یوقتم بد لباس و نامرتب نبود ، اگه لباس مارک نم

 ساخت.  یم

 . هیمرد نیچقدر خوبه که نامزدم چن نمکیو با خودم فکر م زنمیم یمحو لبخند

اما ،  کشمیدوستهام خجالت م ینامزدم جلو هیپول یاوقاتم از ب ی، گاه خورمیرو م هیبق یاوقات حسرت زندگ یگاه

که من کنار سروش دارم  یکدوم آرامش چیپولدار ها و به قول معروف قشر مرفه ، ه کنمیاوقات با خودم فکر م یگاه

 رو ندارن. 
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فرصت  یکرد! هر آدم شهیاما چه م شمیم زاریاوقات از پست بودن خودم ب ی، گاه دونمیمن پوچه خودم م افکار

  میفرصت رو به خودم بدم ، به خاطر سروش ، به خاطر زندگ نیا دیجبران داره و منم با

 

 

 

 **** 

سروش برنداشتم  یاجازه بدون  یقدم یمدت حت نیا ی، تو گذرهیم نیکه رفتم شرکت مع یهفته از روز کی بایتقر

 . خوابهیمطمئن بشه من خوبم م نکهیو بعد از ا زنهی، هرچند دلخوره اما هرشب زنگ م

 بره !  رونیاز دلش ب یتا اون دلخور دمیبهش زمان م لیاما، هنوز دلخوره و من با کمال م دهیخواب تشیعصبان

و و سروش ندازهیم کهیو مدام بهم ت نهیبیبابامه که انگار صبرش سر اومده هر شب و هر روز من و م یمشکل اصل تنها

 . برهیسؤال م ریز

 . ستین یکه سابقه داره ، صرفا آدم بد یکنم تا بفهمه هر آدم کاریچ دونمینم گهید

 حق با پگاهه . دیشا دونمینم

دور خودمون  یطور نیقطعا ما سه سال ا خواستیاز سروش نم یآنچنان طی، اگه شرا کردینم یریبابام سخت گ اگه

 . میدیچرخینم

 . میکردیکامل م مونویو کم کم زندگ میکردیصفر شروع م از

ن او نیقرآنش گفته مانع ازدواج جوونا نش یکه خدا هم تو دونستمیم ینبودم اما اونقدر یمعتقد یلیآدمه خ دیشا

 . نداختیمن و سروش سنگ م یپا یپشت کرده بود به خدا و مدام جلو ینطوریمن ا یوقت بابا

 زیچ هیو راجع به  ادیب خوادیپگاهه خودش گفت م دونستمی، م ارهیمنو به خودم م فونیزنگ آ ی، صدا کشمیم یآه

 مهم حرف بزنه .

 . شهیم دایکه سر و کلش پ کشهینم یطول کنم،یبراش باز م درو
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 :  گهیم دنمیو بعد از بوس ارهیم رونیشده کفش هاشو ب سرخ یزده و با صورت جانیه

 !  ارینه ن گمیم یزیچ هی-

 :  خندمیم

 !  یبذار از راه برس-

 ! حاال بگم؟  گهید دمی: رسپگاه

 :  گمیدر همون حال م کنمیم تشیو به جلو هدا ذارمیپشت کمرش م دستمو

 بعد بگو !  ارمیب ییمن برات چا نیبگو اما اول بش-

 :  دهیو جواب م کنهیمبل پرت م یرو خودشو

 کارت دارم . نیبش ای! ب خوامینم ییفعال چا-

 :  گهیم جانیسمتم و با ه گردهی، کامال برم نمیشیو کنارش م دمیتکون م یسر

دم خبر اوم دنی.منم به محض شن نشیاریب نیتونیم نیدار ی! گفته اگه دوست شیببرتمون ک خوادیمحل کارم م-

 سراغ تو ! 

 

 :  ندازمیباال م ابرو

 بود ؟  نیکار مهمت هم-

 ؟  یگیم ینجوریاون وقت تو ا نجایاومدم ا دمیهمه راه دوون دوون کوب نیسوگل . ا یاحساس یب یلی: خپگاه

 

 :  گمیو با خنده م کشمیسر شونش م یدست

 !  کردمینم گهیموردو د نیخوب ! آخه فکر ا دینه ببخش-
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  ه؟ی: خوب نظرت چپگاه

 

 :  ندازمیباال م یا شونه

 . امی، به سروش بگم اگه اون اومد م دونمینم-

 

 : گهیم یو فور کنهیم هول

  …نه-

 : پرسمیم متعجب

 چرانه؟ -

 :  گهیتته پته م با

 باشه نامزدته ! یخوش نگذره هرچ ادیز دیشا ادی! سروش ب گهیباشه د یخوب گفتم جمعمون مجرد-

 

 : زنمیم یلبخند

 یلممکنه ک شناسهیکار شما رو نم پیاک نکهیمخصوصا ا ده،یاگه بخوامم اون اجازه نم ی، حت امیمنم نم ادیسروش ن-

 باشه . نیمرد اون ب

 

 : شهیم کالفه

 بار دومش باشه ؟  نیبه تو سخت گرفت که ا یبعدشم سروش ک یکن شیراض یتونیم یسوگل تو بخوا-
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 . زهیبه هم بر یدوباره همه چ کنمیرو درست م حاال که دارم اوضاع خوامیبه من اعتماد نداره ، نم گهید-

 : گهیم یساختگ ی هیو با گر رهیگیم دستمو

 . ادیمامانمم م گمیم یجمع دخترونست حت هی گمیم کنمیلطفا نه نگو ، من با سروش صحبت م-

 

 :  رهیگیرنگ شک به خودش م نگاهم

 ؟  یکنیچرا انقدر اصرار م-

 . دمیپرس یجمله رو نداره اما به نظرم سؤال منطق نیا انتظار

کاراش  ، به کنهینم کیمنو شر حاینوع تفر نیا یموقع تو چیه دونمیاما م ادیدوستم به حساب ب نیبهتر دیشا پگاه

 . میباهم بزرگ شده بود یعادت کرده بودم چون از بچگ

 .  بردیم ادیرو از  یمیقد کردیم دایپ دیبود که تا به دوست جد ییاون دوستها از

 مدیکم برام مبهمه و شک و ترد هیسفر  نیرفتن به ا یاصرارش برا نیو ا بشیغر بیعج یمهربون نیهم باور ا االن

، خودش رو جمع و جور  کنمیمنتظر نگاهش م نمیبیاش رو م یو دستپاچگ دهیپر یکه رنگ و رو رسهیبه اوج م یزمان

 :  گهیو م کنهیم

اومدم  یدوست دار حارویتفر نجوریا یلیخ دونمیچون م یدوستم نیتر کیاره؟ تو نزدد یرادیا چه خوب …خ-

ره از به کلت بخو یباد هی؟ بد کردم خواستم  یگفتیم اشیو سرگرم شیبا ذوق و شوق از ک یتو نبود نیسراغ تو ! هم

 !  یبپوس یکاریو ب ییاصال اشتباه کردم اومدم تو هم بتمرگ سرجات تا از تنها ؟یایحالت درب نیا

 : گمیم انهیو دلجو رمیگیاز جاش بلند بشه که مچ دستش رو م خوادیم

 . امیم گهیباشه قهر نکن د-

 : گهیو با ذوق م زنهیهاش برق م چشم

 ؟یگیراست م-
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 : دمیلبخند سر تکون م با

 آره البته اگه سروش اجازه بده ! -

 االن زنگ بزن ازش بپرس !  نیخوب هم-

 : گمیو مردد م ندازمیبه ساعتم م ینگاه

 .گمیاالن احتماال دانشگاهه بذار امشب بهش م-

 کالس دارم . گهیاووف امشب نه االن زنگ بزن فوقش م-

 : گمیو م دمیم رونیب یبا کالفگ نفسمو

 بده تا زنگ بزنم . لمویموبا …از دست تو-

 : فرستمیم امیزنگ زدن براش پ یبه جا دهیو به دستم م دارهیبرم زیم یاز رو لمویموبا خوشحال

 ؟  یصحبت کن یتونیم-

 . دهیبا زنگش م امکمویجواب پ میشیکه با پگاه گرم صحبت م یو زمان گذرهیم یا قهیدق ده

 . کنمیو تماسو وصل م دارمیپام برم ی، تلفنو از رو کنهیصحبتشو قطع م پگاه

 :چهیپ یگوشم م یسروش تو یخسته  یصدا

 شده سوگل ؟ یسالم چ-

 . نهکیفراموش کنم چند وقته مکالمه امونو با جانم و خانومم شروع نم کنمیم یو سع دوزمیم یقال یبه گل ها نگاهمو

 :  گمیو م زنمیم یزورک لبخند

 برم؟  ش،یکارشون برم ک پیبا اک گهیپگاه اومده ، م-

 ، پگاه منتظر به من چشم دوخته و منم منتظر گوشم و به تلفن سپردم.  کنهیم سکوت

 :  گمیو م ارمی، طاقت نم شهیم یسروش طوالن مکث
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  …رمینه نم یاگه تو بگ-

 : پرهیکالمم م ونیم

 ! میریبا هم م-

 

 :  گمیم جانیو با ه زنهیهام برق م چشم

  ؟یگیراست م-

 جفتمون الزمه.  یسفر برا هیآره ، فکر کنم -

فروکش  جانمیدستمون بذاره تمام ه یرو یادیسفر ممکنه خرج ز نیا نکهیا ادی، اما با  زنمیاز ته دل م یلبخند

 :  گمیو مغموم م کنهیم

 تازه هوا هم سرده !  ستیسفر رفتن ن یبرا یاما االن موقعه مناسب میفرصت دار یوقت هست کل ی، کل مینه نر-

 : گهیسابق م یو با همون عشق و مهربون شهیم مایدوباره مثل قد لحنش

 رو حرف آقاتونم میریزود م یلیخ رمیگیم طیده کن منم بلخانومم مقدمات سفرو آما ییمهم تو-

 نزن باشه؟  حرف

 

 ، انگار به کل حضور پگاه رو فراموش کردم . زنمیاز سر لذت م یو لبخند بندمیهامو م چشم

 : گمیو م زمیریصدام م یاحساساتمو تو تمام

 !  یتو بگ یهر چ-

 آرامش بخش:  یو پشت بندش همون صدا کنمیاز پشت تلفن هم احساس م لبخندشو

 مواظب خودت باش!  نمتیب یم امیشب م-



 تو؟ ایمن عاشقم 

 
189 

 

  …نطوریتو هم هم-

 : شهیتلفنو قطع کنم که با صداش مانعم م خوامیم

 سوگل؟-

تمام اعضا و جوارح بدنم از کار افتادن و فقط گوش هام و  …ستین یلبخند گهی، د رسونهیضربانشو به اوج م قلبم

  …دارن تیقلبم فعال

 : گهیشده م نیکه نفسش سنگ یو در حال شکنهیباالخره سکوتشو م سروش

قلبم گذاشته و مدام  یپاشو رو یکی، انگار  شمیم تیاذ تیاما دارم از دلتنگ …ادیز یلیدوستت دارم ، خ یلیخ-

 تونمیساعت هم نم کی یبرا یحت تویآرومش کنم دور تونمینم …قلبم کم آوردم یمن مردم اما جلو دهیفشار م

 مونهیصبح فقط خاکسترم  م کردمیفکر م ،تا صبح خوابم نبرد ، تا صبح تو تب تو سوختم  شبید …بهش بقبولونم

هاش  کهیت ی، باز البه ال شیاگه بشکن یحت رهیبه دل بگ نهیاز تو ک تونهیتو جون گرفتم. قلب من نم ادیاما دوباره با 

 کرد تنها کلمه انیب یکلمه ا چیبا ه شهیاحساس هارو نم یرس هی فیح …فیسوگل ح زنهیم ادیفقط اسم تو رو فر

 وار وانهیکه رو حسم به تو دارم عشقه . من عاشقتم سوگل اونم د یا

 

 جونم نموند . یتو یرمق چیبدنم و متزلزل کرد که ه ستمیس یچند جمله جور با

 . زنهیم ادی، تمام وجودم اسم سروش رو فر کوبهیوار م وانهیحبس شده ، قلبم د نفسم

 ؟؟ هیپس چ ستیعشق ن نایا اگه

 ؟  هیپس اسم ما چ ستمیسروش عاشق و من معشوق ن اگه

  ؟یبگ یزیچ یخوای: نمسروش

جمله رو به  کیناخودآگاه  خوامیازش جواب م یوقت کنمینداره ، به قلبم رجوع م یجواب چی، ه کنمیذهنم رجوع م به

 : دهیزبونم دستور م

 . شمیپ ایب-
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  …شده ، دل تنگ شده و صبرش سر اومده قراریتاب و ب یکه ب فهممی، از نفس هاش م کنهیسکوت م دوباره

 نفس زدن هاش:  ونیخودشو م یصدا تیو در نها دنشویدو ی، صدا شنومیقدم هاشو م یصدا

 .  امیدارم م-

 نجایپگاه هم ا ارهیم ادمی تازه خورهیکه به پهلوم م ی، سقلمه ا کنمیو تماس و قطع م دمیو از گوشم فاصله م تلفن

 حضور داره. 

 . کنمی، خودم و جمع و جور م تیو در نها یمصلحت یسرفه  چند

 :  گمیو با تته پته م خارونمیشده ، لپمو م رهیبه من خ ییخنده پر معنا با

 .  نجایا ادیب خوادیم سروش …ام …ا-

 . زنهیو از ته دل قهقهه م کنهیحبس شده ته گلوشو رها م ی خنده

 . کنمیو ساکتش م زنمیبار منم که به پهلوش سقلمه م نیا

 : گهیو م کنهیجمع م یاشو به طرز مسخره ا خنده

اما انگار  میمخ سروشو بزن ! هر چند دوست داشتم تنها بر یحساب شیک ی هیباشه پس من برم ، تو هم سر قض-

 !  دیدزدات  قهیممکنه تو رو از دست اون نامزد عط ری؛ غ ستیهم ن یچاره ا

 . کنهیو باالخره عزم رفتن م خندهیشل شده ام م شیکه پگاه هم طبق معمول به ن زنمیاز ته دل م یلبخند دوباره

 . شهیم یانداختن راه کهیت یتا بدرقه اش کنم و اونم بعد از کل شمیجا بلند م از

 . کنمیبه سمت اتاقم پرواز م بندمیدر و پشت سرش م نکهیمحض ا به

دراز  یشیبه سمت لوازم آرا  لرزنیم جانیدست هامو که از ه …روحهیب یلی، صورتم خ ستمیا یم نهییآ یجلو

 . شمیم رهیاز کارم به خودم خ یکلنجار رفتن راض یبه سر و صورتم بدم و بعد از کل ییتا صفا کنمیم

 نیونم مثل من تمام اکه ا دمیسروش نسبت به من سرد شده اما حاال فهم کردمی، فکر م زننیهام علنا برق م چشم

 از من . شتریمدت دلتنگ بوده ، چه بسا ب
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م به نظر مونهیثابت م دمیلباس سف یو به محض باز کردن،چشمم رو کنمیو در کمدمو باز م کشمیم یقیعم نفس

 امروز . یانتخاب برا نیبهتر

 . ادیزنگ در هم به صدا در م کنمیهامو که عوض م لباس

 

، با  شهیبه سمتش رو نداره ، زنگ پشت سر هم زده م دنی، هم دلتنگشم و هم پاهام توان دو کنمیجام قفل م سر

موهام  یلباس و ال یعطرمو رو ی شهی، اول ش دمیکش قیچند نفس عم نکهیو بعد از ا زنمیدست هام خودم و باد م

 . کنمیو بعد به سمت در پرواز م کنمیم یخال

 . ادیباالخره م ، ستمیا یو منتظر م کنمیو باز م در

  …شویعسل یرنگشو ، چشم ها ییمجعد و خرما یبلندشو ، موها شی، قامت مردونه اشو، ته ر نمشیبیم باالخره

  …ی، با دلتنگ یقرار ی، با ب گذرونهی، اونم درست مثل من سر تا پامو از نظر م کنهیتوقف م شهیمن م یمتوجه  یوقت

  …تا سروش به سمتم بدوه هیقدم کاف نی، هم دارمیقدم به جلو برم کیو  امیخودم م به

 انگار سالهاست ازم دور بوده . کشهیچنان در آغوشم م شهیفاصله کم م یو وقت دوهیم

موهام احساس  یپوست سر و البه ال یخوب رو یلیداغشو ، خ ی، نفس ها بلعمیتنشو م یو بو کشمیم یقیعم نفس

 . کنمیم

 . شنومینگ کرده رو خوب مبا قلب من هماه تمشویقلبشو که ر یصدا

 :  گمیو م خندمی، م شهیم شتریب هیدست هاش هر ثان فشار

 سروش له شدم .-

 : گهیو م زنهیم ی، لبخند مردونه ا چسبونهیم میشونیتب دارشو به پ یشونیو پ کنهیبازو هاش و از دورم آزاد م حصار

 سالم-

 : خندمیم
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 ؟  یزنیچرا انقدر نفس نفس م یول یسالم خوش اومد-

 تا به تو برسم . دمیکل راهو دو-

 ؟ یدیتو چرا دو هینقل ی لهیهمه وس نیا نی، اتوبوس ماش یتاکس-

د فرها یدونی؟ مگه نم یدیو مجنون و نشن یلیل یآسون نبوده سوگل ، مگه قصه  یداستان عاشقانه ا چی: هسروش

ه قدرت دارن ک نقدریبه تو ا دنیرس یمن برا یپاها یچرا وقت هینقل ی لهیکوه کند ؟ وس نشیریبه ش دنیرس یبرا

 کل راهو به سمتت پرواز کنن؟

  ؟یبکش یبه من سخت دنیرس یبرا یخوایم یعنیپس -

 کوتاه رو دارم سوگل !  یها ریمس نیمن قدرت هم یبحث تو باش ی، وقت خوامیاز تو باشه نم ی، دور یاگه اون سخت-

 : گمیو م ندازمیابرو باال م طنتیش با

 باشه .-

 . مونهیم رهی، منتظر بهم خ رمیگیفاصله م ازش

 : گمیو م رمیگیبه خودم م یمتفکر حالت

 !  یشدن به منو ندار کیساعت حق نزد هیپس تا  هینطوریحاال که ا-

 : خندهیم

 ؟  یحق نگاه کردنت رو چ-

 :  گمیم تیو در نها کنمیفکر م یکم

 پاداشت !  شهیم نمیا دمیبوس از لپم بهت م هیساعت  کیبعد  این کیباشه نگاه کن ! اما نزد-

 . شهیم رهیبهم خ یو با نگاه خاص کنهی، سکوت م دهیم هیتک وارید به

،  رهیگیم واریاشو از د هی، تک دهینرس ستیهنوز شمارشم به ب کنمیدلم شروع به شمردن م یو تو ندازمیباال م ابرو

 :  گهیو م کنهیم ینچ
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دختر  هیمثل  دیدل وسطه تو هم با یپا یمد شده باشه اما وقت یزن ساالر دیاونم از دور ؟ شا ینگاه کن شهینم-

 یکم کن مویخوب دلتنگ

 

 ؛  مذاریکه پا به فرار م دارهیقدم به سمتم برم کی، مشتاق  ندازمیابرو باال م طنتیو با ش زنمیبه کمرم م دستمو

 : نمخویم یو براش کر چرخمی، دور مبل م ادیم دنبالم

 . یریمنو بگ یتالش نکن عمرا بتون یالک-

 : خندهیم

 وقته گرفتمت .  یلیمن خ-

 :  زنمیم غیو ج کنمیدستش فرار م ری، از ز دارهیبرم زیسمتم خ به

 !  ایدنبالم ن-

 :  گهیو م زنهیم قهقهه

 نداره !  یکم حس قدرت بهت دست بده وگرنه گرفتن جوجه که کار هیکه  نهیا یبرا رمتیگیمن اگه نم-

 

 . ستهیا یطرفش ، اونم با فاصله و درست روبه روم م گردمیو برم ستمیا یم

 : گمیبه جانب م حق

 !  یریبگ یخوایم یچطور نمیبب ریبگ اینخواستم ! ب فیمن که تخف-

 . هکنیم قفل نیآخ از ته دل سروش بند دلم و پاره و پاهامو به زم یاما صدا ذارمیبند حرفم دوباره پا به فرار م پشت

 . کنمیحضورشو بدون فاصله از خودم احساس م یو گرما شهیبرگردم که بدنم حبس م خوامیم دهیترس

 : گمیو م کنمیحرص تقال م با
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 ؟  یترسونیکه منو م دهیرس ییکارت به جا-

 . کنهیرو هم ازم سلب م یتکون نیقدرت کوچک تر یکه حت یبه طور کنهیدست هاشو تنگ تر م حصار

 : کنهیو زمزمه م ارهیکنار گوشم م سرشو

  ؟یدیترس-

 : کنمیو درست مثل خودش زمزمه م شمیبدون فاصله مسخ م یکینزد نیا از

 . دمیآره ترس-

 کنه؟یم کنهیآهنربا که از قطب مثبتش فرار نم یخانومم ، قطب منف یفرار کن نمینب گهید-

 !  تونهیاگه بخوادم نم یحت …نه-

 . گردونهیو برم م رهیگی، شونه هامو م کنهیهاشو از دورم باز م دست

 : گهیم یو با لحن خاص شهیم رهیچشم هام خ به

که  یدرست همونطور یمن بش ی، کم مونده ؛ کم مونده تا خانوم خونه  رهیم نیکمم از ب یفاصله  نیهم یبه زود-

 خونمون . یتو …یعنی یکنیخونمم م ی، تو یکنیم یقلبم خانوم یتو

  نهزیهام برق م چشم

 ؟  میکنیازدواج م-

 : دهیبه عالمت مثبت تکون م سرشو

 !  میکنیآره عروس خانوم ازدواج م-

، دستاش  دمیآغوش سروش جا م یو به جاش خودمو تو کنمیگلوم اومده رو خفه م خیتا ب جانیکه از فرط ه یادیفر

  …هیقیداره ، حق تی، واقع ستین یالیکه خ فهممیم شهیکه دور کمرم حلقه م

ه به کام ما بچرخه ، ب خوادیبار م نیاول یبرا ای؛ انگار چرخ دن مینیرو بب یخوش زندگ یرو میخوایکم کم ما هم م انگار

  …سوگل کام به …کام سروش
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 چرا؟ دانمیاصالً نم یدوستت دارم ول آخ

 کرده مرا تروانهید یپاسخیب نی! اآه

 

 ام که حاضرم عاقل شوم وانهید آنقَدَر

 از من نخواهد شد جدا یوانگید نیا گرچه

 

 کند دایپ یرا مأمور کردم پاسخ عقل

 ها وانهید دنیمعذور است از فهم گفت

 

 فقط فهمدیم وانهیرا د وانهید نیا حال

 هوای! آن هم بستین یبازوانهیجز د عشق

 

 ؟یزنیم ای... تو با من دل به درترسمینم من

 ....ای، با من ب رومیجان! من م وانهینکن د شک

 

ن سفر دونفرمو نیاول کنمیو با خودم فکر م کنمیبه ازدحام فرودگاه نگاه م جانیو با ه زنمیسروش چنگ م یبازو به

 چقدر قشنگ شروع شد .

 : گهیو با خنده م ارهیکنار گوشم م سرشو
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 ؟  یدیمنو فشار م یچرا انقدر بازو-

 . رهیگیو دستمو م ارهی، دستشو جلو م دارمیزده دستمو از دور بازوش برم خجالت

 ؟  یستیخسته که ن-

  دمیتکون م یبه عالمت منف سرمو

 . ارمیمن دربست در اخت میهتل چمدونامونو که گذاشت میپس بر-

 : خندمیم

 . گهید یجاها میریها که نقاب داره بخرم بعد م یلباس محل نیبازار من از ا میپس بر-

 ؟  یایاسپورت زدم راه ب پیکه ت یبعد کنار من یبپوش یکه تو لباس محل شهی: نمسروش

 بپوش . یخوب تو هم لباس محل-

 : گهیو م دهیم لمیاشو در غالب لبخند تحو قهقهه

  زمیعمرا عز-

 . گمینم یزیچ گهیو د کنمینازک م یچشم پشت

 . میشیم شیمخصوص شهر ک یها یو سوار تاکس میشیفرودگاه خارج م از

 یو وقت کنمیکه گذر زمان رو اصال حس نم ی، اونقدر شمیاونجا م یها ییبایو ز عتیتمام مدت غرق طب نیماش یتو

 . ستادهیهتل ا هی یکه راننده جلو امیبه خودم م

 !  میقراره بمون نجایا شهیباورم نم کنمی، به هتل که نگاه م شمیم ادهیو پ کنمیم تشکر

 . میتا با ناله سودا کن میکه اه نداشت ییها و قشر پولدار بود ، نه ما ونیع یکه فقط جا یپنج ستاره ا یهتل

 : گهیو م کنهیم ی؛ اشاره ا ستهیا یو سروش چمدون به دست کنارم م رهیم یتاکس

 !  گهیبرو د-
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 : گمیو م رمیخودم و بگ یجلو تونمینم

 ؟  یهتل نیچن میسروش چرا اومد-

 ؟  یدوست ندار-

 گرونه !  یلیخ نجایدوست نداشته باشم ؟ اما ا شهیمگه م-

  کنهیم تمیو به جلو هدا ذارهیپشت کمرم م دستشو

 نداشته باش فقط لذتشو ببر !  یبه اوناش کار گهیتو د-

 . میشی، با هم داخل هتل م دهیو به من نم یحرف چیه یاجازه  گهید

 روز هم که شده لذتشو ببرم . کی یپول دارم بدم و برا یهر چ یگیکه با خودت م یجا شاهانه است ، اون قدر همه

 . رمی، دنبالش م رهیهتل م رشیبه سمت پذ سروش

 : گهیبا لباس فرم اونجا مشغول نوشتنه سروش خطاب به اون م یمرد

 سالم اتاق رزرو کرده بودم .-

 : گهیم ییو با خوشرو کنهیسرشو بلند م مرد

 ؟  فتونیاسم شر نیخوش اومد یلیسالم خ-

 !  یسروش اصالن-

 : گهیو م کنهینگاه م وترشویکامپ یتو مرد

 سوم  یبله اتاق صد و هفت طبقه -

 :  گهیو م ذارهیسروش م یبرگه جلو هی

 داده بشه.  لیتحو دیبه عالوه مدارکتون با رشیفرم پذ نیا-

 : گهیو م کنهیبه من م یاشاره ا سروش
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 خانومم بره مستقر بشه . دیاتاقو بد دیباشه فقط اگه ممکنه کل-

 :  گهیو م دارهیها برم دیرو از کنار انبوه کل یکارت مانند دیکل یاعتراض چیبدون ه مرد

 کنن . تونییاز پرسنل راهنما یکی گمیاالن م-

 :  گهیو م ادیروشن به سمت ما م یلیخ یبا چشم ها یجمله اش تموم نشده پسر جوون هنوز

 . کنمیم شونییمن راهنما-

 . کنهیالوه چمدون هامون به سمت آسانسور حرکت مو به ع رهیگیرو از اون مرد م دیکل

کنه  ییپسر جوون راهنما هیمنو  ومدیبه مذاقش خوش ن ادی، انگار ز شمیسروش م یدر هم رفته  یاخم ها ی متوجه

. 

 . رمیو به سمت آسانسور م دمیتکون م نانیبا اطم یسر

 . میشیو هم من هم پسره سوار م شهیمن در آسانسور هم باز م دنیبا رس همزمان

 پسر و چشم هاش ندارم ... نیبه ا ی، حس خوب وفتهیبه دلم م یبیترس عج شهیآسانسور که بسته م در

 بهت یمنف یانرژ یاما از اون دسته آدماست که حضورشون کل ندازهیهم بهم نم ینگاه میو ن نهییسرش پا درسته

 . دهیم

کنده  هر آن کنمیکه حس م دمیمشتم فشار م یانقدر تو فمویک یم برسه دسته سو یکه آسانسور به طبقه  یزمان تا

 . شهیم

 نمیاز س یکه از سر آسودگ یبا نفس شهیهمزمان م دهیسوم رو م یبه طبقه  دنینازک که زن که خبر از رس یصدا

 . شهیخارج م

 : گمینلرزه خطاب به پسره م کنمیم یکه سع ییو با صدا امیم رونیآسانسور ب از

 .  رمیخودم م دیبد دویکل-

 : گهیم یبیو با لحن سرد و عج شهیم رهیسمتم و با اون چشم هاش به چشم هام خ گردهیبرم
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 .  کنمیم تونیتا اتاقتون همراه-

  108اتاق شماره  ندازمیبه شمارش م ی، نگاه ستهیا یاز اتاق ها م یکی ی، جلو رمیو دنبالش م دمیسر تکون م ناچارا

 :  گهیو م کنهیچمدونمو رها م پسره

 اتاقتون ! -

 :  گمیم متعجب

  107گفتن اتاق  دمیاما من شن-

 : گهیخودشو ببازه مطمئن م نکهیا بدون

 !  نیدیاشتباه شن-

 : دهیو ادامه م ارهیباال م دویکل

  108روش نوشته  دینیبب-

 . کنهیباز م و درو برهیو به سمت قفل در م دیکل رهینگاه از نگاهم بگ نکهیا بدون

 :  گهیو م کنهیبه داخل م یا اشاره

 !  دییبفرما-

 داخل اتاق نشینگاه سنگ ریو ز رمیگیچمدونمو از دستش م یو از خودم دور کنم ، دسته  یافکار منف کنمیم یسع

 . شهی، هنوز فرصت نکردم اطراف و نگاه کنم در پشت سرم بسته م شمیم

 گردمیو برم پرمیو وحشت زده سر جام م دهیترس

 

رفتار هاش مشکوک  یاما به نظرم همه  دمیچرا انقدر ترس دونمیفقط در بسته شده ، نم ستیاز اون پسر ن یخبر

 اومد .
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 . رهیم ادمیاز  زی، کم کم همه چ چرخونمیو مجهز م کیدور تا دور اتاق ش نگاهمو

 . کنمیتوشو کنکاش م یو حساب رمیبه سمت آشپزخونه اش م جانیه با

 . مونهیثابت م یا مهینصفه و ن یظرف غذا یکه نگاهم رو چرخونمیدارم چشم م یطورهمون

 : گمیو متعجب با خودم م ندازمیباال م ابرو

 ! دن؟یم لیاتاق و جمع کنن به نفر بعد تحو نکهیبدون ا یهتل نیچن یخدمه  یعنی-

و  کنمیتخت رها م ی، خودم و رو شمیو از آشپزخونه خارج م دمیشون تکون م یانضباط یب یاز تاسف برا یسر

منو  کینزد یاونم تو فاصله  یتق و توق ینشده که صدا قیآرامش به وجودم تزر یاما هنوز ذره ا بندمیچشم هامو م

 . پرونهیاز جا م

 . مونهیچمدون ناآشنا  م یاتاقه نگاهم زوم رو ینفر تو هیکه  شمیو مطمئن م زنهیتند تند م قلبم

 هتل بکنم . یو کل کارکنا رشیبار اون پسره و پذ رسهیکه به ذهنم م یبرم هر چ خوادیو دلم م شمیم یعصبان

 ! گهینفر د هیمنو بفرستن اتاق  نکهی. استیاصال ممکن ن یسهل انگار نیچن

 ؟ یسر و پا بود چ یآدم ب هی؟ اگه  یاتاقش بود چ یتو حموم باشه برهنه تو نکهیا یصاحب اتاق به جا اگه

 ؟یچ کردمیدر حمومو باز م رفتمیم یکنجکاو یاگه من از رو اینها بود ؟ با همسرش ت اگه

 باز شدن در مثل یبرم که صدا ادیب رونیاون طرف از حموم ب نکهیقبل از ا خوامیو م دمیم رونیب یبا کالفگ نفسمو

 . شهیم دهیسرم کوب یپتک تو

که از حموم  یبود که حداقل من چشم هامو ببندم تا اون نیا ومدیکه از دست مغزم بر م یفرار نبود ، تنها کار یجا

 اومده فرصت فرار داشته باشه. 

  : شنومیبمشو م یو در آخر صدا فهممینگاهشو م ینی، سنگ کنمیهام بسته است اما حضور اون شخصو حس م چشم

  ؟یکنیم کاریچ نجایتو ا-

 ؟  ناسهشیکه منو م هیک نیکنم ، ا زیصداشو آنال کنمیم یبسته سع چشم
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ل درصد هم احتما کی یکه حت نمیبیو م یو کس کنمیپلکمو باز م یال ی، به آروم رسمینم یا جهینت چیبه ه یوقت

 . دادمینم نجایرو اونم ا دنشید

  …نیمع

 ؟  شهیهم زهر مارم م شیسفر ک یعنیو سردرگم شدم ؛  جی، گ شمیم رهیپلک زدن بهش خ بدون

 ی شهیزدن به ر شهیقصد ت یاتاق ؟ باور کنم کس نیا یمنو آورد تو ی؟ باور کنم اون پسر اتفاق نجای، ا نیمع آخه

 ؟  شتریاتفاقات فقط اتفاقه نه ب نیمنو سروش نکرده ؟ باور کنم تمام ا یخوشبخت

 : ارهیمنو به خودم م نیمع یطلبکارانه  یصدا

 ؟  یکنیم کاریاتاق من چ یبا توام؟ تو-

 برهنه است . نیمع یباالتنه  نمیبیو م شهیکه چشم هام باز م یاون قدر ارهیبلندش حواسمو سر جاش م یصدا

 تا آب شدن ندارم .  ی، از خجالت مرز گردمیبرم یجوابشو بدم فور نکهیا بدون

 رمیو به سمت در م زنمیچمدونم و چنگ م یدسته  نیمع نینگاه سنگ ریکمرم نشسته ، ز رکیت یرو یسرد عرق

 . شهیسرم خراب م یرو ایعلنا دن نمیبیدر قفل شده رو م یاما وقت دمیدر و فشار م ی رهیدستگ

 اما در واقعا قفله . کنمیتالش م گهیبار د چند

ن با همو نی، مع گردمیو دوباره برم کنمیتازه م یبه خودم مسلط باشم ، نفس کنمیم یسع یاون اوضاع بحران یتو

 . کنهیو با اخم به من نگاه م ستادهیوضع همون جا ا

 : گمیو با لرزش محسوس صدام م دزدمیهامو ازش م چشم

 در قفله ! -

 :  گهیم یچون با لحن بد دمیمنم که نقشه کش نیا کنهیانگار فکر م …کنهیاز من متنفره ، انگار حرفمو باور نم انگار

 تو ؟  یاومد یپس تو چطور-
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 کنمیدر همشو حس م یخوب اخم ها یلیاما خ نهی، چشمم به زم کنمیم فیو براش تعر کنمیهامو با زبون تر م لب

 . ادیو به سمت من م رهیگیم واریاشو از د هیبگه تک یزیچ نکهی، بدون ا شهیحرف هام تموم م یوقت

 زشویم یرو دیو کل زنهیم ی، پوزخند دوزمینگاه سرکشمو به صورتش م شنیبدنم منقبض م یها چهیماه تمام

 . دارهیبرم

هنه و بر یورزشکار یدر قفل شده بذارم نه باالتنه  یتمرکزمو فقط رو کنمیم یو سع شهیروشن م یدیدلم نور ام ته

 افتاده . شیشونیپ یو تکه تکه اش که رو سیخ ی، نه موها نیمع ی

 . شهیم دینا ام دمیتمام ام شهیهم باز نم نیمع دیبا کل یاون در حت یاما وقت دوارم؛ی، ام رمیسرش به سمت در م پشت

 . شهیم رهیام خ دهیبه صورت ترس شیخی یسرد و چشم ها یسمتم و با چهره  گردهیبرم

 : گهیکه م سوزهیدلش به حالم م انگار

 بکنن !  یفکر هیتا  زنمیاالن زنگ م-

نگران سروش از پشت در به گوش جفتمون  ی، هنوز قدم از قدم برنداشته که صدا دمیتکون م یو مغموم سر عیمط

 : رسهیم

 ؟  ییسوگل ؟ سوگل کجا-

 رونیاز ته حنجره ام ب ییصدا نکهیاما قبل از ا خورهیتکون م نجامی، لب هام به قصد گفتن من ا زنهیهام برق م چشم

 . رهیگیدهنمو م یمحکم جلو ی، دست داغ ادیب

 . شمیم رهیدهنمو گرفته خ یمحکم جلو نطوریو ا ستادهیکه بدون فاصله از من ا ینیگرد شده به مع یچشم ها با

 : گهیو با تحکم و شمرده شمرده م کنهیدر هم بهم نگاه م یاخم ها با

 در کتمیدختر خوب ساکت باش و ج هی نیع زیبه همه چ شهیو گرنه دوباره گند زده م ادین در صدات اصال …اصال-

 باشه؟ ادین
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و  طیشرا تونمی، اصال نم کنمیسرم رو تکون بدم فقط مسخ شده نگاهش م یحرفش حت دییتا یبرا کهنیا یجا به

 کم رو نداره . یفاصله  نیدرک کنم ، ذهنم اصال کشش ا

 . نیوضع مع نیاوضاع و با ا نیا یهم تو اون

 صورت من . یبه تک تک اجزا رهیخ نیبه رنگ شب اون و مع یبه چشم ها رهیخ من

 . زهیریمن م یگونه  یو رو خورهیسر م سشیخ یاز موها یآب ی قطره

، پشتش رو  دارهیدهن من برم یکالفه دستش رو از رو نی، مع میایتا هر دومون به خودمون ب هیهمون قطره کاف انگار

 . زنهیچنگ م اهشیپرپشتش و س یو با هر دو دستش به موها کنهیبهم م

 . شنوهیو نه گوش هام م نهیبیکنم ، نه چشم هام م کاریچ دونمینم اصال

 کردم؟  انتی؟ خ می، من گناهکارم ؟ آدم بد نمیشیم نیزم یو رو خورمیسر م واریرمق کنار د یب

هش ، نه زل بزنم ب نکهینه ا گرفتمیازش فاصله م دیهست ، من با نمیبیم کنمیکه فکر م یمنه ؟ کم ریمگه تقص اصال

 و فقط تماشا کنم !  ستمیازش وا یفاصله ا چیبدون ه نکهیا

 کنم !  کاریچ دیبا تیموقع نیا یتو دونستمیاما ، مغزم از کار افتاده بود ؛ نم کردمینم تماشا

 ادیم شیپ ی، کمتر وقت یکنیو تو مسخ شده فقط نگاه م شکنهیچشمت م یجلو یشکستن هیکه  یزمان نیع درست

 . یریرو بگ یو وسط راه اون شکستن یبپر

و  رمیمن نخواستم ، اما نتونستم جلوشو بگ نکهیکم رو با ا یفاصله  نیموضوع نداشت ، ا نیبا ا یمنم فرق حال

 حال سخت بدونه . نیموضوع ساده و در ع نیخودم رو مقصر ا شهیهم دیوجدانم شا

بهتره بگم ، عذاب وجدان  ایکم نگران  هی دینشستم شا دهیرنگ پر یمن که اون طور دنیو با د گردهیبرم نیمع

 . رهیگیم

 . کنمیو متوقفش م برمیدستمو باال م تیقدم به سمتم برداره که با جد هی خوادیم

 : گمیگلوم خفه کنم م یتو تمویعصبان ادیفر کنمیم یکه سع یو در حال کنمیبار بدون ترس به چشم هاش نگاه م نیا

 !  رونیببر ب نجایمنو از ا-
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 دمید یو از گستره  رهیگیبگه ازم فاصله م یزیچ نکهیو بدون ا دهیم رونیب نهی، نفسشو از س شهیتر از قبل م کالفه

 . شهیخارج م

هم  شتری، بلکه رفته رفته ب شهیدرونم نه تنها کم نم شیو ات تی، اما عصبان امیبه خودم م یانگار منم کم رهیکه م اون

 .  شهیم

اما  دمیدر رو فشار م ی رهیدوباره دستگ کیریستیو ه یو با کالفگ شمیطاقت نشستن هم ندارم ، از جام بلند م یحت

 . شهیباز م یکه داشتم در به راحت یبار برخالف توقع نیبار ، ا نیا

 نبود .  دنی، وقت ترس فرستمیرو به عمق دلم م ترسم

 . کشمیم یو سرک کنمیباز م مهینبود ، در رو ن کنهیرو با من م یباز نیداره ا یک نکهیفکر کردن به ا وقت

  …البته فعال ست،یاز سروش ن یخبر

 ؛ کنهیچمدونمو متوقف م یبرم که دست رونیاز اتاق ب خوامی، م رمیگیدست م یچمدونمو تو یو دسته  گردمیبرم

 

 یاسک قهیو  یتو قاب لباس سورمه ا شیتفاوت که بدن ورزشکار نی، با ا شمیروبه رو م نیو باز با مع گردمیبرم

 :  گهیدر هم رفته م یو با اخم ها دزدهیمن اون نگاهشو م یشده ، به جا دهیپوش

 . رمیم نجایامروز از ا نیمن هم یدید منو نگو …به سروش نگو من-

ر که نه ، از س یاز سر آسودگ ینفس شهی، در که پشت سرم بسته م رمیم رونیو از اتاق ب دمیحرف سر تکون م بدون

 .  شهیخارج م نمیاز س یدرموندگ

 دهایهمراه با سروش از آسانسور پ رشیو مسئول پذ شهیکه در آسانسور باز م گذرهیاونجا نم ستادنمیا از یا هیثان

 . شنیم

 . داستیهم پ یاز صد فرسخ یحد و مرز سروش ، حت یب تیو عصبان یکالفگ

 من نشده . یو اصال متوجه  زنهیحرف م رشیبا مسئول پذ زیآم دیتند و تهد داره

 : گمیو م کشمیم یقیعم ینفس
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 سروش ؟ -

 . کنهیو ناباور بهم نگاه م رهیگیسرشو باال م یفور

 : هگیم تیو با عصبان ادیو به سمتم م کنهی، قدم تند م زنمیجلوه دادنش داشتم م یعیدر طب یکه سع یلبخند

  ؟یکجا بود-

 :  گمیو م ندازمیم رشیبه مسئول پذ ینگاه

سر  اما کنمیعوض م رمیرو اشتباه آورده بود گفت م دیکنه کل مییکه همراه من فرستادن تا راهنما ییآقا اون …اون-

 بزنم .  نییپا یچرخ هینشد ، منم خوب گفتم برم  دایو کلش پ

 به قلبم رو داره . شتری، درست حکم ن کشهیکه سروش م یآسوده ا نفس

 فراموش کرد.  تشویزود باور کرد ، چه زود اعتماد کرد ، چه زود عصبان چه

 :  گهیم ی، مسئول هتل با شرمندگ زنمیم یمصنوع لبخند

 . وفتهیاتفاقا م نیهتل ما از ا یباره تو نی، اول خوامیمن واقعا معذرت م-

 :   دهیو ادامه م کنهیدستش درو برامون باز م دیو با کل شهیتموم م حرفش

 بره . ادتونیاز  یسهل انگار نیجبران کنم که ا یجور دوارمیام-

 . بندهیو درو پشت سرش م شهی، سروش هم بعد حرف زدن با اون مرد داخل م شمیو داخل اتاق م دمیتکون م یسر

 :  گهیمحض داخل شدن م به

 ؟  یاون نخواستم بگم اما ، چرا تلفنتو جواب نداد یجلو-

 :  کشمیم بمیبه ج یشده دست هول

 . دیاصال متوجه نشدم ببخش-

 ستهیا یو روبه روم م دارهیقدم به سمتم برم کی
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 جا نرو باشه ؟  چیخبر از من ه یب گهینبخشمت ؟اما نگرانم نکن ! د تونمی: مگه من مسروش

 

اونقدر از خودم  نیناخواسته به مع هیکینزد نیکه به خاطر هم ی، اون قدر شمیحد و مرزش م یب یخوب نیا مسخ

 بکوبم  واریسرمو به د خوادیکه دلم م کنمیم داینفرت پ

 افتاد!  یکه بگم چه اتفاق نهیکه سراغ دارم ا یراه تنها

 ی قهیکه تا ده دق یی، چشم ها نمیبیجفت چشم به رنگ شب م هیاما روبه روم  کنمیسروش نگاه م یچشم ها به

نزنم و اوضاع  یکه هشدار داده بود تا سکوت کنم ، حرف یی، چشم ها کردیکم به من نگاه م یلیخ یاز فاصله  شیپ

 رو خراب نکنم .

 : گهیم یبا نگران سروش

 سوگل حالت خوبه ؟ -

 :  دمیو سر تکون م زنمیم یزور لبخند

 . شمیبازار که بهترم م یببر منو اگه …خوبم-

 :  گهیم میشونیپ دنیو بعد از بوس کنهیمهمونم م یلبخند

 . چرخمیرو هم باهات م شیکل ک یتو بخوا چیحاضر شو ! بازار که ه-

 . برمیو به اتاق پناه م رمیگیو ازش م نگاهم

؟ چطور  هیاتفاق شیک یهمزمان با ما تو نیبود سخته ، اما چطور باور کنم حضور مع یها باز نیا یکه همه  نیا باور

 ، بمونه.  میمون یکه ما م یهمون هتل یتو یاتفاق نیباور کنم مع

 صدر فرستاده ؟  نیق معمن رو به اتا یاتفاق زینفرت انگ یباور کنم اون آدم با اون چشم ها چطور

 …دهی، رنگم پر ستمیا یم نهییآ یروبه رو 
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از  که استارتش ی، اتفاقات وفتهیب یندیکه قرار اتفاق ناخوشا کنهیمدام بهم گوشزد م یحس بد هیدستام سرده ،  

که من درش حکم توپ فوتبال رو  یشروع شد ، باز یباز نیخورده شد و انگار که امروز ا نیهمون روز مصاحبه با مع

،   مستیمن ن نیزم نیا کنی، باز دهیطرف و اون طرف پاسش م نیداره به ا یک دونهینم یکه حت یدارم ، توپ فوتبال

 . ترسمیم حکمم از …اما دونمینقشم رو نم …ستمیداور هم ن ی؛ حت ستمیهم ن یتماشاچ

 

*** 

 

 : گهیم جانی، با ه شمیم رهیه خبراق و منتظر پگا یبه چشم ها یلبخند مضحک با

 خوب ؟ -

 : گمیو نه چندان دوستانه م کنمیپررنگ تر م لبخندمو

  شنوه؟یم یگیکه م ویزیگوشات چ-

 : گهیو درمونده م زنهیم شیشونیبه پ یا ضربه

 !  گمیم یسوگل حداقل گوش کن چ یکنیم ینجوریچرا ا-

 !  گهیگوش کردم د-

ونجا ا خوانیدارا م هیبزرگه دو نفر از اون ما یلیخ یکشت هی نی! بب گهیفکر هم بکن د دنی: خوب عالوه بر شنپگاه

کرشو ف میبر ای؛ ب ادینم شیپ یمشکل چیه یعنی نیوپولدارن ا تی، همه هم از دم با شخص رنیجشن بگ شونوینامزد

 ین باالتو جشنشو میریما نم یتازه اگه خواست ینیبیم دویطلوع خورش یکشت یشبه تا صبح تو ازدهیبکن مراسم از 

 هوم؟  میخندیو م میگیم میستیمیوا یکشت

 

 خواستم بود . تیکه نها گفتیرو م ییزهایچ قای، دق کنمیفکر م زشیوسوسه انگ یحرف ها به



 تو؟ ایمن عاشقم 

 
208 

 

 دهیفهم نویو انگار پگاه هم ا کردیم وونمیها داشت د نیا ی همه فکر …طلوع آفتاب دنی، د ایدر ی، تو یکشت یتو

 : گمیو م کنمیبود لبهامو با زبون تر م

با  ینیبهش نساخت از همون روز اول سرفه هاش شروع شد ، اگه بب نجایا یخرابه ، آب و هوا یلیاما حال سروش خ-

 قانعش کنم ؟ محاله اجازه بده . یولش کنم ؟ اصال چطور ی. تو بگو  چطورزنهیخوره و حرف م یغذا م یچه سخت

 : گهیمو  کنهیآروم م صداشو

 ؟  فهمهیجشن دخترونه گرفتم از کجا م هیبهش بگو امشب تولد منه ، منم -

 : گمیم مردد

 دروغ بگم ؟  یعنی-

 : کنهیبه جانب نگاهم م حق

 ولیا بابا یبگذرون یشبو مجرد هی یدروغ بگ هی یتونیتو نم شیاومدن ک چوندنیمن شوهراشونو پ ینصف دوستا-

 .  یشورشو در اورد …گهید

 : گمیو م کنمیفوت م نفسمو

 هست ؟  یحاال ک-

 :امشب  پگاه

 : گمیو م شمیو از جا بلند م دمیتکون م یسر

 !  کنمیم کاریچ نمیمنتظر بمون بب-

روش و س گذرهیم شیسه روز از اومدنمون به ک بای، تقر رمیباز شده اش به سمت اتاق م شیتوجه ن یو ب زنمیم حرفمو

 شده.  تیآب و هوا دچار حساس ضیکه دکتر گفت به خاطر تعو یاون طورشد و تب کرد  ضیروز اول مر قایدق

نکرده تب  ییسرش بودم تا خدا یتا صبح باال شبیکه من د یبود ، حال سروش رو بد خراب کرد ، جور یهر چ اما

 باالش کار دستمون نده .
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 اونم نبود . رین خراب شد اما تقصگفت مسافرتمو یبد موقع ناراحت بود ، م یماریب نیبهتر بود ، خودشم از ا امروز

 

 شیشونیبه پ ی، دست نمیشیتخت م یو رو رمی، به سمتش م دهیتخت دراز کش ی، طاق باز رو کنمیاتاقو باز م در

 . ستیاش معلومه اصال حالش خوب ن دهی؛ تبش کم شده اما از رنگ پر کشمیم

از جا بلند بشم که مچ دستم رو  خوامیم مونیحال تنهاش بذارم پش نیبا ا تونمیرقمه نم چیه نمیبیو م کنمیم فکر

 . شمیآغوشش پرت م یتعادل خودمو حفظ کنم و تو تونمی؛ نم کشهیو م رهیگیم

 : گمیم معترض

  ؟یچرا خودتو به خواب زد یداریبدجنس تو که ب دمیترس-

 :  گهیخمار از خواب م یو با صدا کنهیدستشو دورم محکم م ی حلقه

 وروجک . یکرد دارمیتو ب-

 : خندمیم زیر

 ولم کن برم تو دوباره بخواب !  دیببخش-

 :  کنهیگوشم زمزمه م کنار

 .  یخواب از سرم پروند گهید-

 !  رونهینکن سروش پگاه ب-

 اومده ؟  یچ ی: براسروش

 :  کنمیداده بود رو زمزمه م ادیکه پگاه بهم  یمردد دروغ نمیبی، انتظارشو که م کنمیم سکوت

 . ذارمیحال تورو تنها نم نیبا ا رمینم گفتم من اما …جشن دخترونه گرفته اومده دنبال من تا برم هیتولدشه -

 :  گهیفوت و وقت م بدون
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 . یخونه بمون ی؟ اتفاقا برو دوست ندارم به خاطر من تو یچرا نر-

 :  گمیم معترض

  …اما تو-

 :  گهیوسط حرفم و م پرهیم

؛ تو برو جمعشونم که دخترونست  کنمیم یضیاحساس مر شتریب یچرخیکه تو دورم م ینجوریمن حالم خوبه ، ا-

 . یسفر داشته باش نیاز ا یبد یخوام به خاطر من خاطره  ی. نم ادینم شیپ یمشکل

 

 

با  یتنبود ، وق یعارفت چیه یجا گهی، د زنهیمثل گربه برق م یکیاون تار ی، چشم هام تو نمیب یرو که م تشیرضا نیا

 :  گمیم جانیو با ه شمیشانس و از دست بدم . بلند م نیا تونستمیگفت برو نم تیرضا نیا

 پس من برم حاضر بشم .-

 :  خندهیم

  یبرو چشم گاو-

 گردم .  ی، بر م زنهیاز اتاق خارج بشم صدام م نکهی، قبل از ا رمیبهش م یغره ا چشم

 :  گهیم یدل نگران با

 جمع دخترونه است ؟  هی گهید یمطمئن_

 

 گفتم:  یبفهمه بهش دروغ م نکهیبار دوم داشتم بدون ا یخندم ، برا یم یمصنوع

 . ستین ینگران یآره جا_
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 :  گهیآسوده م یالیو با خ زنهیم یلبخند

 بهت اعتماد دارم ! _

 

 بزنم ،  یبتونم حرف اضافه ا ایبخوام  نکهیو بدون ا دمیتکون م یهمون لبخند سر با

 : گهیو م شهیاز جا بلند م دنمی، پگاه با د شمیاز اتاق خارج م 

  شد؟یچ-

 :  گمیو خوشحال م شمیکه به سروش گفتم م یدروغ الیخ یب

 حل شد .-

 :  شهیزده م جانیمثل من ه درست

 !  میحاضر شو بر االی-

و و به سر کنمیزود لباس هامو عوض م یلی، خ ارمیم رونیب یکیبلند و ش یچمدون مانتو یو از تو دمیتکون م یسر

 زنمیم رونیاز سروش همراه پگاه از خونه ب یو باالخره بعد از خداحافظ رسمیوضعم م

 

 ، زبونم بند اومده . میستیا یطناب به اسکله وصل شده م هیبزرگ که با  یکشت یرو روبه

 شاهانه بود . یکشت نیا

 شب رو صبح کنم و نظاره گر طلوع آفتاب باشم . یکشت نیا یقراره من تو شدینم باورم

 :  گهیمسخ شده م پگاه

 تو هم مثل من ماتت برده ؟ -
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 :  گمیوار م وانهید

رو  یتکش نیاگه تموم عمرش کار کنه فکر نکنم بتونه نصف ا یسروش حت نجایا یپگاه چه خوب که منو آورد هیعال-

 ساعت اجاره کنه !  هیواسه 

 :  گهیو م زنهیم قهقهه

 نایا رو یزندگ کننیهمه پول خرج م نیشبه ا هی یعشق و حاال یمال خودشونه فقط برا یکشت نیاما فکرشو بکن ا-

 نه ما . کننیم

 باال ؟  میطاقت ندارم بر گهیموافقم پگاه من د-

که اجازه صادر شد  نیو بعد از ا دهیبه مسئول اونجا نشون م ی، دعوتنامه ا رهیم یو به سمت کشت دهیتکون م یسر

 .  میریباال م یکشت یهم من و هم پگاه از پله ها

 یتو یشتریب میبره ، اکثر مهمون ها اومده بودن ، ن نیحس خوبت از ب شهیباعث نم نایا یاما همه  وزهیتند م باد

 باز .  یفضا یبسته و تک و توک تو یفضا

 :  گهیو م زنهیبه شونم م پگاه

 . شهیسمشون شروع مداخل االن مرا میبر ایب-

 :  گمیو م خندمیم

هوا رو ول کنم برم  نیا ستمی، به خاطر خودم اومدم ؛ خودمم اصال حاضر ن ومدمی؟ من که به خاطر اونا ن وونمیمگه د-

 داخل 

 . امی: پس من برم ؟ زود مپگاه

 :  گمیو م دمیتکون م سر

 آره برو .-

به  و نمیشیکه اونجاست م ییها یصندل یو رو زنمیم ی، لبخند رهیگیو ازم فاصله م دهیتکون م یحرف دست بدون

 . شمیم رهیشب گم شده خ یاهیس یکه تو یآب یایدر
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 :  گهیم یحال سرد نیآشنا و در ع یاوج آرامشم صدا یکه تو یزمان قایدق

 ؟  نیدار لیم یدنینوش-

 .  نمیبیجفت چشم روشن روبه روم م هیو  گردونمیبرم سرمو

 .  شمیم رهیخ یروشن و لباس خدمتکار یها بدون پلک زدن به اون مرد با چشم ها وونهید مثل

 :  گهیو با همون لحن سردش م ذارهیجلوم م یدنیو خودش نوش زنهیم یلبخند کمرنگ نهیبیمنو که م نگاه

 !  نیرفع اضطراب خوبه حتما بخور یآلبالو برا یدنینوش-

 .  رهیگیمن ازم فاصله م یبهت زده  یو در مقابل چشم ها زنهیم حرفشو

 . پرمیو مثل برق م امیمحو نشده به خودم م دمیاز د هنوز

 گذاشته اما شک ندارم خودشه مطمئنم.  شیر ن؛یهتل منو فرستاد اتاق مع یبود که تو یپسر همون نیا

 . ستیازش ن یاثر چیو اما ه کنمیکه رفته بود و دنبال م یریمس

 .  نیزم یانگار که آب شده و رفته تو کنمینم داشیچرخم اما پ یها همه جا م وونهید مثل

 :  گمیدوم و نفس زنون م یبه سمتش م نمیبیرو م یا گهید خدمتکار

روشن و قد  یلیخ یساله با چشم ها27مرد حدودا  هی،  کنهیکار م نجاینفرم که مثل شما ا هیمن دنبال  دیببخش-

  نش؟یشناسیبلند م

 :  گهیو م دهین متکو یبه عالمت منف یسر

 . میندار نجایو ا یکس نیهمچ ما …نه-

 :  گمیو درمونده م کشمیم میشونیبه پ یدست

 باشه ممنون ! -
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 . کنمینم داشی، مطمئنم پ شمیم دیناام

 بوده . یمدارکشم جعل یکنه ، حت داشیهتل هم نتونست پ سیبعد از اون ماجرا رئ یحت

 یکه چند روزه تو یاهیس یچشم ها یبا گره خوردن نگاهم تو شهیم یاما برگشتنم ، مساو گردمیو برم کشمیم یآه

 ذهنم خط انداخته . 

 درهمش معلومه . یکه تعجبش هم از اخم ها ینیبه مع شمیم رهیو بدون پلک زدن خ ناباور

  …تکرار اتفاقات باز

 ؛  نیبا مع بمیو برخورد عج یآب یاون چشم ها دنید باز

 ؟   کردیم کاریچ نجایا نی؟ مع کردمیکار م یچ نجایا من

 برسه ؟  خواستیبه کجا م یدر پ یپ یمالقات ها نیا

  …اونجا اشتباهه محضه هیثان کی یبرا یکه موندم حت نهیا دونمیکه م یزی، تنها چ دونمینم

تکون  نیو همچن یبا سوت کشت شهیهمزمان م نباریهمون قدم ا دارمیقدم به عقب برم کیبه چشم هاش  رهیخ

 خوردن و راه افتادنش .

وط  تا سق یکه مرز یو درست زمان خورمیم یتعادلمو حفظ کنم ، سکندر تونمیکه نم کنهیحرکت م یناگهان اونقدر

چشمم چشمش رو از فاصله  ذارمینم هیثان کی یبرا یبار حت نیاما ا کنمیم داینجات پ نیمع یندارم توسط دست ها

 . رمیگیمدو قدم ازش فاصله  تیو در نها ستمیا یو صاف م نهیبب کینزد ی

 یم میقدم کی یو درست تو شهیم کیدر هم به من نزد یبا اخم ها نیمن طلسم شده که مع یانگار خواسته ها اما

 ستهیا

 

 :  گمیم یو با لحن بد کشمیهامو در هم م اخم

 صاحابو نگه دارن !  یب نیبگو ا-
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 :  زنهیدرست هم رنگ لحنم م یپوزخند

 جا ؟  نیا یومدیخودت ن یمگه با پا-

 :  رهیبخوام صدام باال م نکهیا بدون

 ؟  ییپا بذارم که توهم اونجا ییقراره جا دونستمیاز کجا م ؟یشیباز تو سر راهم سبز م دونستمیاز کجا م-

و منتظره تموم بشه تا به باد  شنوهیامو مانگار داره دروغ ه کنهینگاهم م ی، طور دهیم یاشو به حفاظ کشت هیتک

 :  گهیبه تمسخر م ختهیکه انتظار داشتم با همون لحن سرد و آم یو درست همونطور رهیسخره ام بگ

 باور کنم ؟  یتوقع دار ؟یتعجب کرد نجایمن و از حضورم ا ینامزد یجالبه ! اومد-

 :  گمی، با بهت م پرنیابروهام باال م جفت

  …نجایا …امشب یعنی..ی؟  تینامزد-

 :  پرهیحرفم م وسط

 چاپ اون خبر هم کار خودت باشه . کنمی؛ کم کم دارم شک م یزد یکه خودتو به زرنگ یدختر ساده ا هیتو -

که خودش به جونم انداخته بود  یسمتش و با خشم شمی، براق م ذارهیدست م تمیاوج عصبان ینقطه  یرو درست

 :  گمیم

 تیزندگ یتو تو دیخودته شا یکه وصله  یبزن یبه من تحمت یحق ندار یرو بگ رسهینت مبه ذه یهر چ یحق ندار-

ارزش آرامش  یپوچ و ب یجنجاال دوره و شک نکن به خاطر آدم ها نیمن از ا یتوطئه باشه اما زندگ کیهزار و 

روبه  انجیحق نداره ا رهیزنشو بگ یتونه جلویو نم کنهیم یخواهر خودشم زندان یکه حت یکس زنمیبهم نم مویزندگ

 بده لمیتحو ضشویفکر مر یو ترشحات احمقانه  ستهیمن وا یرو

 که یاون قدر رهیگیم شیحد آت نیتا ا دنشیبا شن نیمع دونستمیبده ، اما نم زنمیکه م ییحرف ها دونستمیم

 صورت من بلند بشه . یتا مبادا رو شهیدستش مشت م
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قرمز  یرگه ها تیحاال از فرط عصبان اهشیس ی، چشم ها ستهیا یم مو درست روبه رو دارهیقدم به سمتم برم کی

م زخ ریش نیصورتم ع یدرست تو سوزونهیکردن ، نفس هاش اونقدر تند شده که بازدمش پوست صورتم رو م دایپ

 :  کنهیخورده غرش م

نفر  کی یحت ایدن نیا یتو …، قبال هم بهت گفته بودم یخونیم یکر یک یبرا یو دار یستادیا یک یبفهم روبه رو-

که من بدم درد داره ، دردشم  ییو گرنه درس ها یبفهم نویا دیبا …من حرف مفت بزنه یکه روبه رو شهینم دایپ

 . یریالتماس از سر بگ یچشم خودم عربده  یکه جلو ادهیاونقدر ز

 یو ب نهیرو بب نیشم معحالت سرشار از خ نیهم نبود که ا ینبودم که بترسم اما آدم ی، آدم زنمیپلک هم نم یحت

 تفاوت باشه ؛ 

بلند ازم  یو با قدم ها گذرهیم رمیباالخره از خ ادیاز خجالت چشم هام در م یبا اون نگاه برنده اش حساب یوقت

  رهیگیفاصله م

م ، بود دهینفوذ و قدرت ند نیبا ا یتمام عمرم آدم یتو کنمی، ته دلم اعتراف م شهیکه حبس شده بود آزاد م ینفس

 .  ارهیزبون من رو هم از ترس بند ب یکه حت یآدم

 .  ستهیکس روبه روش وا چیانقدر غرور داشته باشه که اجازه نده ه شیزخم خوردگ نیکه در ع یآدم

 یتو …نجاینداره ، من ا یکه حد و مرز شمیم مونیو ته دلم از اومدنم اونقدر پش رمیگیم یرو به حفاظ کشت دستم

ار که بود فر یقیبه هر طر میمن ممنوعه پا گذاشته بودم و اگه وسط آب نبود یکه برا یی، جا نهیعکه مال م یکشت

 .  کردمیم

ردن بهش فکر ک یچون حت ادیم میسر زندگ ییفکر کنم که اگه سروش بفهمه چه بال نیبه ا یا هیثان خواستمینم اصال

 هم برام جنون مرگ بود. 

 عامل فتنه کنارمه . فهممیباز م خورهیکه به پهلوم م یمحکم ی سقلمه

 :  گهیو م زنهیم یی، لبخند دندون نما شمیم رهیو به پگاه خ گردمیبرم

 داخل ! ایلحظه ب هی-
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 :  گمیم تیو با جد کشمیهامو در هم م اخم

 و زنشه ؟  نیمع یامشب نامزد ینگفت چرا …پگاه امینم-

 :  گهیو م رهیگیبه خودش م یمتعجب ی افهیق

 ؟  نهیمع هیمگه نامزد-

 :  گهیکه م دمیتکون م سر

 ؟  هیچ مشکلش …خوب باشه-

 پگاه اشتباه بود . یدادن واسه  حی، حرف زدن و توض کنمیحرص نگاهش م با

 . یکردی، همون بهتر که مقابلش سکوت م دیفهمیکدوم از حرف هامو نم چیه یوقت

 :  گهیم کشهیمکه  یو همونطور رهیگیاز رو رفتنش محاله ، مچ دستم رو م انگار

 !  میاز دور نگاه کن میبر ایحداقل ب-

 :  گمیحوصله م یب

 دست از سرم بردار پگاه .-

 . میستیمیگوشه وا هی میریهم نم دید یتازه تو گهید میکنی؟ نگاه م هیخوب مگه چ-

تکون  یسر نیباشم بنابرا یو هست نیمع یشاهد جشن شاهانه  ومدی، خودمم بدم نم رهیگیم دیرنگ ترد نگاهم

 . رمیو همراه پگاه به داخل م دمیم

 دمیکه د یکس نیکه به محض داخل شدن اول گشتیم نینگاه من دنبال مع ایچشم بود  یتو یادیز نیمع دونمینم

 اون بود .

 . گفتیداشت به مهمون ها خوش آمد م یتو دست هست دست

عقل  کیداشت فقط  زی؛ همه چ زنهیحس حسادت به دلم چنگ م یا هیثان یفقط برا کنمیکه نگاه م یهست به

 . کردیاش جبران م ینداشت که اونم شانس خرک
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 برابر کرده بود.  نیرو چند شییباینقضش ز یب شیآرا نیو همچن دشیبلند و سف یمانتو

چرا نگاهم بعد  دونمیبشم اما نم رهیجز اونا خ یزیچ هیلحظه هم شده به  کی یبرا خوامی، م رمیگیازش م نگاهمو

 . شهیم یو هست نیمع یدور سالن دوباره زوم رو دنیچرخ

 شده بود .  یاز مرد واقع سیتند هیبه  لیاون کت شلوار خوش دوخت تبد یکه تو ینیمع

 بره . رونیاز سرم ب یلعنت یفکرا نیتا ا دمیتکون م نیچند بار به طرف سرمو

 . هشیخال یجا نهیبیکه چشمم م یزیبرم اما تنها چ رونیدخمه ب نیاز ا خوامیتا به پگاه بگم م گردونمیبرم سرمو

 . ستیازش ن یخبر چی، ه چرخونمیدور تا دورم م نگاهمو

تم از پگاه داش امیپ کی دارمی، برش م لرزهیم بمیج یتو می، گوش رمیم رونیو از اونجا ب کنمیکالفه فوت م نفسمو

 :  خونمشیو م کنمیبازش م

 به کمک داره . ازین یکی نجایفکر کنم ا نییطبقه پا  ایب یکشت یاز پله ها-

به  یمنته یداد ، پله ها یکه پگاه نشون رمیم ییو به همون جا ذارمیم بمیج یتو وی، گوش پرهیابروم باال م یتا کی

ند رو بل یدختر ی هیهق هق و گر یصدا رمیتر م نییپا ی؛ هرچ رمیم نیی، مردد از پله ها پا نمیبیرو م نییپا یطبقه 

  …گوشه جمع شده هیکه از ترس  وفتهیم یو  چشمم به دختر رسمیپله م نیبه آخر نکهیتا ا ومشنیتر م

نوازه که دل ارمیم ادیبه  کنمیکم که دقت م هی، چهره اش برام آشناست ،  نمیشیدو زانو م یو کنارش رو کنمیتند م پا

  …نی، خواهر مع

 .  لرزهیبه خودش م هیشده به در و از ترس و گر رهی، خ وفتهیحال ب نیباعث شده به ا یچ دونمینم

 :  گمیو م دمیم تکونش

 چت شده ؟ -

 :  گهینامفهوم شده م هیکه از فرط ترس و گر یینگاهم کنه با صدا نکهیا بدون

 .  نجاستیا …اون.. او …اون …ا-
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 :  گمیو م کنمیچشم هاش م ریبه مس ینگاه

 ؟  یک-

 :  گهیوحشت زده م همونطور

 همه رو …کشهیم نمیمع …دونمیم بکشه منو اومده …بدبخت ترم کنه نیا از اومده …دوباره اومده بدبختم کنه-

 …کشهیم

 :  کنمیبلند م صدامو

 کنم ؟  داشیترسوندت ؟ بگو برم پ یکرد ؟ کس تتیاذ ی؟؟؟ کس یک-

 :  دهیتکون م نیوار سرشو به طرف وانهید

 . رهیو بعدم م ادیر وقت بخواد مکنه اون ه دایاونو پ تونهیکس نم چیه-

 ؟  هیخوب اون ک-

 !  کشهیم رو همه بگم …بگم تونمینم-

 :  گمیو آروم تر م کنمیم ینچ کالفه

 . ارمیبرم واست آب ب نجایهم بمون …خوب لهیخ-

 :  گهیم هیو با گر زنهیمچ دستم چنگ م به

 ، فقط تنهام نذار !  خوامینم آب لطفا …نه نرو-

م قد یکه صدا شمیدارم کالفه م گهی؛ د ادیهم بند نم یا هیثان یهقش حت نم،هقیشیو کنارش م دمیتکون م یسر

 :  گهیکه م نیبم و نگران مع یو پشت بندش صدا شنومیرو م ییها

 دلنواز ؟ -

 :  گهیم یو با نگران کشهیو در آغوشش م رهی، بدون توجه به من به سمت دلنواز م ستمیا یمثل برق م نیمع دنید با
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 ؟  یلرزیم یچت شده دلنواز ؟ واسه چ-

رو  نیمع خوادیو انگار با سکوتش م گهینم یچیهم بزنه اما ه نیکه به من زدو به مع ییتا دلنواز همون حرفها منتظرم

  : گهیم یبلند یو با صدا ی، عصبان دهیو تکونش م رهیگیشونه هاشو م نیچون مع شهیشکنجه بده و موفق هم م

 ؟  کنهیم تتیاذ یشرف یب کدوم بفهمم بذار …حرف بزن دلنواز-

 :  گهیم رهیاشک هاشو بگ یجلو کنهیم یکه سع یو در حال کشهیاشو باال م ینیآب ب دلنواز

 نکرد ، خودم حالم بد شد.   تمیاذ یکس-

   شهیبلند م نیمع ادیحرفش تموم نشده فر هنوز

  …نگو دروغ من به گفتم دفعه هزار …: دروغ نگونیمع

 ، انگشت اشاره اش گردهیو برم شهیاما وسط راه منصرف م رهیو بدون حرف به سمت پله ها م شهیبلند م تیعصبان با

 :  گهیو با خشم م دهیوار تکون م دیرو تهد

 مایم رونیچاهم ب نیاز ا …نمیا من معلنجزاره ام مهیکه تا ن یکشوند یچاه یکارات هم منو هم خودتو تو نیتو با ا-

 بترسه .  دیچاهو واسه من کنده با نیا یاون وقته که هر ک

و دنبال  ندازمیدلنواز م یماتم زده  یبه چهره ی، نگاه رهیو از پله ها باال م کنهینم دیترد یا هیثان زنهیکه م حرفشو

 . رمیم نیمع

 

به  رهیکرده و خ یکشت یگاه حفاظ ها هیکه دست هاشو تک وفتهیم نی، چشمم به قامت مع رمیپله ها باال م از

 خودش غرقه . یایدن یدوردست ها تو

و  شمیم رهیگره شهره خ انیکه از دور نما ییشب و نور ها یاهیو منم درست مثل اون به س ستمیا یسرش م پشت

 :  امیناخوداگاه به حرف م

ه نفر هست ک کی،  وفتهیکه برات ب یهر اتفاق یدونیکه م نهیا خوبه آدم خواهر و برادر داشته باشه ، حداقل یلیخ-

 کنه !  تتیحما
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 :  گهیو م زنهیم یحال تلخ نیلبخند محو و در ع شمیم رهیرخش خ مین به

 !  یتب جفتشون بسوز یو هم برادر و تو یکه هم خواهر داشته باش یروز از امان اما …آره-

هم داشته  یاون برادر ادینم ادمیاما  نهیدلنواز خواهر مع …کنمیذهنم سرچ م یو تو کنمی، مکث م کنمیم سکوت

و  تسین ایدن نیا یاجازه بدم تا خودش بگه چون معلومه تو کردیاون لحظه حکم م استیبپرسم اما س خوامیباشه ، م

  …مخاطبش منم دونهینم یحت

 :  گمیو م کنمیهامو با زبون تر م لب

 !  یهست یبرادر خوب یلیتو خ-

 :  گهیمشهوده م شیکه تلخ یمکث با لحن بدون

تم وقتا تمام قدرت یبعض تونم،یاالن هم نم یحت …وقت نبودم ، نتونستم خواهرو برادرمو حفظ کنم چیه …ستمین-

  …یکنیم دای، اون وقته که از خودت نفرت پ یاتفاقات بش یسر هیمانع  یتونیباز نم یبه کار ببر

 

 یببره ، اگه ما آدمها حت شیپ خوادیکه م یاوضاع رو اون طور تونهیباشه نم زاریاز خودش ب یبه نظرم آدم تا وقت-

قبل از هر کس  یهست ؟ هر آدم یچه انتظار هیاز بق میخودمون به خاطر اشتباهاتمون ، خطاهامون ، خودمونو نبخش

 فرصت دوباره به خودش بده !  هی دیبا

  …گهیم کشهیکه م یصورتش همه و همه از عذاب سمتم ، چشم هاش ، نگاهش حالت گردهیبرم

 :  گمیکه دارم  م یدینه اما با وجود ترد ایدرسته  دونمینم

 . نجاستیکه فکر کنم امشبم ا یکی …کنهیم دشیانگار داره تهد یکی،  ترسهیم یکیدلنواز از -

 :  گهیم ادیم رونیب نشیاز س یو بعد از نفس که به سخت رهیگینم یجد حرفمو

ه اون وقته ک کنمیم دایشرف و پ ی؛ اون ب برمیم نیب از کابوسو اون من اما …با دلنوازه شهیهم یکابوس اون لعنت-

 . کشمشیخودم م یدستا با …کنه یزندگ شترینفس ب هیاندازه  یحت ذارمینم
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 نیبکنه اما با ا تونهیبخواد م یهر کار نیمع کردمیتا اون لحظه فکر م کنمی، اعتراف م کنمینگاهش م رهیخ رهیخ

 ضعف داشت .  زایچ یاونم در مقابل بعض دمیحرفش فهم

 :  پرسمیو بدون مکث م رسهیبه ذهنم م یسوال

 . مایب یبا هست یعنی …امیباهات ب یخواست نیماش یتو شیدوهفته پ یکی …یتو به من از امشب گفته بود-

 :  دهیتکون م سر

 ؟  یمنو اجرا کن یتا نقشه  یحاال اومد-

 ...شهیگرد م چشمام

  …نجامیا ینیبیاالنم اگه م کنمینم ایباز نی؟ من خودمو وارد ا یچ گهید-

 وسط حرفم :  پرهیم

 . هیباز هیهم  نجایحضورت ا-

 :  گمیو  با تته پته م شمیم جیگ

 ؟  هیباز نجایاومدنم ا یگیخودم عمدا اومدم االن م یگیم شیپ قهیده دق نی؟ تا هم یچ یعنی-

 :  گهیو م دهیتکون م سر

  …یکه الزمه تو بدون ییالبته تا اونجا یکه بفهم یجور هیبهت بگم ،  گهیجور د هیبذار -

 :  گمیکنجکاو م …کنهیم مکث

 خوب ؟ -

 ؟  یکنیم کاریچ شیک یتو نجایا …تو جواب بده پرسمیسؤال م هی:  نیمع

 ؛  ندازمیباال م شونه

 ؟  هیچ رادشیبا سروش اومدم مسافرت ا-
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 : پرسهیجواب سوالمو بده دوباره م نکهیا بدون

 سروش ؟  ای یرو تو داد شیک شنهادیپ-

 :  گمیم دیبه حرفاش با ترد مشکوک

  …کدوم چیه-

 :  دهی، سر تکون م شهیباز م یکم رنگ یهاش به قصد خنده  لب

 و چند ساله ات درسته ؟  نیو نه سروش پگاه داده دوست چند یرو نه تو داد شیک شنهادیپ-

 :  دهی، ادامه م دمیسر تکون م تعجبم

 یمراسم من شرکت کرد یو تو یینجایشما بود امشب هم که ا یهم پگاه خونه  یکه با من مصاحبه کرد یاون روز-

 ؟ کنهیم انتیدوستت داره بهت خ یدیدرصد احتمال نم کیپگاه هم هست چرا 

 

 اام …حس بد به دلم انداخت هیبار گفت و با هر جمله اش  نینگرفتمش ا ی، اون بار گفت و من جد ادیبند م زبونم

 :  گمیزنم و م یم تیعصبان یاز رو یشد به پگاه شک کنم . پوزخند ینم لیدل نیا

 اهیمثل تو دلم رو س دیمن چرا با ی، به همه شک دار ی، به سروش شک دار ی، به نامزدت شک دار اههیتو دلت س_

 باهاش بزرگ شدم شک کنم ؟  یز بچگدوستم که ا نیتر کیکنم و به نزد

 :  دمیعالمت سوال ادامه م ییایو با دن کنمیم مکث

 تونه با من داشته باشه؟  یم یاصال پگاه چه دشمن-

 تعداد وزر هر …من بودم اما کنیفوتبال شده ، قبال تنها باز نیمثل زم یزندگ بودم گفته بهت قبال …: پگاه نهنیمع

اونم توسط  میکردن شد یباز با محکوم مون همه …من …سروش …تو …دلنواز …، پگاه شهیم ادیز کنایباز

 !  هیک میدونیکدوممون نم چیکه ه یداور

  …بود یبیعج هیدگیچی، پ کشمیم میشونیبه پ یدست
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 :  گمیو م کنمیصورت درهم رفته اش نگاه م به

 هیختس یلیکار خ زنهیم لیمیو بهت ا کنهیم دتیکه مدام تهد یآدم هیکردن  دای؟ پ یکن داشیپ یکنینم یچرا سع-

 !  یدار ایهمه برو ب نیتو که ا ی؟ اونم برا

 :  گهیو م کشهیرو ماساژ گرانه پشت گردنش م دستش

بهم برام فرستاد ، با اونا سرمو گرم  کیرو نزد یسروش و هست یکنم عکس ها داشیخواستم ... بار اول خواستم پ-

  …بار با خواهرم بهم ضربه زد نیاما ا دمیکرد اما من باز هم دست نکش

 :  پرسمیو م شمیم جیگ

 کرد ؟  کاریخواهرت و چ-

و دندون هاش به  پرهیاش م قهینبض شق کنهیگردنش ورم م یسخته که رگ ها یادیسوال ز نیجواب دادن به ا انگار

  …شهیهم چفت م

تو  گمیکلمه مرده ، مرگ که م یواقع یمعنا به اون …نگاه نکن کنهیم هیکه اونجا نشسته و داره گر یبه اون دختر-

مرده و منم هر روز و هر لحظه  کشهینفس م ایدن نیا یتو نکهیا نیع در اون …جون و تصور نکن یب یذهنت جنازه 

 ؟  نیبدتر از ا ی، چه مرگ رمیمیم دنشیبا د

 : گمیکننده بود ، در درمونده م جیگ یدگیچیپ نیهاش در ع حرف

 کرد ؟  کاریبا دلنواز چ یزنیکه راجع بهش حرف م یاون فهممیاز حرفات نم یچیچرا من ه-

 :  گهیبه چشم هام م رهیخ یو بعد از مکث طوالن کنهیم مکث

 …دلنواز داشت دست آخرم تیعکس که از خر یسر هیکه اون بخواد بکنه به خاطر  یمجبورش کرد هر کثافت کار-

 . کرد معتادش

 نیهم سخت شده ، بدتر دنینفس کش یحت …کنهی، پشتشو به من م رمیگیدهنم م یو دستمو جلو کشمیم ینیه

 سر دلنواز اومده !  ادیدختر ب هیکه ممکنه سر  ییبالها

 بکنه !  یکار نیمثل دلنواز چن یبا دختر ادیانقدر پست باشه که دلش ب یکی شهینم باورم
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 .  کنهیحرکت م نشیس یکه ماساژ گرانه رو وفتهیم نیبه دست مع چشمم

 :  گمیو نگران م رمیقدم به سمتش م کی

 ؟ یخوب-

تر  کیولش کنم دوباره نزد ینطوریهم ادیداره دلم نم یمشکل قلب دونمی، م دهینگاهم کنه سر تکون م نکهیا بدون

 :  گمیم یشتریو با سماجت ب شمیم

   …من یدار یاگه مشکل-

 :  گهیوسط حرفم و با تحکم م پرهیم

  …به نفعته شتریب یلیخ یریبرو از من فاصله بگ نجایتو هم از ا …ستین میطور-

 :  گمیم معترض

  …اما-

 :  برهیباالتر م صداشو

 گفتم برو !-

راهمو به سمت دلنواز کج  خوامیم دیکشیسرم عربده م نباریا موندمیاونجا م گهید ی قهیدق کی، اگه  کنمیم سکوت

 نیکردن به مع یخوب ییجورا هیبذار خواهر و برادر تو حال خودشون باشن  گمیو با خودم م  شمیم مونیکنم اما پش

 سر من خراب بشه . یبار رو نیا شونیآسمون یترکش بالها دمیترسیثواب و کباب م تیحکا شدیو دلنواز م

 . نمیشیو م رمیکه از همون اول روش نشسته بودم م یسمت صندل به

و  تادوفین یا گهیبگم اون شب اتفاق خاص د تونمیم رمیگاه پگاه رو فاکتور بگ یگاه و ب یشدن ها بیبخوام غ اگه

 شدیم یسپر یاتفاق بد چیمن بدون ه یبود که برا یشب نیآخر یاون کشت یاون شب تو دیشا
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رفه س یصدا رسهیکه به گوشم م ییصدا نیاز همون بدو ورود اول شمیوارد م اطیو با احت چرخونمیقفل م یو تو دیکل

 گوش خراشه سروشه  ی

 . کنهیخشک و دردناک و م یتخت نشسته و مدام سرفه ها یرو رمیو به سمت اتاقش م بندمیم درو

 :  ذارمیشونه اش م یو دستمو رو رمیبه سمتش م نگران

  …یبهتر یشده سروش ؟ تو که گفت یچ-

 :  گهیدار م خش

 دفعه سرفه ام گرفت . هینگران نباش خوبم -

 . زدیذوق م یاش همچنان تو دهی، خداروشکر تب نداشت اما رنگ پر ذارمیم شیشونیپ یرو دستمو

 :  گمیو م دمیم هیسرمو به شونش تک مغموم

 !  یکنیاالنم که سرفه م یاول که تب کرد نیبب شیک میایگفتم ب یشد کاش نم ینطوریبه خاطر من ا-

 :  کنهیدور شونم حلقه م دستشو

 بگو خوش گذشت ؟  شبید از …سادست  تیحساس هیشلوغش نکن  ستین یزیچ-

 بگم . قتویحق شدینم نیاما حاال با وجود مع مونمیاز دروغ گفتن بهش تا چه حد پش دونهیخدا م ادیبند م زبونم

 :  زنمیم یمصنوع لبخند

  …من …خوب بود یلیآره خ-

 :  گمیو م شمیجا بلند م از

 من برم برات سوپ درست کنم .-

 :  گهیو م رهیگیدستمو م یفور
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 درست یشیبلند م گهیدوساعت د یکیبخواب  ایب یتو هم که خسته ا ادیم خوابم منم صبحه سر هنوز نرو …نه-

   میخوریم رونیب میریهم م ای یکنیم

 تخت . یرو کنهیپرتم م بایو تقر کشهیاش دستمو م شهی، به عادت هم دمیسر تکون م مردد

 . کنهیموهام رو باز م ی رهیو گ هاریم رونی، شالمو از سرم ب کشهیدراز م کنارم

 . دمیسکوت تمام حواسم رو به حرکت دست هاش م یتو

 :  کنهیو کنار گوشم زمزمه م شهیتر م کینزد هیهم ناراض نمونیب یهمون اندک فاصله  از

خانم خونم  یزودتر مال من بش نکهیا یکردم برا دایکار بهتر پ هی ی؟ حت یوامم جور شده چشم گاو یکارا یدونیم-

  …دمیتمام جونمو م یبش

 :  خندمیم زیر

 ؟  یطاقت ندار گهید یبگ یخوایم یعنی-

 :  کشهیم یکشدار نفس

تو  یکردن هم برا یپرداز الیخ کنمیم یزیبچمون برنامه ر ی، خونمون حت مونیعروس یبرا دارم االن از…اصال-

 . یقشنگه چشم گاو

 :  بوسهیم قیعم گونمو

 هی نمکیتفاوت عبور م یگل ها هم ب نیاز کنار خوش بو تر یتو حت یتو هوا دنیکه بعد نفس کش ییانقدر خوش بو-

 سوگل منه  …مهیسوگل …گل مال منه نیو خوشبو تر نیباتریز فروشمیبهشون فخر م ییجورا

 :  گمی، با شرم م شمیقشنگش غرق لذت م یحرف ها نیا از

  ؟یبخواب یخواست یبخواب سروش مگه نم-

 :  گهیبا حسرت م گردونهیو سرمو به طرف خودش برم ذارهیچونم م ریز دستشو

 خوش رنگ و لعاب را دارد  !  بیس نیطعم ا دنیچش بیدلم عج-
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 :  گمیو م خندمیم

 !  یدنیچه چش یاالنشم تو حلق من نیتو هم-

 :  گهیم طنتیش با

 ؟  یندار یتیشکا یعنی-

 :  گمیو معترض م بندمیزده چشمامو م خجالت

 سروش بخواب .-

 :  برهیموهام فرو م یو سرشو البه ال بندهیم چشماشو

و پنبه  شیقول بدم آت تونمینم یپنبه رو بسوزونه اما اگه نخواب ادیدلش نم شیآت یاول تو بخواب حداقل اگه بخواب-

 کنار هم جون سالم به در ببرن ! 

و از اطراف  شهیپلک هام گرم م یک فهممی نمو اصال بندمیو بدون حرف چشم هامو به قصد خواب م زنمیم یلبخند

 شمیغافل م

 

 :  زنمیو دوباره داد م کنمیبه ساعتم نگاه م کالفه

 که.  میرس یبه شامم نم یدیکه تو لفت م ینجوریا میناهار بر یسروش قرار بود برا-

 

 : گهیو م ادیم رونیتا خوش حالت ترش کنه از اتاق ب کشهیموهاش م یکه دست تو یدر حال یخونسرد با

 هنوز ساعت ششه عصره کو تا شام ؟؟  یغر نزن چشم گاو-

 :  کنمینفسمو فوت م کالفه

طور جون به لبم  نیهم رونیب یبا من بر یهر وقت خواست شهیمنتظر تو بمونم هم یحوصلم سر رفت سروش تا ک-

 بعد اسم خانوما بد در رفته . یکرد
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  : گهیم یو با خنده و خونسرد پوشهیم کفشاشو

 نه ؟  ای رونیخونه بذارم ب نیدختر کش پامو از ا پیت هیبا  دیبا یحرص نخور چشم گاو-

 :  گهیو چاپلوسانه م کنهیو درو باز م خندهیم انهی، موذ کنمیو خصمانه نگاهش م رمیسمتش چشم غره م به

 !  میشب خاطره ساز و کنار هم بگذرون هیتا  رونیب نیببر فتونویدونم تشر هی یکیسرورم تاج سرم  دییبفرما-

 . میریو هر دو به سمت آسانسور م کنهیسروش هم درو قفل م رمیم رونیو از اتاق ب کنمینازک م یچشم پشت

 . زنهیهمکف رو م یو سروش دکمه  میشیخودمون بود سوار م یطبقه  یآسانسور تو خداروشکر

  …رسهیمردونش به گوشم م یخنده  یصدا دزدمی، با حالت قهر چشم هامو ازش م دوزهیرو به من م نگاهش

 سوگل ؟؟  گمی: مسروش

 :  گهی، دوباره م دمینم جوابشو

 عاشق دلخسته نازشونو بکشه نه ؟  نیا خوادیآره ؟ خانم دلشون م افتهیقهر خونت کاهش -

 :  گمیو م دمیسر تکون م مظلومانه

به  یکنیوقت م یک یاون موهاتو درست کن نهییآ یساعت جلو هی یفقط بلد یستیا بلد نکار نیآره هرچند تو از ا-

 ؟  یزنت برس

   …گفته وقت ندارم ؟ از االن تا آخر شب در بست نوکرتم ی: کسروش

 . شهیآسانسور م ستادنیهمزمان با ا دنمیو خند خندمیم

نگاه جفتمونو به  یبلند شده زن یو اون لحظه است که صدا میریم رونیاز آسانسور ب رهیگیو دستمو م شهیم خم

 . کشونهیم رشیسمت پذ

 گفت :  یو م زدیداد م ینسبتا بلند یبا صدا رشیکه پشتش به ما بود رو به مسئول پذ یدختر در حال هی

 . کنمیسرت خراب م یرو رو نجایشماره اتاقش چنده وگرنه ا یگیاالن به من م نیهم …االن نیهم-
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 :  گمیشده متعجب م رهیسمت سروش که با اخم به اون دختر خ گردمیبرم

 ؟  هیک گهید نیا-

 :  گهیو م کنهیندونستن کج م یبه نشونه  یسر

  میما بر وونستید الیخیب-

توجه جفتمونو جلب  رشیمسئول پذ یصدا نباریکه ا میری، دست تو دست سروش به سمت در م دمیتکون م یسر

 :  کنهیم

  …یکرد ادیانقدر داد و فر ناهاشیا-

 :  گهیو م کنهیبلند تر م صداشو

 ؟  نیاریم فیلحظه تشر هی یسروش اصالن یآقا-

 خانمه . یهست کردیم ادیکه داشت داد و فر یاون فهممیو من با برگشتنم تازه م گردهیجفتمون برم سر

 و ارهیوار به سمتم هجوم م وانهیو د انهی، وحش شمیم رهی، متعجب بهش خ دوهیخون به صورتش م نهیبیو که م من

 . خوابونهیگوشم م یتو یمحکم یلیس هیبه چ یبفهمم چ نکهیقبل از ا

 :  زنهیو داد م کنهیم تی، سروش با خشم منو به پشت سرش هدا ذارمیگونم م یدستمو رو ناباور

 ؟ یدست رو زن من بلند کن نجایا یایب یدی؟ چطور به خودت جرئت م یچته هست-

 

ه بودن که خوشبختان ستیبودن ، اکثرا هم تور یرانیا ایلیشدن خ رهیهمه با تعجب به ما خ ندازمیبه اطراف م ینگاه

 :  کشهیبار خطاب به سروش عربده م نیا ی، هست دنیفهمیمتاسفانه زبون مارو نم ای

 یتکش یتو شبی؟ اگه زن توعه د کنهیم کاریچ نی؟ تو اتاق مع کنهیم کاریزنت ؟ اگه زن توعه تو بغل شوهر من چ-

چشمش خونه  ییه*رجا نی؟ ا یزنیم نهیبه س ویهان ؟ زنته ؟ سنگ ک کردیم یبود چه غلط نیمن و مع یکه نامزد

 با من دشمن کرده !  نویمنو گرفته شوهر منو از راه بدر کرده مع هیزندگ
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ه ک یزیتنها چ دونمیراش مونده با نه رو نمب ی، ضربان دونمینه رو نم ای زنهیم …رهیقلبم م یناخودآگاه رو دستم

 . کردیآرزوهامو خراب م واریکلنگ برداشته بود و داشت ذره ذره د هیبفهمه  نکهیبدون ا یکه هست نهیا دونمیم

  …بودن سکوت بود و سکوت ستادهی، اون لحظه انگار تمام مردم از همهمه اشون ا ادیاز سروش در نم ییصدا

 . دیچیپ یسرم م یقلب گناهکار من بود که مدام تو یوسط صدا نیا

 :  گهیو م کنهینم یاما مرد و مردونه پشت منو خال دونمینه رو نم ای لرزهی، صداش م شکنهیسکوتشو م سروش

زن من پاکه منم بهش اعتماد دارم تو هم اگه  یشیخودت شرمنده م یداد نزن هست ینطوریو ا اتیچرند نیا-

 که حرمت زن بودنت رو نگه دارم . دمینم نیتضم یمن بگ یرو یتو نطوریرو هممزخرفات  نیا یبخوا

 

 :  گهیکه شعله ور تر شده م یو با خشم خندهیبا تمسخر م یهست

 ؟  دمیاز کجا فهم یدونیم …خلوتشون بودم نه یبدونم ؟ تو نارویا دیمن از کجا با-

 نهیس یتو کنهیو پرت م ارهیم رونیچند تا عکس ب کنهیم فشیک یمن دست تو یبه چشم ها رهیو خ کنهیم سکوت

  …سروش ی

  …شهیافتاده دوخته م نیزم یکه دونه دونه رو ییبه عکس ها نگاهم

،  شمینفس حبس شده اش م یاما متوجه  نمیبیسروشو نم یبه سرم اومد ، چهره  دمیترسیکه م یزیهمون چ از

و دوباره و  دارهیدست بر نم ی؛ هست شهیاون عکسا برداشته نم یهم نگاهش از رو یا هیثان یکه حت شمیمتوجه م

 :  گهیکوبنده تر از قبل م

 با همن !  یاز ک دونهیاتاق شوهر من خدا م یرفته تو یچشم از روش برداشت-

ما  یکشت یتو شبیروحتم خبر نداشت د بندمیشرط م میدست زن پاکدامن تو شد ی چهیچند وقته باز دونهیم خدا

 سر کرده .

 . کنهیم ریو اون تو آسمونا س ینییپا یلیخ یستین یاما انگار واسه زنت کاف متاسفم
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 یو دست آخر با پوزخند خوشکونهیخودش م یمنو با دست ها یزندگ ی شهیر …زنهیخالصم م ری، ت زنهیم حرفشو

 . کنهیاز کنارم عبور م دهیم لمیکه تحو

 

 و دنیاشونو خوب انجام م فهیتنها چشم هام وظ ادینم رونیب نمیاز س یدم و بازدم چی، ه ادیاز چشمم نم یاشک چیه

 . موننیم رهیبدون پلک زدن به سروش خ

 ییندارم از اون گذشته عکس ها ، عکس ها یرمق چیبپرم جلوش اون عکس هارو پاره کنم بگم دروغه اما ه خوامیم

 شون کرد . هینبود که بشه توج

که من  یزمان یکشت یکه کنار سرمه ، تو ی، بدن برهنه اش ، دست نیمن و مع نیکم ب یاون عکس فاصله  یتو

  …من و گرفت نیو مع وفتمیب خواستمیم

 من نبود ؟  ریها تقص نیکدوم از ا چیاش کنم ه هیتوج یچطور

 رو زیاگه خودم همه چ گفتمیگفتم ، اگه م یکاش م …شمیم مونیتا سر حد مرگ پش میبار تو زندگ نیاول یبرا

 هک افسوس. …دفاع کردن داشتم اما افسوس یهم برا یاالن زبون زدمیسروته گولش نم یب یاگه با دروغ ها گفتمیم

 دونستم . یم گناهکار رو خودم هم خودم لحظه اون من

  …نمیبب خواممی، نم نمیب ی، چهره اشو نم شهیخم م سروش

 تیکه از فرط عصبان ییگردن و گوش ها کبود شده ، یورم کرده بود ، اون چهره  رتیکه از سر غ ییرگ ها اون

 . نمیحالت هاش اونقدر در نظرم بود که نخوام بب یسرخ شده ، همه 

 ، قامت مردونه و خم شده اشه . نمیبیکه م یزیچ تنها

 . وفتهیبهش ن یتا چشم کس کنهیزنش رو جمع م ییو دونه دونه مدارک رسوا شهیم خم

، پاهام  ادیاون عکس ها بود ، صدام گرفته ، نفسم باال نم یرو دییاون جا ، سکوت کردنم همه و همه مهر تا ستادنمیا

 :  کنمیجون نداره اما اسمشو زمزمه م

  …سروش من-
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 . کنهیو بدون حرف از کنارم عبور م کنهی، عکس هارو دونه دونه جمع م گردونهیصورتش رو هم برنم یحت

 جلوش... پرمیو مثل برق م امیخودم م به

  …نمینفرت نگاهشو بب خوادیانگار نم کنهی، تو چشم هام نگاه نم ستهیا یم

 :  گمیم هی، با گر شهیشکسته م یطلسم اون بغض لعنت باالخره

  …دروغه نایا یسروش به خدا دروغه همه -

 تمیقدم به عقب هدا هیقرمز چشمش ناخوداگاه  ی، رگه ها کنهیو به چشم هام نگاه م رهیگیرو با خشم باال م سرش

 یریش نیو ع ستهیا یم یفاصله ا چی، بدون ه شهیم کیو نزد کنهیاما سروش اون قدم عقب رفته رو جبران م کنهیم

 :  گهیهم چفت شده اش م هب یدندون ها یآغشته به زهر خورده از البه ال ریکه زخم شمش

 ینیا بشنوم دارم دوست …بشنوم دارم دوست نترس …وشه ؟ بگو سوگلسوگل دروغه ؟ فتوشاپه ؟ تهمته ؟ پاپ-

بهش نخورده ، تن  یالشخور چیدوست دارم بشنوم سوگل من ناموس من پاکه دست ه ستیعکس زن من ن یکه تو

که تو  اریسوگل مدرک ب نک هیتوج …دهیجز من نرس یمرد چیبه تنش نخورده ، بوش به مشام ه ینامحرم چیه

 …دشمن من ینه کشت ید پگاه بودتول یتو شبید

 

 یسروش حت دادیکه چشمش رو به ما ندوخته باشه ، داد و ب ستین یبار کس نی، ا شهیرفته صداش بلند تر م رفته

تا  دهی، اجازه م کنهیبخشه سکوت م یم شهی، مثل هم ادیکوتاه م کردمیفکر م …هیچه برسه به بق ترسوندیمنو هم م

 اشتباه محض بود.  نایا یاما همه  کنهیبدم باورم م حیتوض

هم داره ،  رتیکه بخشنده است غ یکه به عشقش اعتماد داره ، همونقدر یعاشق همون قدر هیعاشق بود ،  سروش

رو  یمن نداشت و حاال داشت چه لحظات سخت یرو از صد فرسخ یعبور مرد دنیمخصوصا سروش که  طاقت د

 . کردیتجربه م

  …شهیگاه پر از خشمش آغشته به نفرت م، ن نهیبیرو که م سکوتم

  …کنهیو با نفرت نگاهم م ستادهیاالن روبه روم ا دیپرست یمن رو م شیپ قهیچند دق نیکه تا هم یسروش

 . رهیو به سمت در م زنهیبزنم که با خشم پسم م یحرف خوامیدفاع کردن از خودم م ی، برا خورهیهام تکون م لب
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 :  گمیو ملتمسانه م رمیم دنبالش

تنهام نذار سروش خواهش  ینجوریجا ا نیا نرو فقط …مو به مو رو گمیبهت م زویسروش صبر کن بخدا همه چ-

 . کنمیم

 

 :  گهیم بیخشم عج هیبه  ختهیآم یینگاهم کنه با صدا نکهیا بدون

  …رمیپس بگ گهینفر د هیحسابمو از  دیاما قبل از تو با کنمیولت نم ایآسون نینترس به ا-

 :  گمیو م ستمیا یزده جلوش م وحشت

 ؟  یکن کاریچ یخوایسروش م یگیم یتو چ-

 کی، سرش رو نزد دهیو به قصد خورد کردن فشارش م رهیگی، بازومو م رسهیرگ هاش به اوج م یتو دهیجوش خون

 :  گهیو شمرده شمرده م ارهیصورتم م

نزدم  ادیورو خالص نکردم اگه داد نزدم اگه فرچاقو برنداشتم و خودم و ت هیجا  نیهم اگه ، شدم خفه اگه …سوگل-

اشتم نگه د تمویعصبان تمام …زنم یناموسم ، پا ی، پا ونهیدرم رتمیغ یبار پا نیا …بارم مثل هرباره نیفکر نکن ا

 یبه زن من دست دراز تونهیکه فکر کرده م یاون شونمیم اهیس خاک به قسم شرافتم به …جنگ با ناموس دزد یبرا

 کنه. 

 

  …کنهیبلند م یتاکس ی، دستش رو برا کنهیو بازومو با شتاب رها م زنهیم حرفشو

 :  زنمیتوجه به درد بازوم داد م یب

 . ستین یکنیکه تو فکر م یبه خدا اون طور میکنیحل م ویهمه چ میبزن حرف بذار …سروش نکن-

 دیاب …نی، رفته سراغ مع کنمیاک م، اشک هامو با پشت دست پ شهیم یو سوار تاکس کنهیبه التماسام نم یتوجه

 گرفت . یخشمش دامن همه رو م نیوگرنه ا شدمیمانعش م دیشده با یبه هر شکل گرفتم،یجلوشو م
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 که سروش  یتاکس  خوامیو ازش م شمیجلوش و سوارش م پرمیها م وونهی، مثل د وفتهیم یا گهید یبه تاکس چشمم

 کنه . بیسوارش شدو تعق

 یخودم ندارم ؛ انگشت ها یرو یتسلط چی، ه ارمیم رونیب بمیج یاز تو مویگوش لرزنیکه علنا م ییدست ها با

  …زنمیو بهش زنگ م کنمیم دایرو پ نیمع یشماره  یاما به سخت رنیاعصابم راه م یلرزونم رو

هر بار تماسم  اما زنمیو دوباره و سه باره بهش زنگ م کنمینثارش م ی، لعنت کنهیم جکتیر دهیبوق دوم نرس به

 . شهیم جکتیر

بعد  یاما تاکس کنهیم دایرو پ نیمع یسروش از کجا جا دونمینم …کنمیپرت م فمیرو ته ک یداغون گوش یاعصاب با

 . دارهیهتل پنج ستاره نگه م هی یدور شهر روبه رو دنیچرخ قهیاز ده دق

 . شهیبلند وارد هتل م یو با قدم ها شهیم ادهیپ یاز تاکس تیکه با عصبان نمیبیم سروشو

و از  دمیرو به راننده م ادیکه دستم م یپول نیبفهمم اول نکهیو بدون ا کنمیم فمیک یدستمو تو ستهیا یم یتاکس

 . شمیم ادهیپ یتاکس

  …ستیاز سروش ن ی، خبر کنمیو اطرافم و نگاه م شمیدوم ، داخل م یسمت هتل م به

 :  گمیم یو به سخت رمیم رشینفس زنون به سمت پذ نفس

 صدر کدوم اتاقن ؟  نیمع یآقا-

 ؟  نیشما از آشناهاشون هست-

 :  گمیرو م رسهیکه به ذهنم م یدروغ نیفکر کنم اول نکهیا بدون

 من خواهر خانومشونم .-

 :  گهیو م خندهیم

 . 320چهارم اتاق  یخوب طبقه  اریبس-

 . رمیو با تمام توانم به سمت آسانسور م کنمیم یسرسر تشکر
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 کرده بود.  ریانگار گ یاما لعنت دمیبار پشت سر هم فشار م نیو چند تیاشو با عصبان مهدک

 . رمیگیم شیو راه پله رو در پ ارمیطاقت ب تونمینم

استراحت  یبرا یاما وقت شهیانگار که نفسم هم قطع م رسمیم یو وقت رمیچهار طبقه رو بدون مکث باال م تمام

 . کشونهیسروش منو به سمت اتاق م یبگردم عربده ها320دنبال اتاق  ستینداشتم الزم ن

 

 : زنمیو داد م زنمیوار در م وانهیو د ستمیا یدر م پشت

 !  کن باز درو سروش …سروش-

 هیجزتوان ت یکه من حت شوینیسنگ یحرف ها تیو با عصبان زنهیفقط داد م رسهیمن اصال به گوشش نم یصدا انگار

 . کنهیم نیرم نثار معرو هم ندا لشیتحل

پا  یهمه چ یرو ینطوریسر سروش عاشق اومده بود که ا یی، چه بال ترسمیاز قبل م شتریب ادیشکستن که م یصدا

 گذاشته بود ! 

  …که درو باز کنه کنمیبه سروش التماس م یبلندتر یو با صدا زنمیبه در مشت م یشتریشدت ب با

 . کننیفالکت بار من نگاه م تیاومدن و به وضع رونیهمه از اتاقشون ب ستیبرام مهم ن اصال

 :  گمیو التماس م هیگر با

  …بدم سروش لطفا حیبذار توض میبزن حرف بذار خدا خاطر به …سروش درو باز کن-

اها ، صد شمیکه از التماس کردن خسته م یاما درست زمان کنمیو التماس م ستمیا یپشت در م قهیچند دق دونمینم

 !  وفتهیبه دلم م بیوحشت عج هی،  ترسمیم …ادینم رونیاز اتاق ب ییصدا چیه گهی، د شهیقطع م

  …اومده یکیسر  ییبال کنمیم حس

 که درو باز کنه . خوامیو م زنمیم ادیکوبم و فر ی، با لگد به در م ستیکنترل صدام دست خودم ن گهید

  …نمیبیحراست رو م یو دوتا از مامورا گردمی، برم شنومیدونفرو پشت سرم م یصدا
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 :  کنمیو با هق هق التماس م دهیبر نفس

 . نیدرو باز کن کنمیخواهش م ارنیسر هم م ییبال هیاالن  کننی، دو نفر دارن دعوا م دیدرو باز کن نیا شهیم-

 :  گهیم یکیاز مردا خطاب به اون  یکی

 فکر کنم الزمه در باز بشه . ریاتاقو بگ نیا دیبرو کل-

  …رهیگیو به سرعت ازمون فاصله م دهیتکون م یسر مرد

 . کننیم سی، اشک هام درو هم خ چسبونمیرو به در م سرم

 بود که نازل شد !  ییچه بال نیا

 چرا انقدر کاممون زهر شد ؟  میکه جفتمون خوشحال بود یزمان درست

 ؟ هیکار ک یلعنت یعکس ها اون

 نبود !  یکس نیاون اتاق که جز منو مع یتو

باهامون  یبد یباز نباریاما ا دهیم یداره مارو باز یکیدرست از آب در اومد ،  نیمع یهشدار ها شهیمثل هم باز

 شروع کرده ! 

 سروش زده بود !  رتیضربه اشو به غ نیدرد داشت ، اول یلیضربه اش خ نیاول

  …، نابود شد دیاون عکس ها به جنون رس دنیکه با د یعاشق سروش

ش به دست ییاون گفت و امروز عکس ها یمنو بزن دیق دیبا یعبور کن نیمع یگفته بود ، گفت اگه از صد قدم بهم

  …کامل برعکس گفته هاش دیرس

 یفرق گهیکس د ای نی، هرچند مع شدینم یحد عصبان نیبود تا ا نیجز مع یمرد هیاون عکس  یاگه تو دیشا

  …بود ینیسهمگ یحد به من اعتماد داشت ضربه  نیکه تا ا یسروش یبرا ها عکس اون …نداشت

  رمیگی، هراسون از در فاصله م شهیم دایمرد پ ی سروکله
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 یرو ارویدن نمیبیکه م یاما صحنه ا کنمی، زود تر از اون دوتا خودمو داخل اتاق پرت م کنهیو درو باز م زنهیم دیکل

 : کنمیو ناباور زمزمه م یچارگیو با ب رمیقدم عقب م کی دهی، رنگ پر کنهیسرم خراب م

 !  یکرد کاریسروش چ-

  …از دست دادن دشونوی، چشم هاش انگار تمام ام دهی، رنگش پر گردونهیبه طرفم برم سرشو

بود که  یصحنه ا نیبدتر نیجسم غرق در خون مع …مونهیم رهیشده کف اتاق خ یجار یخون ها یرو نگاهم

 . نمیبب میزندگ یتو تونستمیم

 شنومیسروش و م یصدا  دمید یصحنه رو نم نیو ا شدمی، کاش کور م زنمیو با چشم بسته زار م شمیزانو خم م یرو

 از حرف هاش ندارم :  یدرک چیاما ه

 . کشتم اونو من سوگل! کشتمش …ک_

 

 . دایب رونیام از اون حالت تار شده ب دهیتا د کنمی، اشک هامو با پشت دست پاک م رمیو به سمتش م شمیم بلند

 دارن مارو ایلیاما مطمئنم خ دمیرو خبر کنن ؛ پشت سرم و ند سیپل خوانیکه م شنونیحراسون دو تا مردو م یصدا

  …کننینگاه م

 . شهیعلت بر ترسم م دیها و پچ پچ هاشون مز همهمه

  …شده رهیخ نیحرکت مع یمسخ شده به جسم ب …شهیمن نم یمتوجه  ی، حت نمیشیسروش م کنار

 :  گمیو با لکنت و نامفهوم م ذارمیشونش م یو رو دستم

 !  انهی زنهیم نیبب …نبضش ب یرو بذار دستتو …سروش …س-

که سر خودش  ییبال یمتوجه  یشوک زده شده که حت ی، جور زنهیپلک هم نم ی، حت کنهینم یحرفم توجه به

 . ستیآورده هم ن

 هک کنده اونقدر نبضش …تنش سرده سرده ذارم،یدنش منبض گر یو دستم و رو رسونمیم نیخودم و به مع ناچارا

 بزرگه . دیام هیمن  یاما همون نبض کند برا زنهیبگم م یطور قطع هی تونمینم
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 : گمیو رو به سروش م گردمی، برم خندمیم هیگر ونیم

 شده . هوشینمرده سروش زندست ، فقط ب-

 شده . رهیخ نیکنه اما همچنان بدون واکنش به مع یدارم اونم مثل من شاد انتظار

 :  گمیم دارهیکه دست از سرم برنم یو با دلهره ا ذارمیشونش م یدستمو رو نمیشیو کنارش م رمیبه سمتش م نگران

بگو خودش افتاد ، بگو  یتا باهاش دعوا کن ی، نگو تو رفت انیها م سی! االن پل ایسروش به خاطر خدا به خودت ب-

نشو  میکه بشه من باهاتم فقط تسل یهر چ وفتهیکه ب یمن نبوده ! انکار کن سروش هر اتفاق ریکرد بگو تقص ریپاش گ

 باشه ؟ 

 

نگار ، ا شناسمینگاهش رو اصال نم نیا کنمیلحظه با خودم فکر م هی، نگاهش برام ناآشناست  گردونهیرو برم سرش

 : گهیم یو سرد بیبه چشم هام با لحن عج رهی، خ ستیسروش مهربون من ن

  …تموم شد یچ همه …تموم شد سوگل-

 : گمیم منکر

 یکنیم مویتمام سع یشیزود خالص م یلیتو هم خ شهیخوب م نیتموم نشده مع یچیه سروش …نه …نه …نه-

 که نذارم بندازنت زندان .

 :  زنهیم یپوزخند

؟  هیچ یدونیاما پر از عشق اما م کیند کوچخونه بسازم ، هر چ هیبرات  خواستمیبهت اعتماد ندارم سوگل ، م گهید-

! اگه من عاشق  ینستادیمن وا یوقت پا چیتو ه …ستمیمیکمم پس نگو پات وا یلیتو خ یمن برا هیحق با هست

  …دمتیپرست ی، اگه من م یاگه من تمام فکر و ذکرم تو بود یبودم تو نبود

 :  دهیادامه م یمکث طوالن هیو بعد از  کنهیم سکوت
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باعث خجالتت بودم مخصوصا االن که  شمیجور نیهم یریعذاب وجدان بگ ای یمن دل بسوزون یبرا ستیالزم ن-

 حال نیتحمل کنم اما بودن و درع تونمیم تویدور نستایجا وا نیا یدستم به خون آلوده شده پس برو سوگل حت

  …نبودنتو  نه

 :  گمیم یدرموندگ با

نکردم ، خود  انتیخ اما گفتم دروغ بهت درسته …اون عکس ها پاپوشه تهمته ی؟ همه  یگیکه م هیچ نایسروش ا-

سخته همه گناهکار  یلیخ یگناه یب یزندان ؟  پس درکم کن وقت یوفتادیکه بهت زدن ن یتو مگه به خاطر تهمت

 کنمیبدوننت ، لطفا باورم کن سروش خواهش م

 

، هنوز باورم  ذارنشیبرانکارد م یو رو انیم نیبه سمت معبزنه که دو نفر  یحرف خوادی، م شهیم رهیچشم هام خ به

 یگفت حاال رو یمن م یبرا اشیداشت از بدبخت شبیکه د ینیکرده باشه ، مع نیبا مع یکار نیسروش چن شهینم

 مرده!  ایزندست  دونمینم یتخت افتاده و من حت نیا

 : گهیم یو با لحن تند رهیگیسروش رو م یحراست بازو یاز همون مامورا یکی

 روشن کنه !  فتویتکل ادیب سیبلند شو تا پل-

 ییدنبالشون برم تا بفهمم چه بال خوامیم شهیبابرانکارد به آمبوالنس منتقل م نی، مع شهیاز جاش بلند م سروش

در هم رفته  یاخم ها شهیم دمیکه عا یزیو تنها چ ستمیا یسروشو تنها بذارم ، همون جا م  تونمیسرش اومده اما نم

 تا نگاهم کنه !  کنهیسرش رو بلند نم یحت …سروشه ی

 شده .  رهیخ نیسرخ به زم ییبا چشم ها فقط

  …التماسش کنم، مخصوصا االن که انقدر ازم ناراحت و دلخوره ایبزنم  یحرف تونمینم گهید

گرفتم و وخامت  یم یو جد نیمع یاگه حرف ها دیشا دونمی، نم سوزهیخودم م یبگم حق داره اما دلم برا خوامیم

 . ومدینم شیمشکالت پ نیا کردمیاوضاع رو درک م
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مرتب  یرو مرتب کنم و برا ختهیپازل در هم ر نیرو مو به مو کنار هم بذارم تا ا زیهمه چ خوامی، م بندمیهامو م چشم

 هدیوش شنو سر نیاتفاقات گذشته بود هر چند از مع دمیفهم یم دیکه با یزیچ نیاول کهیپازل هزار ت نیکردن ا

  …کردمینگاه م گهید دید هیبا  دیبار با نیبودم اما ا

 شک داره ؟  یبه هست نیچرا مع مثال

 ؟  کنهیم دیو تهد نیباشه که مع یممکنه همون یمرد چشم آب اون

 کار باشه هم برام مرگ باره اما انگار حق با سروشه !  انتیکه پگاه ممکنه خ نیآخ که فکر کردن به ا …پگاه

 : چهیپ یسرم م یپگاه تو یصدا نیبه زم رهیخ

  شمیم دهیکش رممکنمیمنم دونسته به سمت عشق غ شهیم دهیمعتاد دونسته به سمت مواد کش هیکه  یطور همون

 …زنمیم یبه اون مخدر دست به هر کار دنیرس یدوم ، برا یاما دنبالش م ستیخوب ن میگروه خون یبرا عشقش

 !  یهرکار

 یک عاشق …پگاه عاشق شده دمیخودم بودم که نفهم رینگرفتم انقدر درگ یچرا اون موقع حرفشو جد دونمینم

 دونمیفقط م دونمینم

پگاه عاشق سروش  دیشا گذرهیدهنم م یلحظه از گوشه  هیهم به ضرر خودش تموم شده و هم به ضرر ما  عشقش

 .  هشیرفته بابامو چقدر سرزنش کرد که مانع ازدواج ما من ادمیهنوز  کنهیزود رد م یلیاحتمال رو مغزم خ نیشده اما ا

 کجام !  رهیم ادمیکه  شمیغرق فکر کردن به پگاه م انقدر

  …کنمی، با دلهره نگاه به سروش م شهیها بند دلم پاره م سیاومدن پل با

  …حکم طناب دار رو برام داره شهیکه دور دست هاش بسته م یدستبند آهن اون

 شده.  رهیخ نیبه زم دهیکه به ته خط رس یاست و مثل مرد گهیالمه دع یغرق تو سروش

  …هم برام نمونده ینفس گهی، د رمیم دنبالشون

تنها هم و غممون  شیماه پ کی نی، تا هم کنهیبا آدم م یرحمانه ا یب یها یباز یگاه یزندگ فهممیم تازه

  …ازدواجمون بود و االن
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رگم سرد دیشا …و من ییسروش تحت بازجو …مارستانیتخت ب یرو نیبگم ، مع ندهیساعت آ کیاز  تونمینم یحت

 نجایا بیغر یها ابونیخ

 

با  و ادیم رونیاز اتاق ب راهنشهیپ یکه دستش به دکمه  یدر حال لی، وک ستمیا یمثل برق م شهیاتاق که باز م در

  …شهیم رهیبه من خ روزمندانهینه چندان پ ی افهیق

 :  گمیدلهره م با

 خوب ؟ -

 :  گهیو م دهیبا تاسف تکون م یسر

 براش بکنم . یکار تونمیهم خودش نخواد من نم یکنه تا وقت یهمکار خوادیاصال نم-

 :  گمیم متعجب

 ؟  نیبکن یکار نیتون ینم یچ یعنی-

 :  گهیو م کنهیآهسته تر م صداشو

 گهیم گمیم یهر چ یوقت ادیز من برنما یخودش خودشو مجرم بدونه کار یخانم فرهد شوهر شما تا وقت نینیبب-

 ازش بکنم ؟  تونمیم یمن چه دفاع کنهیخودش انکار نم یوقت ستمیمیکارم وا یپا

 

 :  گمیتته پته م با

 !  کنمیم شیراض من خوب …خ-

 : دهیتکون م سر
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که منتقلش کنن تهران به احتمال  زنمیمن باهاشون حرف م نیکن شیکنن راض ییکه ازش بازجو نیبهتره قبل از ا-

اقدام  …ستین یکم یمسئله  نیچون ا نییپا نشیاریب طونیاز خر ش نیکن یتا اون موقع شما سع کننیقبول م ادیز

 ! شهیبد م شماشوهره  یبرا یلیخ رهینکرده اون شخص بم ییبه قتل عمده اگه خدا

 : بندمیم یبا درموندگ چشمامو

 اما امکان ستیاصال خوب ن نیخبر گرفتم حال و اوضاع مع مارستانیمن زنگ زدم و از ب شهینم ینطوریانشاال که ا-

 به خودش داره . یهرچند گفتن بستگ ادهیخوب شدنشم ز

 ، کشونهیزن نگاه جفتمون رو به ته سالن م هی دادیداد و ب یبزنه که صدا یحرف خوادیم دهیتاسف سر تکون م با

 . شمیروبه رو م یهست یبرزخ یبا چهره   زنمیکه حدس م یو همون طور گردمیبرم

 یو همون طور دارهی، دست بر نم رهیگیجلوشو م یمامور زن میقدم کی یاما تو کنهیقصد کشت به سمتم حمله م به

 :  کشهیتا خودشو نجات بده داد م کنهیکه تقال م

 . ذارمیزندت نم ادیسر شوهرم ب ییاگه بال …کشمیمن تو رو م-

 :  کنهیترش م یسکوتم جر نیو هم کنمینم دایکوبنده تر از سکوت پ یدارم جوابشو بدم اما جواب دوست

در  عاقبت یوفتیزندان خودت به پام م یاون شوهر دزد و قاتلتو تا آخر عمر انداختم گوشه  یوقت …یوفتیبه پام م-

 شهیافتادن با من برات گرون تموم م

 

 دمیندارم اما در مقابلش ضعف هم نشون نم دنیرل کنم ، مثل اون توان داد کشخودم رو کنت نیاز ا شتریب تونمینم

 . وفتادیاتفاقا نم نیکدوم از ا چیه ینداختیهتل راه نم یو اون بلبشو رو تو یومدیتند نرو اگه تو نم-

 :  خندهیم زیتمسخرآم

 . کنمیم تیمن از تو هم شکا نطورهینه ؟ حاال که ا میهم بدهکار شد یزیچ هی-

 و پر از حرص :  کیریستی، ه خندهی، دوباره م دمیهوا تکون م یرو به نشونه برو بابا تو دستم

 کارو نکنم.  نیاگه ا ستمین یهست یسرت رو بلند کن یآبروتو ببرم که نتون یجور-
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  …رهیگیو با سرعت ازمون فاصله م کشهیم رونی، مچ دستش رو از دست مامور ب شهیاش تموم م جمله

 :  گهیو م دهیاسف سر تکون مبا ت لیوک

 چیکه به ه نهیگرفتم ا ادیوکالتم خوب  یسالها نیا یکه تو یدستم رد شده تنها درس ریپرونده از ز کیهزار و -

 مطمئن نباشم  یآدم

آدم کشتن دارن ، نه گروه  یبرا یسنگ دل نه …مثل شوهر شما ییبه آدم ها گردهیقتل ها ضرب و شتم برم اکثر

 . کننیغرش م ریدرست مثل ش خورنیزخم م ی، پاک پاکن اما وقت خورهیکارها م نیبه ا شونیخون

کردن به سرش  گهینفر د هیعشقشو به زور عقد  نکهیجوون بودم که به خاطر ا هیشاهد اعدام  شیچند وقت پ نیهم

  …زده و رفته طرف رو کشته

هنوز باور  دونمیچون م ارمیشوک درت ب نیاز ا خوامیاما م وفتهیشوهر تو هم م ینکرده برا ییاتفاق خدا نیا گمینم

 بال رو سرش آورده  نینفرو به قصد کشت زده و ا هیشوهرت به خاطر ناموس رفته  ینکرد

  …هم سخت یلیاتفاق سخت بود خ نی، حق با اون بود باور ا دمیتکون م سر

  …مونهیدور مچ دستش ثابت م ی، نگاهم به دست بند آهن ادیم رونیو سروش ازش ب شهیباز م ییاتاق بازجو در

 . شمیم کشیو نزد خندمیدلشو خون کنم ، به زور م هیبا اشک و گر خوامیدوخته ، نم نیبه زم چشمهاشو

 :  گمیملتمس م شهیمانعم م سیپل مامور

 !  کنمیخواهش م …قهیدق کیفقط -

 . دهیاکراه سر تکون م با

 :  گمیو م ذارمیسروش م یبازو یو رو دستم

 نشو !  میتسل میکه داشت یخوب یبه حرمت روزا یخوایذره خاطرمو م کیاگه هنوز  کنمیسروش خواهش م-

 سروش به خاطر من !  یبه حرفش گوش کن بذار زودتر آزاد بش نجاستیا لیوک نیبرات گرفتم ، بهتر لیوک

  …دوزهیبه خون نشسته اش رو به چشم هام م یو چشم ها رهیگیباال م سرشو
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 و باز همون لحن سرد :  بهیباز همون نگاه غر …یدینا ام همون باز

 دردش شد .  یبرا یدرمون هیوجودت  دی! برو اون جا شا رهیبم نیمع خوامینم-

  رمیگیم دستشو

 !  نویدرد تورو آروم کنم سروش نه مع خوامیاما من م-

 :  زنهیم یتلخ لبخند

!  یمرحم زخمم باش یتونیبار تو هم نم نیا یسوگل حت شهیرقمه مداوا نم چیه یقلبم گذاشت یکه رو یدرد-

 شیزخم تمام وجودم آت یدرست مثل نمک رو کنمیهر بار بهت فکر م یکرد دایدوستت دارم اما برام حکم نمک پ

ار خ یلعنت یکیچشم من اون نزد یندارم که اون عکس ها پاپوشه، تهمته، نقشه است .. تو نیبه ا یکار …رهیگیم

 شهیاما ازم نخواه مثل هم کنهیسروش ساده باور م شهیکن مثل هم هیدروغاتو توج …کنهیورم مشده و داره ک

اما امروز  ستمین یکه اهل تالف نیبا ا یبرام ارزش قائل نشد یذره ا یببخشم چون بهت هشدار داده بودم و تو حت

 …از درک کردن تو خسته شدم گهیمن د …یکمم تو منو درک کن هیبذار  وگلس کنمیمنم به حرفات توجه نم

 هم خسته شدم یلیخ

 

 نیرحم تر یب شدیم یرحم شده ، اگه قاض یب یادیاز خودم دفاع کنم اما سروش ز خوامیم خورنیهام تکون م لب

  …شهر بود یقاض

 من دراومده . هیبر عل یقاض یبود که را نیمن از ا یناله  دیشا هرچند

 . کنمیبدرقه اش م دمهید یکه تو ی، با نگاهم تا وقت شهیجلوم رد مو از  دهیرو به من نم یحرف چیه اجازه

 :  گهیخودش رو که م یو پشت بندش صدا شنومیرو م لیوک یشدن قدم ها کینزد یصدا

 به هوش اومده باشه . دیشا مارستانیبه نظرم برو ب ستین یجا فعال خبر نیحق با نامزدته ا-

 . کنهیباز و بسته م نانیکه چشم هاشو با اطم کنمینگاهش م دیترد با

 :  گمیو م کنمیرو فوت م نفسم
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  نیشد حتما زنگ بزن یاگه خبر سپارمیپس سروشو به شما م-

 :  گهیو م دهیتکون م سر

 راحت من حواسم بهشه . التیبرو خ-

که  یمارستانیاسم ب و رمیگیم یدربست یو تاکس شمیخارج م ی، از کالنتر رمیگیو ازش فاصله م کنمیم یتشکر

 . گمیبود رو به راننده م یتوش بستر نیمع

 یط ریمس یکه متوجه  کنهیذهنم زمان رو فراموش م ایها در نظرم کمرنگه  ابونیخ ای کهیشهر کوچ نیا دونمینم

 پارک کرده . مارستانیب یرو روبه رو نیکه راننده ماش امیبه خودم م یو وقت شمیشده نم

 دهیته دلم رو مالش م یبیعج یدلشوره  مارستانیب دنی، به محض د شمیم ادهیپ نیو از ماش کنمیرو حساب م پولش

که زبون خشکم حرف زدن رو برام سخت کرده  یو در حال رمیم رشی، به سمت پذ شمیم مارستانیبا اضطراب وارد ب

 :  گمیم

  ؟ چطوره حالشون  …صدرا نیمع یآقا-

 :  گهیلب م ریکه ز یو همونطور کنهیدفترش م یسرش رو تو پرستار

  …صدرا …نیمع-

 :  گهیبه دفترش خطاب به من م رهیو خ کنهیم دایهم اسمش رو پ عیسر یلیو خ شهیگشتن م مشغول

 یمشکل جد میانجام بدن تا بفهم دیهست که با شاتیآزما یسر هیبه هوش اومدن ، دکتر منتقلشون کرده بخش -

 نه !  ایدارن 

که  یو با تموم شدن جمله اش ، نفس شهیدلم روشن م یتو دینور ام هی ادیم رونیدهن پرستار بکه از  یکلمه ا هر

 . شهیحبس شده بود آزاد م نمیس یساعت ها تو

به  شهی، باورم نم ستیدست خودم ن شهیکه از چشمم روون م یی، اشک ها ذارمیقلبم م یزده دستم رو رو جانیه

 جوابم رو داده باشه !  ینطوریخدا ا شهیهوش اومده باشه ، باورم نم

 :  گهیم یبا نگران نهیبیکه سروش قاتل نشده ، پرستار که وضع منو م شهینم باورم
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 حالتون خوبه ؟ -

 :  کنمیخودم زمزمه م یلب برا ریو دور از چشم اون ز دمیسر تکون م هیگر ونیم

 سروش قاتل نشده ! -

 نی، هم شهیکه آزاد م نی، هم ستیکه سروش قاتل ن نیورده شد همبرآ ایدن یآرزوم تو نیمهمه ، انگار بزرگتر نیهم

 !  هیکاف شهیتموم م یکابوس لعنت نیکه ا

 :  گمیم ستادهیکه منتظر روبه روم ا یو به پرستار کنمیهامو با زبون تر م لب

 اتاقشون کجاست ؟ -

 :  کنهیبه سمت راست م یا اشاره

 اتاق !  نیسمت راست آخر یراهرو-

،  رمیو به سمت راهرو م دمیرو حرکت م لرزنیاز درون م جانیکه از فرط ه یی، پاها کنمیو تشکر م دمیتکون م سر

 !  شهیم شتریو ب شتری، استرسم ب شمیم کیکه نزد یهر قدم

  …کنهیذهنم شروع به جوعلون دادن م یجواب تو یسوال ب ی، کل زنهیبه دلم چنگ م دیترد

؟ اگه داد و  یاز دهنش در اومد بارم کرد چ یاتاقش ؟ اگه هر چ یبرم تو خوامیم یچ یبرا نکهیسوال ا نیتر پررنگ

 ؟  یاون جا بود چ یبه کنار ، اگه هست نایا یکرد همه  دادیب

 .ستمیا یو م شمیم مونیرفتنم پش از

 

 کنم ؟  کیداشت بخوام برم و خودم رو کوچ یلیکه به هوش اومده چه دل حاال

  …دهیسوق م نیدم برنداشتم ذهن آشفته ام منو به سمت اتاق معاما هنوز قدم از ق گردمیبرم

 رو پس بده... زهایچ یسر هیحساب  دیبا نیفراموش کرده بودم که مع من

  …یهست دادیاون عکس ها ، داد و ب فرستادن
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سلط تا بتونم به خودم ت کشمیم یقی، نفس عم کنهیرفتن به اون اتاق مسمم م یمنو برا ادیسرم م یفکر ها که تو نیا

  …کنم دایپ

  …ستمیا یو روبه روش م رمیاتاق م نیمحکم باشه به سمت آخر کنمیم یکه سع ییو با قدم ها گردمیبرم

 یام کرده و من سع وونهیافته ، حس دوگانم د یافتاد م ی، هر اتفاق ذارمیم رهیدستگ یو رو کنمیو دراز م دستم

  …رچه بادابادگفت ه شهیبزنم م ایدلو در کنمیم

تخت  یکه رو وفتهیم نی، به محض داخل شدن ، چشمم به مع ذارمیو پامو داخل اتاق م کنمیرو باز م رهیدستگ

معترض به سمتش برم و مانعش بشم کارش  خوامیبکشه ، تا م رونیسوزن سرم رو از دستش ب کنهیم ینشسته و سع

  …کنهیرو م

  …کنهیحال خرابمو خراب تر م شهیم یدستش جار یکه رو یخون

 :  گمیو سرزنش وار م رمیسمتش م به

  یاز جات بلند بش دینبا ی؟ تو تازه به هوش اومد هیچه کار نیا-

شده  یکه جار ییو مشغول پاک کردن خون ها دارمیبرم زیم یرو یجعبه  یرو از تو یبرگ دستمال کاغذ چند

 . شمیم

 :  گهیم کنه با همون لحن خشک و عبوسش منگاه نکهیو بدون ا کشهیدستش رو پس م 

 دستتو بکش ! -

شدم  اقتیل یب نینگران ا نکهیو از ا ستمیا ی، صاف م رهی، ناخودآگاه اخم هام در هم م شهیدستم متوقف م حرکت

 . شمیم مونیپش

م تا نپر رمیگیخودم رو م ی، به زور جلو ادیم نییاز تخت پا یو به سخت کشهیشده اش م یچیبه سر باندپ یدست

 به سرش خورده بود  یبد ینباشه ضربه  یهرچ …جلوش و مانعش نشم

  …هکشیم رونیو لباس هاشو با دست سالمش ب کنهیاونجا رو باز م یواری، در کمد د ستادمینه انگار من اونجا ا انگار

 :  گهینگاهم کنه م نکهیو باز بدون ا ندازتشونیتخت م یرو 
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 !  رونیبرو ب-

و نگاهش رو  رهیگی، رد دستم رو م ذارمیلباس هاش م یو دستم رو رو شمیم کشی، نزد دمیت مرو از دس تحملم

 !  شهیچشم هام متوقف م یرو تیو درنها کشهیآروم آروم باال م

 :  گمیو م کنمیخودم رو م یاما سع شمیچقدر موفق م دونمیکنم ، نم یخیلحنم رو مثل خودش سرد و  خوامیم

 !  میحرف بزن دیبا-

 :  زنهیم پوزخند

هم  یناجورش رو تن من کرد و وقت یهم دوخت هم اون وصله  دیتو حرف زد ، هم حرف زد هم بر یسروش به جا-

تهش ختم به  رمیکه هر طرف م یجهنم دره ا نیکشوند ، ا نجایبه کار احمقانه اش اعتراض کردم سر و کار منو به ا

 . شهیم نجایا

 یرحمدل نیا خوامیاما نم کنمیباشه ، درکش م مارستانیام سرو کارت با دکتر و بسخته مد یلی، خ سوزهیبراش م دلم

 :  گمیو م کنمیم یمصلحت یرو سرفه  نیمو بفهمه از ا

 بود ؟  یبه دستش کار ک دیکه رس ییاون عکس ها-

 :  گهیمکث م بدون

 ؟  یکنیم یتو چه فکر-

 :  زنمیبار منم که پوزخند م نیا

 به تو ! شهی، چون تموم اتهامات و احتماالت تهش ختم م یباش یمن راض یفکر ها ی جهیفکر نکنم از نت-

 

 :  دهیخودم جواب م مثل

 .میهم نداره حرف بزن یلیدل یکنینم میپس حاال که راض-

 :   رهیکه بخوام صدام باال م نیا بدون
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 ؟  یحرف بزن یستیحاضر ن یو حت یمنو از هم پاشوند ی! زندگیپست یلیخ-

اون سر  ایحواسم رو از اون صورت سرخ شده از درد  کنمیم ی، سع ستهیا یسمتم و روبه روم م گردهیبرم کامل

 تمرکز کنم.  اهشیس یچشم ها یو فقط رو رمیشده اش بگ یچیباندپ

  …اضافه کرده تشیباز هم به جذاب دهیبا وجود اون رنگ پر ینگاهش شده حت یکه چاشن یاخم

 :  گهینره ، شمرده شمرده م رونیتا صداش از اتاق ب کنهیکه داره رو کنترل م یخشم

اول از همه دامن تو رو  تمیعصبان بشه تموم صبرم اگه …جوش برسم ، اگه برسم ینذار به نقطه  …رونیبرو ب-

 . رهیگیم

  …برمیترس صدامو باال م بدون

 فقط من …ندارم یه کردنش ترسنترسون که از تجرب یزیوقته دامن منو  گرفته ، منو از چ یلیخ یشر جنابعال-

چرا اون عکس  یبد حیتوض یمجبور …یحساب پس بد یحرف زدن سختته اما مجبور دونمیم بزنم حرف تا اومدم

خواهرت  انتکارهیزن خودت خ چون؟  یخوایمن و سروش م یاز جون زندگ یچ یبگ ی! مجبور یرو گرفت یلعنت یها

 …یمن و سروشو خراب کن یخوشبخت یایب یبابات زده مادرتو کشته حق ندار دونمیچه م یمعتاده خودت بدبخت

 تو از کجا دنیفالکت بارت رو شد چون همه فهم یچون زندگ یگرفت شی؟ تو سر چاپ اون خبر آت هیچ یدونیاصال م

   …که یالابال یخونواده  هی! از  یاومد

 :  شهیشهمیرسما قطع ن کشهیکه م یادیبا فر صدام

 !!! خفه شو -

  …مونهیثابت م ادیصورت من فرود ب یکه باال رفته تا رو یدست یرو نگاهم

تا اون دست رو  کنهیتا انفجار نداره ، به زور خودش رو کنترل م یمرز کنمیو من فکر م زنهیخشم نفس نفس م از

  …ارهیصورتم فرود ن یرو

  …مونمیم رهیگرد شده و بدون پلک زدن بهش خ یچشم ها با

  …رهینم رونیاز درونش ب تیاما باز هم اون عصبان کشهیصورتش م ی، دستش باال رفتش رو کالفه رو قهیچند دق بعد
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 مانعم وارید تیعقب و در نها رمی، وحشت زده چند قدم م دهیو هلم م رهیگیم قمویسمتم ،  کنهیحمله م رمنتظرهیغ

 . شهیم

  …بود ایگناه دن نیکه اشتباه تر یکم یفاصله  نیا باز …تکرار اتفاقات باز

 :  گهیصورتم م یو با خشم تو دوزهیبه خون نشسته اش رو به چشم هام م یها چشم

زنده  ، دلت به رمیگیو پس نم تمیشکا یدر خونم التماسمو بکن یاگه هفته ها جلو ی، حت کنمیم تیاز سروش شکا-

من و بکشه ، از کجا معلوم  خواستهیسروش م …مونهیمزندان  یکه من بخوام تو یموندن من خوش نباشه ! تا زمان

 کارو نکنه ؟  نیآزاد شد دوباره ا یوقت

زندون و آب خنک بخوره ! اون وقت تو هم مثل  یها لهیپشت م وفتهیتا کمه کم شش سال ب هیدو جمله کاف نیهم

 …یبزن یک یو جلوو کجا  یرو ک یچه حرف یفهمیم …شهیاون وقت اون زبون درازت قطع م …یشیمن بدبخت م

 تجربه کردنش آماده باش! یبرا …دمیرو بهت م تیدرس زندگ نیمن بزرگتر

 

 !  نهیسروش در گرو مع یچه ساده فراموش کردم آزاد …شمیالل م رسما

 سروش رو تباه کردم !  یساده زندگ چه

 :  گمیدلم م یرو تو نیبدم از ا یخودم ، خودم رو تصل کنمیم یسع

  …نی، تو رو ترسونده ، فقط خواسته بترسونتت فقط هم کنهینم یکار نی، اصال همچ هیآروم باش سوگل ، عصبان-

 :  گمیترس دستپاچه ام کرده ، با تته پته م یباهاش ، به عالوه  کمینزد ی فاصله

 .  یریسروشو هم ازم بگ یتونینم یمنو برد ی! حاال که آبرو یکنیکارو نم نیا …تو …تو -

از  شتریصورتم پخش بشه و ب یداغش تو یکه نفس ها یو جور ارهی، سرش رو جلو م زنهیم یزیتمسخر آم بخندل

 :  گهیبزنه م شمیاون آت

 صدرا . نیمع یجلو تیزبون دراز هیتنب نمیداره ! ا یهیتنب هی یبهت گفته بودم هر کار-

 :  کنمیبه چشم هاش زمزمه م رهیخ
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  …یمغرور یلیخ -

 : دهیخودم جواب م مثل

 . یلج باز و بچه ا یلیخ -

 :   رهیهام در هم م اخم

  …ستمین-

 .  یندار یمنطق چیانگار ه ی: هست نیمع

 : گمیمکث م بدون

 هم ندارم !  جایحداقل غرور ب-

 :  زنهیم یپوزخند

 تموم بشه . انتیاطراف ایممکنه به ضرر سروش  تیسرکش-

 :  گمیم مطمئن

 !  یکنیکارو نم نیتو ا-

 چه …دارم جداتون کنم ؟ خوب یمنم که سع نیا یگفتیم ی؟ مگه خود تو نبود کنمینم یدونی: از کجا م نیمع

 ؟  نیبهتر از ا یفرصت

  …کشهیصدام پر م نانیاطم تمام

  …من …من …کارو نکن نیا-

اما  استیدن یجمله  نیمن سخت تر یبرا یبگم سخته ، حت خوامیکه م ی، جمله ا کنهینگاهم م رهیو خ منتظر

 مجبورم ، به خاطر سروش ! 

 : امیبه حرف م یو به سخت کنمیهامو با زبون تر م لب
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 . خوامیم معذرت من …م …کردمیم نیبه خانوادت توه ای زنمیحرف م یاونجور دیاشتباه کردم نبا-

 

به رنگ شبش ، با اون اخم  یرو با نگاهش برسونه ؛ با چشم ها استشیس خوادی، انگار م دارهیرو از روم بر نم نگاهش

 نفوذ کردن به آدم ها رو خوب بلده .  شهیابروهاش و الحق که مثل هم ونیم

به  ینگاه دمیم رونیب نهی، نامحسوس نفس حبس شده امو از س رهیگیو ازم فاصله م دارهیرو از کنار سرم برم دستش

 یزیکمتر به اون چ گردمیم شتریب ینه اما هر چ ایمن گذاشتن  هینابود یبرا نیباز هم دورب نمیتا بب ندازمیاطراف م

 . کنمیم دایدست پ خوامیکه م

 :  گهیحال مغرور م نیو آروم و در ع کنهیرو به من م پشتش

 !   ادیب یبرو ! ممکنه هست نجایاز ا …کنمینم تیشکا-

که  نی،   فکر ا کنهیبه دستش و به سمت لباساش دراز م کنه،ینم تیشکا دونستمی، م ادیلب هام م یرو یمحو لبخند

 . برهیلب هام م یلبخند گذرا رو هم از رو مچهیفرار کنه همون ن مارستانیاز ب خوادیم

و  رمیتا مانعش نشم ، تا جلوشو نگ رمیگیخودم رو م ی، به زور جلو شمیم مونیاما پش دارمیقدم به سمتش برم کی

 حالش بره !  نینذارم با ا

مهم  ایدن یتو یکنم ، فعال سروش از هرکس شیدوباره عصبان خواستمی، نم کنمیگلوم خفه م یمعترضم رو تو یصدا

 تر بود

 

 . رمیم رونیو از اتاق ب کنمیعقب گرد م واشی واشیبه قامت مردونش  رهیخ

 افتاده.  یسروش اتفاق یکه برا گذرهیلحظه از ذهنم م هیدلم دارم ،  یتو یحس بد هی

  …شمیخارج م مارستانیکه با اون حالش قصد فرار داشت با حالت دو از ب نیجه به معتو یب
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 …رزهلیم بمیج یتو می، همزمان با بلند شدن دستم ، گوش کنمیبلند م یتاکس ی، دستمو برا رمیم ابونیخ کنار

 یلب اوف ریکالفه ز لیموبا یصفحه  یاسم بابام رو دنی، با د ارمیم رونیب مویو گوش کنمیم بمیج یدست تو

 . گمیم یکشدار

 

 . ستیکه جواب ندم دست بردار ن یتا زمان دونمیبه جواب ندادن دارم اما م یبیعج لیم

 : شنومیداد پر از خشم بابامو م یو صدا ذارمیو کنار گوشم م یو گوش کنمیتماس رو وصل م ناچارا

 کجاست ؟  رتتیغ یاون شوهر ب -

به  یعنی …رهیگیرمق رو از دست و پام م یبدجور رسهیکه به ذهنم م یفکر نیولو ا خورمیبلندش جا م یصدا از

 سروش افتاده زندان ؟  دهیگوشش رس

 :  گمیدر پنهون کردن لرزشش داشتم م یکه سع ییو با صدا کنمیهام و مشت م دست

 ؟  یگیم یدار یبابا چ-

 جمله بود تا مثل باروت منفجر بشه و داد بزنه :  نیمنتظر هم انگار

 میفراموش کن پدر یکه کرد یبه بعد هر غلط نیا از …به اسم سوگل ندارم یدختر گهید من …خدا لعنتت کنه-

 . یدار

 :  گمیو با تته پته م متعجب

 ؟  یگیم یبابا تو چ یچ یعنی …ی-

  : گهیاما م زنهی، نفس نفس م لرزهیاز فرط خشم م صداش

از  دیبا وتییآبرو ی، خبر ب نمیبب هیهمسا یتو گوش دیپخشه ، من عکس تورو با نترنتیکف ا بهیعکس تو و مرد غر-

 نشون داد ؟ شیچپ چپ نگاهم کرد و عکس تورو تو گوش یزمان یآقا یکمرم شکست وقت یدونیبشنوم . م هیهمسا

 دختر توعه ؟  نی؟ ا نیکه گفت :حس زشویطعنه آم یجمله 

 بلند کنم ؟  هیسرم رو تو در و همسا یمن چجور ینگفت
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 نی، تو بغل مع تهیاهم یپول برات ب یگفت یانقدر م یزدیم نهی؟ انقدر سنگشو به س دیکجاست ؟ اصال فهم سروش

 ؟  یکنیم کاریصدرا چ

 

، انگار  ستین یچیگاه بند کنم و مانع سقوط کردنم بشم اما ه هیتک هیتا به  کنمی، دستم و دراز م ادیباال نم نفسم

، سروشو ، بابامو ، بدتر از همه  دمیدارم داشته هامو از دست م یکی یکیانگار همه رفتن ، انگار  …ستیکس ن چیه

  …آبرومو

 . کنهیم وونمیپخش شده باشه د نترنتیا یتو نیممکنه عکسم با مع نکهیدرصد فکر کردن به ا کی

 :  زنهیآخرو م ریکه ت هفهمیخوب م نویتا بپرسم، بابامم ا ادیدر نم صدام

 و گمیجمله م هیفقط  دمشونیدوست و آشنا بلند کنم ، اما اگه د یسرم و جلو یچطور دونمی، نم رمیخونه م نیاز ا-

 تموم شد !  …ستین من دختر سوگل …بس

گوشم  یبوق اشغال تو ادیب رونیخشک شده ام ب یاز حنجره  ییصدا نکهیاما قبل از ا خورنیهام تکون م لب

 . چهیپیم

 اینده ام ، ز دونمیکابوس نم ای هیداری، ب کشمیبه صورتم م ی، دست وفتهیکجا م دونمی، نم خورهیاز دستم سر م یگوش

 ! دونمیمرده ، نم

  …ییرسوا …ییآبرو ی، ب یکس یسرم خراب شده ، حس ب یرو ایدن دونمیم فقط

 ؟  کردمیرحم ثابت م یمردم ب نیبه بابام و ا مویگناه یسروش هم باورم نکرد ، من چطور ب یحت

ار ، ز کنمی، هق هق م زمیری، اشک م کنمی، بغض م ذارمیسرم م یو دستم و رو نمیشیم نیزم یرو هیتوجه به بق یب

  …زنمیم

و ازم  ذارهیدستش و دور شونه هام م ی، زن زنمیتوجه به همشون از ته دل زار م یاما من ب شنیدورم جمع م مردم

آبرو شدم ، حاال که شوهر و نامزدم  ی، حاال که ب کنهیم تمیاما حرکت دستش اذ شنومیبلند بشم ، صداشو نم خوادیم

 ؟  کنهیرو از من دوا م یچه درد هیاز من متنفرن ، ترحم بق

 :  کنهیم وونمیو د شهیسرم اکو م یمختلف تو یصداها
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 تموم شد  یبه اسم سوگل ندارم ، همه چ یدختر گهید-

 تو رو درک کنم . از درک کردن تو خسته شدم سوگل . تونمینم گهیمن د-

 . بخشتتیحرفتو باور کنه اما نم دی، سروش ساده شا ستیبار مثل هر بار ن نیا-

 . ستیسوگل دختر من ن گمی، م دیهم پرس ی، هر ک رمیمحله م نیاز ا-

 

 دنیتا بر ی، نفسم هم مرز شهیقطع م صدام

 تونهی، قلبم نم برمیم یاز قبل به عمق فاجعه پ شتریدختره ،  هر لحظه ب کی یدرد برا نیآبرو شدن بدتر ینداره ، ب 

 ی، چشم هام از سو افتادن  ، تو شهیهام نم هیوارد ر یی، هوا کشمیشوک رو تحمل کنه ، دستم رو به گردنم م نیا

 شهیم کیچشمم تار یجلو ای، دن تیو در نها مونهینم یباق یرمق چیتنم ه

 

 از دست دادن کارم ، از دست دادن آبروم.  دمیترسیم یلیخ زیاز دو چ ایتو دن شهیهم

  …، نه کار دارم و نه آبرو نمیبیم کنمینگاه م یکه به زندگ االن

   …رحم یو ب یالابل یبود ، آدم ها نترنتیاخبار و حوادث روزنامه ها و ا یآبرو شدن صرفا حوال یاز ب ترسم

ا و ب یدوره اگه دختر باش نیا یاز خودم دفاع کنم ، تو تونمینم یکه حت یآبرو شدم ، طور یب یا گهیاالن جور د اما

کالغ و چهل کالغ مردم  کیاون وقته که  یا گهید یهر صحبت متفرقه  یکار چه برا ی، چه برا یمرد معاشرت کن هی

  …مونهینم یکه خاکسترتم باق زننیم شتیبا حرف ها و قضاوتاشون آت ی؛ جور شهیشروع م

  …من ، سوگل فرهد حاال

به فکر جمع کردن ذره  دیبود ، با شیکه تمام دغدغه اش جور کردن پول جهاز و راه انداختن عروس یخبرنگار دختر

   …یدی، هر چند با نا ام رممکنیآبروش باشه ، هر چند غ یذره 

بارم چشم هامو باز نکردم ،  کیما ساعته که به هوش اومدم ا کی،  چکهیگونم م یبستم رو یپلک ها یاز ال یاشک

 . نمیرو بب مارستانیب یاتاق لعنت نیبارم نخواستم ا کی
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 تیبه منم سرا مارستانیاز ب نیمعاشرت کم ، نفرت مع نیجهنمه ، انگار با هم هیکیمن به تار یکه برا یدیسف اتاق

 کرده . 

 نبود ، از خودم بود . مارستانی، نفرت من از ب زنمیخودم رو گول م هرچند

 میفکر یچطور تونستم به سروش دروغ بگم ، چطور ازش پنهون کردم ، چطور با ب شهی، هنوزم باورم نم تمیخر از

 رو خراب کردم . زیهمه چ

شهر حداقل دلم خوش بود که سروش باورم داره ، اون وقت  نیا ی، تو کردیاون باورم م دیگفتم شا یبه سروش م اگه

 بود .  تیاهم یبرام ب هیتوسط بق متهم کردنم

پرستاره ، بذار فکر کنه  دونمی، م دمیهم فشار م ی، مصرانه پلک هامو رو شنومیباز و بسته شدن در اتاق رو م یصدا

 !  کنهیبه حالم م یاصال فکر کنه مرده م چه فرق …هوشمیب

 که من رو خطاب قرار داده :  یمردونه ا یو پشت بندش صدا شنومیرو م ییقدم ها یصدا

 خانم فرهد ؟ -

 ی، حت دمیم صیرو خوب تشخ لیوک یعالم نباشم اما صدا نیا ی، هر چقدر که تو لرزهیپلکم نامحسوس م پشت

 . کنمیو چشم هامو باز م شمیم میتحمل اون هم سخته اما باز هم به خاطر سروش تسل

 :  گهیم یو با مهربون زنهیصورتم لبخند م به

 ؟  یبخو-

 :  گمیم یگرفته ا یو با صدا دمیسر تکون م نامحسوس

 ؟ آزاد شد ؟  نیاز سروش خبر آورد-

 :  گهی، با من و من م شهیگرفته م چهرش

 آزاد ؟ -

 :  دمیتکون م سر
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 مگه نه ؟  گهید شهیبده سروش آزاد م تی، اون رضا دهیم تیصدرا صحبت کردم ، گفت رضا نیبا مع-

 :  پرهیابروش باال م یتا کی

 ؟  دهیم تیرضا-

 :  دهیبار با تاسف تکون م نیچند سرشو

 دور از انتظار توعه !  …یعنیکه دارم بده ،  یاما خبر امیخبر خوب ب هیدوست داشتم با -

 . ستین ندیبزنه اصال خوشا خوادیکه م یی، از چشم هاش معلومه حرف ها شمیم رهیبهش خ منتظر

  …کنمیدلم ناله م ته

 درد بدون درمون !  هی …دیجددرد  هیباز  

 قطع کنه .  نمیکه نفس رو از س ی، اونقدر طوالن ادیم یبه نظرم طوالن مکثش

 :  گهیو م کنهیلب باز م باالخره

پس نگرفت  ، من باهاش حرف زدم  تشویشکا چون گفته دروغ بهت انگار …صدرا اومد نی، مع امیم یمن از کالنتر-

تا  …دمینم تیسروش رضا یسرگرد هم فقط گفت من به آزاد یجلو …مغروره یادینداشت  ، ز یا دهیفا …اما

 سخته .  یلینده ، کار شوهر شما خ تیهم که اون رضا یوقت

 

 . کننیهامو باور نم دهی، گوش هام شن کنمیپلک زدن نگاهش م بدون

 زدن رو هم فراموش کردم .پلک  یکه زد انقدر دور از انتظار بود که من حت ی، حرف مونمیم رهیخ لیبه وک ناباور

  …شتری، اما دلم ب سوزهیهام م چشم

 که از بنا در حال خراب شدنه . ییآرزو یخونه  یسروش ، برا یبرا …خودم ی، برا سوزهیم یلیخ دلم

سروش رو داد و من ، چه ساده باور کردم ، چه ساده  یآزاد یچه ساده وعده  نیعالوه بر سوزش نفرت داره ، مع دلم

 کردم ! اعتماد 
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 پازل نیا تونمیاز دست دادم که نم ممی، انگار با ازدست دادن کارم شم خبرنگار رهیگیاحمق بودن خودم حرصم م از

 در هم برم هم رو درست کنم . 

 : گهینگران م لیوک

 خانم فرهد؟  یخوب-

 . شمیو از جا بلند م رمیگی، دستم رو به تخت م دمیبه سوالش نم یجواب

 :  گهیوار م اعتراض

 !  نیاز جاتون بلند نش-

 :  گمیم یگرفته ا یصدا با

 ! کنهیم یبفهمم چرا داره با من باز دیوجدان حرف بزنم ، با یبا اون ب دیبا-

 

 :  گهیم متاسف

 ؟  نیکن داشیپ نیخواینداره ، تازه از کجا م یا دهیفا-

 :  گمیو م امیم نییاز تخت پا یسخت به

 . کنمیم داشی، شده کل شهرو دنبالش بگردم پ کنمیم داشیپ-

 :  گهیکه م شنومیرو م یمردونه و بم یرو بشنوم اما به جاش صدا لیباز هم اعتراض وک منتظرم

 . نجامی، ا ستیبه گشتن ن یازین-

 . شنومیشکستن استخون هامو م یکه صدا چرخونمیبه سمت در م یرو طور گردنم

 . ستادهیروبه روم ا یکه با خونسرد شمیم رهیخ ینیبه خون نشسته به مع یچشم ها با

 :  گمیم یکنترل نشده ا یو صدا تیسمتش و با عصبان شمیم براق
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 هان ؟  نجایا یاومد یی؟ با چه رو ی؟ وجدان دار ی؟ آدم یتو مرد-

 :  زنهیم یپوزخند

 !؟ نجامیا حاال …؟ خوب یکل شهرو دنبالم بگرد یخواست یکارتو راحت کردم ، مگه نم-

 چیهم شده خودم و آروم کنم اما ه یکم قیبا نفس عم خوامی، م کشمیبه صورتم م ی، دست خندمیم کیریستیه

 . ستیهم ن یپس آرامش ستیتنفس ن یبرا ییهوا

، انگار نگاهش  ترسمیباره که از برق چشم هاش م نیاول ی، برا ستمیا یو روبه روش م شمیم کیقدم بهش نزد قدم

 . کنمیاتفاقات بد رو انقدر خوب احساس م یباز جیهمه گ نی، جالبه که من با ا دهیرو م یبدبخت هی دینو

 :  گهیم یو با لحن خاص چرخونهیصورتم م یتک تک اجزا یرو رو نگاهش

 .  میتنها صحبت کن-

 بگم !  خواستمیم یکه چ کنمیفراموش م ی، حت رهیم ادمیهم  تمیعصبان ی، حت کنمیو پامو گم م دست

 :  گهیو م کنهیم یمصلحت یچند سرفه  لیوک

 منتظرم.  رونیمن ب-

  …نیو نه مع دمیمن جوابش رو م نه

 :  گهیم نی، به محض رفتنش مع رهیم رونیحرف از اتاق ب بدون

 ؟  یگفتیم یچ یداشت-

 :  کنمیو شروع به حرف م شهی، داغ دلم تازه م امیخودم م به

 ؟  یحرفت زد ریچرا ز کنمینم تیاز سروش شکا یگفت-

 :  گهیمکث م بدون

 .  یکن یقرار نبود با من باز-
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 :  گمیم متعحب

 . ییتو کنهیم یکه باز یمن ؟ اون-

 :  خندهیتمسخر م با

 ؟  نترنتیا یتو یاون عکس هارو تو نذاشت یبگ یخوایم یعنی-

 منه !  یکه اتفاق افتادنش جهنم زندگ زنهیرو به من م یداره تهمت شهی، باورم نم شهیقطع م صدام

 :  دهیرحمانه ادامه م یکه ب کنهیم یا گهیسکوتم برداشت د از

اگه دستت رو بشه چه  یفکر کرد نیبه ا یذاشتیم نترنتیا یاون مزخرفات و تو یکه داشت ینه ؟ وقت یجا خورد-

 ؟  ارمیسرت م ییبال

 : ادیخشن به نظر م یادیز یآهستگ نی، صداش در ع ادیم کتریگرد شده ام نزد یتوجه به چشمها یب

 

 نیکه گول ا یجز دختر خبرنگار ساده و مظلوم ستین یباهاش رابطه داره کس یتاجر بزرگ که پنهون یمعشوقه -

 دوسر رو خورده . وید

 پناه دوخت !  یدختر ب نیکرد و چشم به ا انتیصدرا ، به نامزدش خ نیمع

 ، مگه نه ؟  مونهی، مثل بمب م هیخبرساز داستان

 ندارم که بدم !  یجواب یعنی،  دمینم جوابشو

 :  دهیذهنم جوعلون م یکلمه تو کیو فقط  دهیلغاتم از ذهنم پر کش رهیدا کل

! چرا هر  کنمینم یکار نیمن چن دونهیکه م یدر حال زنهیحرف هارو م نی؟ چرا ا کنهیم یچرا ؟ چرا داره با من باز-

 ؟   شهینازل م گهید بتیمص هیآرامش  ی، به جا گذرهیساعت که م

 بود ، کلمه به کلمه اش درد داشت.  نیمع یمنم حرف ها یاون لحظه  بتیمص
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 یامنو تا پ رفتیم شیپ نطوریکه اگه هم یبزنه ته دلش آغشته به زهر کرده بود ، زهر خواستیو که م یهر حرف انگار

 .  رسوندیمرگ م

 :  دهیادامه م یرحم یاما با ب نهیبیم ممی، بهت و ناباور نهیبیم سکوتمو

 شهیم یاگه سروش آزاد بشه چ ی؟ تازه فکر کرد یمن و به باد داد یزندگ یسروش رو آزاد کنم وقت یخوایچطور م-

 ؟ 

 باشه !  دهیتا االن به گوشش نرس دونمیم دیبع …هرچند …، پچ پچ هارو بشنوه نهیخبرو بب نیا

در  از پا یفکرشم برا یدست به دست بچرخه ، حت نترنتیا یتو گهیمرد د هیبغل  یکس زنت توبکن ؛ ع فکرشو

 . کنهیاون وقت سروش به لطف تو داره تجربه اش م هیمرد کاف کیاومدن 

 

 کیو لکنت فقط  کنمیم تر زبون با لبهامو …کرده وونمید ی، فکر سروش بدجور سوزونهیدلمو م یبدجور حرفهاش

 :  گمیجمله م

 کارو نکردم.  نیمن ا-

زد که اول از همه دامن من  ششیآت یجور …بزنه اما زد شیرو آت نیکوتاه چطور تونست مع یجمله  نیهم دونمینم

 :  کشهیعربده م بایصورتم تقر یرو گرفت ، تو

 تو پخش شده . لیمیعکسها از ا نیشرف ا یب-

 

 چی:چطوره که من ه کنمیفکر م نیو به ا کنمینگاه م رهیم نییمردونش که باال و پا ی نهی، به س زنهینفس م نفس

 ؟  کنمیاطراف احساس نم نیا ییهوا

سرم رو  متیو بدون مال ذارهیچونم م ری، دستش رو ز شهیم شتریخشمش ب نهیبیافتاده امو که م نییپا یچشمها

 . کنهیبلند م



 تو؟ ایمن عاشقم 

 
263 

 

کرده ،  نیکه از فرط خشم چشمش رو مز یقرمز یکه حاال با رگه ها یمشک ی لهیبه اون دوت کنهیواقع ، وادارم م در

 بشم . رهیخ

 :  گهیدندون هاش شمرده شمرده م یو از البه ال ارهیبه چونم م یفشار

شوهرت رو پشت  دیوگرنه شش سال که سهله ، تا آخر عمرت با یو خودت جمعش کن یکه کرد یزیآبرو ر دیبا-

که به سروش تهمت  یکارو کردم اون نیبار ا کی، قبال هم  تونمیکه اگه بخوام م یدونی، م ینیزندان بب یها لهیم

 یلی، خ کنمیمهر دزد بزنم پس دوباره هم م قمیزد و انداختش زندان من بودم . برام مثل آب خوردن بود به رف یدزد

  …بدتر از بار قبل

 :  گمیو با تته پته م دهیترس

  ؟یخوایم …یچ …من …از …ا-

 :  گهیاز نگاهم نگرفته م که نگاه یمکث در حال بدون

 . یبا من ازدواج کن دیبا_

  …هیاما کامال جد گردمیم یشوخ یصورتش دنبال ذره ا ی، تو خورمیم یدیشد تکون

که هست  ینیاز ا تیجهنم زندگ یکه اگر نکن یمجبور یعنی نیرسوند ، ا یکه اجبار حرفش رو م ی، کلمه ا دیبا

 .  شهیشعله ور تر م

 یهمه  بگه کنمیو نگاه ملتمس با نگاهم التماسش م ی، با چشم اشک ی، بادرموندگ کنمینگاهش م یبهت و ناباور با

 .  کنهیبهم ثابت م نارویا یاحمقانست اما با سکوتش برعکس همه  یشوخ هیحرف هاش 

  …ترسمی، دروغ چرا ؟ ازش م دارنیقدم به عقب بر م کیخواه ناخواه  پاهام

  …ترسمیز حرفهاش از نگاهش مصدرا ، از چشم هاش ا نیمع از

که صداش مثل ناقوس مرگ تو  ییبرق چشم هاش نباشه ، جا نیاز ا یاثر چیکه ه ییدارم فرار کنم و برم جا دوست

 . چهیگوشم نپ

 باشه . نیو اسم مع نیکه فرسخ ها دورتر از مع ییجا
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 ونشی، نگاه سنگ خرمیپرواشو به جون نم یب یها دی، تهد شنومیشرمانه اشو نم یازدواج ب شنهادیوقت منم پ اون

 . کنمیخودم احساس نم یرو

،  بگم دیبا رهیاگه همون ذره انرژی رو هم ازم بگ یاگه حرف زدن سخت باشه حت یبزنم ، حت یحرف دیبا کنمیم حس

 :  گمیو با نفرت م کنمیزبون باز م

 ! کنمیهم باتو ازدواج نم رمیاگه بم یحت-

 

 رفتم . شیکه داشت پ یطبق انتظار قایار دق، انگ خورهیجا نم اصال

 :  گهیو م دهی، نامحسوس سر تکون م شهیم لیلبهاش به سمت باال متما ی گوشه

 . شهیسروش تباه م یزندگ یکه از من برد ییآبرو یپس در ازا-

 : گمیو با خشم م شهی، صدام بلند م ادیرگ هام به جوش م یتو خون

که بخواد عکسش با  هیدختر کدوم …من اون عکس هارو پخش نکردم یفهمیوسط نرفته ؟ چرا نم نیمن ا یآبرو-

لحظه  هی؟  هیبزرگ یمن چه شکنجه  یاتفاق برا نیخود هم یفکر کرد نیمرد دست به دست بچرخه ؟ اصال به ا هی

 دروغ ایراسته  دمیهمنف یکه من حت یچقدر برام سخته ؟ اول چاپ اون خبر لعنت ینیبب یمن گذاشت یخودتو جا

 نیشکراب شده ام با سروش ، االنم که پخش شدن ا ی ونهی، از دست دادن کارم ، م یتوسط جنابعال دنمیدوم دزد

برم تهرانو با آشنا چشم تو چشم بشم رو  نکهیجرئت ا گهید یدونیبابام ترکم کرد ؟ م یدونیم …یلعنت یعکسها

 . یروم و مضخرف بگ یجلو یومدینم یدونستی، اگه م یدونی؟ نم کردهسروشم ترکم  یدونیندارم ؟ م

 

 :  دهیمکث جوابمو م بدون

 . بخشتتی، هم بابات م شهیشده ات جمع م ختهیر یاگه حق باتو باشه تنها راهت ازدواج با منه ، هم آبرو یحت-

 

 :  دمیابروهام رو باز کنم ، با لحن تندم جوابشو م نیب یگره  تونمیرقمه نم چیه
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 من نامزد دارم ؟  یفهمیچرا نم-

 :  گهیم یلحن خاص با

 !  یمدت کوتاه تحمل کن هی یبرا شویدور یتونی، م یاما دوستش ندار-

 :  رهیابروم باال م یتا کی

 کوتاه؟ -

 :  دهیتکون م سر

 . شهیهم دوستش دارم ازدواج من باتو موقته ، تموم م یلیرو دوست دارم ، خ یمن هست-

 :  زنمیم یتلخ لبخند

 ؟  یبا ازدواج با من عذابش بد یخوایچرا م یاگه دوستش دار-

 :  گهیو م کشهی، دستش رو ماساژ گرانه پشت گردنش م رهیگیازم م نگاهشو

 یروزنامه چاپ بشه ، اون وقته که ضربه  یتو که فرداست و امروز خبر …جفتمون ی، برا هیازدواج من باتو اجبار-

  …سروش ی، حت یهست یحت ، به همه شهیبه هممون وارد م یسخت

 

 : گمیم مغموم

 از همه من !  شتریب-

 :  گمیخودم م نمیبیکه م شوی، مکث طوالن گهینم یزیو چ کنهیم سکوت

ه ، زندان بمون یتو ذارمینم کنمیسروشو ثابت م یگناه یباهات ازدواج کنم ، من ب ستمیحاضر ن نایا یبا وجود همه -

 و که کمکم کنن .  ییشده باشم اما دارم کسا کاریاز کار ب دیشا کنمیخبرو هم خودم کمرنگش م نیا

 



 تو؟ ایمن عاشقم 

 
266 

 

 :  گهیم یبا خونسرد دهیو سر تکون م کشهیلبش م یشصت دستش گوشه  با

ندارم اما بدون سالح  یپس بجنگ من حرف یو بجنگ یمن باش یروبه رو یخوایمنتظرم که تماشا کنم ، حاال که م-

 قدرت . به اسم نهیبرنده و زهرآهگ ریشمش هیمن 

ا ت کنمیم صبر …، اما من صبورم یبا من ندار دنیجنگ یبرا یسالح چی، خانم سوگل تو ه ستین یچیتو ه سالح

 نمونده . یزی! کم مونده ، درواقع چیایو کجا به زانو در م یک نمیبب

 

 . شهیو از اتاق خارج م کنهیبه خون نشسته ام عقب گرد م یچشم ها یجلو زنهیم حرفاشو

اما  ، ستین یچیثابت کنم ه نی، دوست داشتم نصف عمرم و بدم و به مع کردیم ینیرو دلم سنگ یبدجور حرفهاش

 .  کردمیبه خودم ثابت م دیقبل از اون با

 شهین هم، م زدمیبود که خودم رو گول م نیا قتیاما حق ستمیتا بتونم جلوش با اعتماد به نفس با کردمیثابت م دیبا

موجود  هی،  کردمیکه داشت خودم رو کم احساس م یبه خاطر جذبه ا دمشیدی، هر بار که م کم بودم نیدر مقابل مع

 !  شد تموم اما …ناقص

خورده باشم و از اطرافم غافل شده باشم اما  نیاواخر زم نیا دیخبرنگار فضول شا هیمنم سوگلم ،  کنمیثابت م بهش

 . موندیاز چشمم دور نم زیچ چیکه ه یی.  مثل همون موقع هاشمیدوباره مثل روز اول م

 . کنمیثابت م نمیبه مع نویاگه کارمو از دست داده باشم باز من خبرنگارم پس ا یحت

 . ستین لیاز وک ی، خبر ندازمیبه اطراف م ی، نگاه رمیم رونیو از اتاق ب کشمیم یقیعم نفس

  …خندمیدلم م یو تو کشمیم نییو پا شالم

 کرده .  تیبه من سرا هم مارستانیاز ب نیکردن مع فرار

 . رسونمیم یخودم رو به کالنتر یو با تاکس زنمیم رونیب مارستانیاز ب یاکشن باز کیهزار و  با

 .  رهیو برام وقت مالقات بگ ادیب لیتا وک شمیساعت االف م کیکه ساعت مالقات نبود مجبورا  ییاونجا از

 :  گهیو م ادیبه سمتم م یرو به موتم که مامور زن یاز فرط خستگ بایتقر
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 . یکنیتو اتاق سرگرد مالقات م ایبا من ب-

  …تا برم داخل مونهیو منتظر م کنهی، در اتاقو باز م رمیو دنبالش م شمیاز جام بلند م خوشحال

  …نمیشیم یصندل ی، ناچارا رو ستیاز سروش ن یخبر

که غذا  یبار نیآخر دونمی، نم رهیباشه ، دلم ضعف م دهیسروش منو بخش ستمیخودم و نبازم اما مطمئن ن خوامیم

 !  هیخوردم ک

 سروشه . دنید دمیتنها ام خورهیاسفبار خودم حالم به هم م تیخودمم از وضع یحت

 

 روز افتاده باشه!   نیباور کنم به ا تونمی، نم ترسمیم نمیبیوضعش رو که م سر

 یبا زخم رو دهیصورت رنگ پر نیسروش باشه ، ا یاچشم ه تونهیفروغ بهم دوخته شده نم یکه ب ییها چشم

 صورت سروش من باشه .  تونهینم یشونیپ

  …و سر و وضع اسفبار ختهیبه هم ر یموها نیا

 حال افتاده !  نیباور کنم سروش به ا چطور

  ستمیا یو روبه روش م رمیبه سمتش م ینگران با

 :  گمیم رمیبگ شیشونیزخم پ یچشمم رو از رو تونمیکه نم یحال در

 ؟  هیچه وضع نیشده سروش ؟ ا یچ-

  …کنهی، فقط نگاهم م دهینم جوابمو

  …، حسرت یدیغم ، ناام با

 . شهیسرش مانعم م دنیلمس کنم اما با عقب کش شویشونیپ یتا زخم رو برمی، دستم و باال م ارمینم طاقت

  …مونهیهوا م یرو دستم



 تو؟ ایمن عاشقم 

 
268 

 

 :  گمیم ی، با دلخور کنمیبچه ها بغض م مثل

 لطفا !  مینکن سروش بذار حرف بزن ینجوریبا خودت و من ا-

عذاب آور شده اما  یادی، مکثش ز شمیم رهی، منتظر بهش خ دهیو سر تکون م کنهیسردش نگاهم م یها باچشم

  …هزار برابر بدتره زنهیکه م یعذاب حرف

 

 فردا . نیهم …میری: طالق بگسروش

 .  شمیم رهیباز مونده بهش خ یها با دهن وونهیمثل د …پرهی، رنگم م ادیبند م نفسم

 . رمیگیم واریپا موندن برام سخته ، دستم رو به د یرو

  …کشمیهم سخته ، پس نفس نم دنیکش نفس

 . کنمینگاه م فقط

 . گهیاما نم یکردم چشم گاو یچشم هام فقط انتظاره ، منتظرم بگه شوخ ته

 . کنهیتمام شکستنمو نگاه م یرحم یب با

 :  گمیم یو به سخت کنمیخشک شده امو با زبون تر م یها لب

 ؟  یگیم یدار یسروش چ-

 :  گهیم ی، خش داره ، غم داره اما به سخت ادیاونم مثل من در نم یصدا

 اما امیپشتت در ب شهیمثل هم یانتظار داشت دونمیم …یدونیخودت م لشویسوگل ، نپرس چرا ! دل تونمینم-

 ازش یچیبشه ه یباز رتشیکه با غ یکه غرورش بشکنه ، مرد یمرد …شکستم تمسیکوه ن گهیشرمنده اتم ، د

  مونهینم

 نمونده .  یچیمنم ه از
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چون قلبم تا آخر  ادینم میتو زندگ یدختر چیدارم مطمئن باش بعد تو ه نمیداشتم بعد از ا شهیدارم ، هم دوستت

 عمر فقط مال توعه . 

 

 طالقم بده . خوادیم کنهی، سروش ترکم م برمیم یبه عمق فاجعه پ تازه

 . کنمیم هی، اشک که نه خون گر ادیدر م اشکم

و محکم تر  کنمیرو حس م خورهیکه م یدی، تکون شد کنمیو دستامو دورش حلقه م چسبونمیو بهش م خودم

  …رمشیگیم

 توانم . باتمام

 : گمیم هیگر با

 کشور نیاصال از ا …میکنیفراموش م گذرهیبه خدا م گذره،ینرو ! م ی، اگه دوستم دار رمیمیم یسروش ترکم کن-

 فقط تو تنهام نذار سروش لطفا !  میریم

 

 برم !  خوامی، کاش ساکت بمونه ، نگه م ادیازش نم ییصدا چیه

 نگه سکوت کنه .  یچیه کاش

 تو هواش نفس بکشم . شتریب وونهیتکون نخوره تا منه د کاش

 . رمیازش فاصله بگ کنهیو وادارم م کنهی، دست هاشو دور بازو هام حلقه م شهیمستجاب م هیچند ثان یفقط برا دعام

  …قرمز شده ینطوریکه ا ادیم رونیب شیهاش به خون نشسته ، انگار از صورت و گردنش هرم آت چشم

 .   سوزهیبار دلش به حالم نم نیا شهی، برعکس هم کنمیبهش نگاه م یملتمس و اشک یچشمها با

 : ادیو تلخ تر از لبخندش به حرف م زنهیم یتلخ دلبخن

 



 تو؟ ایمن عاشقم 

 
270 

 

  …دنید بهیغر هی، عکس زن منو کنار  دنیو کنار تو د نیمع ایکل دن گهید-

  …نیبازداشتگاه دو تا مرد مثل من زندون یتو یدونی، م چرخهیعکسش دست به دست م بهیغر هیمن تو بغل  ناموس

 ؟  رهیگیچند م یگفت : زنت شب شونیکیپخش شده  گهید یکیبا  نترنتیعکس زن من تو ا دنیفهم یوقت

 مردمو ؟  نیا یتحمل کنم ؟ نگاه و حرف ها یخوایچقدر درد داره ؟ چطور ازم م یدونیم

 . شهیآت یکوره  ی، وجودم تو چی؟ دلم که ه رهیگیم شیکنم که داره آت کاریدل خودم چ با

 ببره ؟  ادمیتا دردش ، درد دلمو از  واریبه د دمشیچند بار کوب یدونی؟ م ینیبیسرمو م زخم

  …سوگل رهیگیآروم نم یچیدل من با ه گهینبرد ، خداشاهده نبرد ، د اما

 . نمیتو بب یرو رو ینگاه ناجور کس تونمی، من نم میشیبسپرم به زمان جفتمون نابود م اگه

 تو هم تباه بشه . یوسط زندگ نیا خوامی، نم کنمیخون به پا م نمیبب اگه

تا از صفر شروع  گردمی، برم گردمیبرم شد آروم دلم اگه …سال ، دوسال ، ده سال کی دونمیبرگردم ، نم دیشا

  …میکن

 نره . ادتیوقت  چیسوگل ه خوامتیم یلیاون موقع ، فراموش نکن خ تا

 

  …دادمیهم نم دادمی، هم بهش حق م لرزهی، بند تا بند وجودم م لرزهیم دستام

 . گذرهیو اون به خاطر خودش چطور راحت داره ازم م ستادمیا نیمقابل مع نانیبه خاطر اون چطور با اطم من

 . ادینم رونیاز ته گلوم ب ییحرف بزنم اما صدا خوامی، م خورهیهام تکون م لب

عشق با اون همه  دونمیبره ، نم تونهیچطور م دونمینم …سروش جمع شده ، براش سخته یچشمها یاشک تو نم

 بذاره و بره !  خوادیچطور م

 . مونهیدر م ی رهیدستگ ی، دستش رو رهیو به سمت در اتاق م گردهیبرم رهیخودشو بگ یاز اون جلو شتریب تونهینم
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 . دنیذهنم خاطراتمون جوعلون م یبه قامت مردونش و تو چشمم

 دعواهامون . ی، حت حامونیخوبمون ، خنده هامون ، تفر یروزها

رو د نکهیاما قبل از ا دهیرو فشار م رهی، دست سروش دستگ ادیدر نم هی، نفسم از زور گر رهیگیدهنم م یجلو دستمو

 :  زنمیباز کنه با التماس صداش م

  …سروش-

ند به بل یو با قدم ها گردهیقلبش تلنگره که با  برم یصدا زدن برا نیانگار هم شهیخشک م رهیدستگ یرو دستش

 . کشهیبهم بده با تمام توانش در آغوشم م یفرصت کهنیو  قبل از ا ادیسمتم م

 . کنهیم هیصدا و مردونه  گر ی، ب لرزهیسروش م ی، شونه ها شهیم شتریاشک هام ب شدت

 :  گمیو م زنمی، زار م کنمیهامو دور شونه هاش حلقه م دست

 دوستت دارم  یلیخ-

 کشهیکه م یقیعم ینفس ها ونیو م برهیگردنم فرو م ی، سرش رو تو شهیم ادیدست هاش دور کمرم ز فشار

 :  گهیم صانهیحر

نره  ادتیتا اون موقع تحمل کن .  میشی، سوگل و سروش م یشیسوگل ، دوباره مال من م یمال من شهیتو هم-

  …ی، سوگله سروش ی. مال من یخودم ینره تو چشم گاو ادتی،  خوامتیم یلیخ

رو  قتهیال که یزیاگه نتونستم برات اون چ دینبودم ، ببخش یخواستیکه م یاگه اون دیببخش …، قربونت برم خانومم

 کردم . مویبسازم اما سع

 . زمیعز ببخش منو ، سوگل ببخش منو …عشق هر لحظه و هر ساعت کار کردم تا به تو برسم اما نشد با

 اون روز ، روز مرگ منه . یستیروز حس کنم مال من ن کیمال من بمون ، چون اگه  شهیهم

 یبرگردم حساب هر نفس یوقت چون باش خودت مواظب …دوستت دارم خانومم یلی، خ زمیدوستت دارم عز یلیخ

 . رمیگیرو ازت م یدیکه کش

 



 تو؟ ایمن عاشقم 

 
272 

 

 . دهیوداع م یبودن برام کشنده است ، بو نیریش نیهاش در ع حرف

منتظر  دیبا هیهر ثان دونهیاما م چرخنی، دورش م دنی، بهش آب م شهیرو دارم لحظات آخر زندگ یاون آدم حس

 مرگ باشه. 

 . وفتهیب دیکه با وفتهیم یچقدر هم تالش کنه و دست و پا بزنه باز تهش همون اتفاق هر

 نداره . دهیباز فا کنمیسروش حلقه م یدستهامو دور شونه ها شتریوصف حال االن من ، هر چقدر ب درست

 . کنهین هام توجه مو نه به سروش گفت کنهیبار نه مکث م نیو ا شهیجدا م ازم

 . شهیو با سرعت از اتاق خارج م رهیسمت در م به

 . شمیزانو خم م یرو

 :  کشمیسروش عربده م هیخال یو رو به جا زنمیها زار م وونهید مثل

 ؟ ی! تو عاشق یو رفت یراحت گذاشت ینطوریتو ا دمیبه جون خر زویسروش ، من به خاطر تو همه چ یپست یلیخ-

 بره . کنهیعاشق وسط راه ول نم …یستین

لعنت  یاما وسط راه جا زد یدیخریمدت مشکالتو به جون م هیبه خاطر من  یبود عاشق اگه …سروش ینبود عاشق

 .  یذاریبه تو که رو احساسات احمقانت اسم عشق م

 . زنمیم نهیرو به س اقتیل یبه من که سنگ توعه ب لعنت

 !  یبرگرد یحق ندار گهید یو رفت یکرد تموم شد ، حاال که وسط راه ول گهید

 وجود نداره . تیتو زندگ یسوگل گهید

 . رمیرفتنم برات بهتره م یگی، حاال که م رمیم من

 . کنمیبا پشت دست پاک م سموی، صورت خ شمیاشک هام م زشیهم مانع ر یفشار دادن لبهام رو با

 . شمی، سخته اما بلند م رمیگیم نیو به زم دستم

 .  سوزهیسروش هم م یاما دلم برا بهی، عج سوزهیخودم م یبرا دلم



 تو؟ ایمن عاشقم 

 
273 

 

 ملتهبش ، لرزش شونه هاش . ی، چشم ها شیشونی، زخم پ کشهیازش دلخورم دلم براش پر م نکهیا نیع در

 و قصد داره خفم کنه . دهیگلومو فشار م خیتمام حرف هام ب کنمیدر حال انفجاره ، حس م سرم

 به جهنم شباهت داره . یادیاتاق ز نیا کنم،یم اما مقاومت رهیم یاهیهام س چشم

 . رمیم رونیاز اتاق ب ذارمیدر م ی رهیدستگ یرو رو دستم

 .  کنمیپاهام جمع م یموندمو تو یقدرت باق تمام

  …، آره کنمیم فرار

 .. دومیو م کنمیافتاده از آب تقال م رونیب یدوم ، مثل ماه یهوا م یبه ذره ا دنیرس یبرا

 . شمیو خم م رمیگی، دستم و به زانو م ستمیا ی، نفس زنون م ذارمیم رونیب یکه از کالنتر پامو

به  ینگاه ها چه فرق نیعالم بودم ا یبه من دوخته شده ، حاال که من رسوا ینگاه چند نفر با کنجکاو ستیمهم ن برام

 ؟  کردیحالم م

 . بمیو آدمهاش غر ایدن نی، انگار با ا رمیگی، سرم رو باال نم زنهیپام ترمز م یجلو ینیماش

 . نمیبیمردونه رو م یجفت کفش ورن کیروم ،  یجلو کشهینم یو طول ادیم نیباز و بسته شدن در ماش یصدا

 . شمیم نیچشم تو چشم مع تیو در نها کنمیکمر راست م واشی واشی

 

 . کنهیداره نگاهم م یزیو اخم ر تیجد با

  …حس دلهره آور هی،  وفتهیبه دلم م بیحس عج هی،  دنشید با

 . ترسوننیمنو م ارنیرحمانه به ذهنم هجوم م یکه ب ییها فکر

 هق هقم هم بند اومده . یکردم ، حت سکوت

 به رنگ شبش ، انگار که تا عمق وجودم نفوذ کرده . ی، با اون چشمها خونهیافکارمو م انگار
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و با  کنهیم نشیبه ماش ی، اشاره ا دارهی، زودتر از من اون دست برم کشهیجدال نگاهمون چقدر طول م نیا دونمینم

 :  گهیاز احساس م یو عار یخنث یلحن

 سوار شو ! -

اما اون لحظه فرمان  کردمیبود مقاومت م یا گهیاگه هر وقت د دی، شا کنمینگاه م کرشیغول پ نیشده به ماش مسخ

 پاهام دست من نبود .

 . شمیو سوار م رمیم نیمع نیآهسته به سمت ماش یو با قدم ها وفتمیبه راه م یچ عیمط دونمینم

 . مونمیم رهیو بدون حرف به روبه روم خ شمیم سوار

 که کجام و فهمونهیبهم م نیمع یاز عطر تلخ و مردونه  نیماش یپر شدن فضا تیباز و بسته شدن در و درنها یصدا

 کنارمه . یک

و و اشک هام ارمیم رونیبرگ دستمال از داخلش ب کی، با مکث  شهیمقابل صورتم گرفته م یدستمال کاغذ ی جعبه

 . کنمیپاک م

 :  رسهیبه گوشم م نیمع یصدا

 حروم نکن !  نجایپس اشکاتو ا زارمیکنه ب هیمن گر ینفر جلو هی نکهیاز ا-

 :  گمیدرست مثل لبخندم م یو با لحن کنهیکنج لبهام جا خوش م یزهرخند

 ؟  یزاریخودتم ب یها هیاز گر ای؟  یکنینم هی؟ خودت گر یت چخود-

 : شنومیو مغرور جواب م سرد

 .  کنهینم هیوقت گر چیمرد ه هی-

 :  یتوام با تلخ ی، لبخند زنمیفکرش لبخند م نیا به

ر ه …نهیا یمن از  مردونگ فی. تعر یننداز هیو به گر یکه مرد باش نهی، مهم ا یکن هیو گر یمرد باش ستیمهم ن-

 . یاون وقت مرد ،یاوردی، اشک در ن یوقت با زور و قدرتت دل نشکست
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 . چنیپیبه انگشت هامه که چطور در هم م رهی، نگاهم خ ومدهیاز حرفهام خوشش ن ادیز یعنی سکوتش

 و خم داره . چیپر پ یجاده  رشیکه هر دو مس یکردم ، دوراه ریگ یدوراه ونیم درست

 روم پررنگ کرد .  یمبهم رو جلو ریمس هیکه بود  یهر چ …ریتقد ایسرنوشت  دونمیحکمت ، نم ایقسمت  دونمینم

  …شهی، گوش هام کر م شهیکور م چشمهام

 : گمیم یفیضع یبا صدا تیو در نها شهیو زبونم از کنترلم خارج م وفتهیاز کار م مغزم

 مونده . یدختر رسوا که دست خال هیکسو ندارم ،  چیه نکهیا یعنی نیامشب سروش ترکم کرد ، ا-

 رو جمع که نه ، حداقل کمرنگش کنم . ییرسوا نیا خوامیم

 تباه بشه  شیبه خاطر من زندگ خوامی، نم ادیب رونیسروش از اون زندان ب خوامیم

  …سروش خاطر به …حفظ آبرو ی، برا کنمیازدواج م باهات

  …وتاهمدت ک هیاز سر اجبار، فقط  یکه خودت گفت یطور همون

 . گستینفر د هی، دل هر دومون گرو  ستین یعشق و عالقه ا چی، ه ستین یاحساس چیوسط ه نیا

 اما سه تا شرط دارم  کنمیم ازدواج

 …و کار نیچون حقمه هم خونه هم ماش خوامیاست ، پشتوانه م هیحق طالق با من باشه ، شرط دومم مهر نکهیا اول

 بعد ازدواج آواره و در به در باشم . خوامینم

که عروسش منم و  یعروس یاز سروشم پس ازم نخواه تو مییعقد ساده است ، من عذادار جدا هیسومم  شرط

 جوعلون بدم . ستیدامادش سروش ن

 

 :  ارهیافکارشو به زبون م ی جهیکه نت کشهینم ی، انگار شرط و شروط هام اونو به فکر فرو برده اما طول کنهیم مکث
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 نیدر شان مع یعروس هیتا دهن مردم بسته بشه . میریبگ دیهم با یعروس …، اصال دمیحق طالقو به تو نم-

 بهت بدم . یخوایکه م یاز اون شتریب یلیخ حاضرم من ، قبوله دومت شرط اما …صدرا

 

 :  گمیم یه اگرفت یرخ مردونش با صدا میبه ن رهیسمتش ، خ گردمیو برم دمیبه خودم جرئت م باالخره

 ؟  یزنیحرفت نم ری؟ از کجا بفهمم ز یاز کجا معلوم طالقم بد-

 :  گهیم شیشگیو با همون لحن سرد هم شهیم رهی، بانفوذ به چشم هام خ گردونهیمن صورتشو برم مثل

 !  یکن سکیر دیبا-

 :  گمیو م زنمیم یپوزخند

 ؟ درسته ؟  ریبرم تو دهن ش ینیتضم چیبدون ه یخوایازم م-

 :  دهیسر تکون م یآروم به

 درسته . -

  …نداشتم ی، چون چاره ا زنمینم یحرف

 به حال من نداره . یباشه و نباشه فرق یعروس هی دمیکه به ته خط رس حاال

 :  گمیو م دمیسر تکون م آروم

 بفهمه.  یزیچ خوامینم ازدواجمون روز تا …هم بهش نزن یحرف چیسروشو آزاد کن ، ه-

 

  ؟یعذابش بد یخوای:م نیمع

 

 . کشهیاگه االن بگم عذاب م-



 تو؟ ایمن عاشقم 

 
277 

 

 

 :  گهیو م ذارهیو کنار م دیداره اما ترد دیگفتن حرفش ترد یبرا کنمی، حس م کنهیحرف نگاهم م بدون

 عوض شد ؟  متیدفعه تصم کیچرا -

 : ادیزبونم به حرف م یو به همون تلخ کنهیجا خوش م یلبهام ، لبخند تلخ کنج

 که رفت سروش بود نه من !  یکه ، اون یدیاما د یبردیسوال م ریمدام منو ز-

 : گهیمکث م بدون

 حق نداشت بره ؟-

 : دهیروش داشته باشه ادامه م یرینگاهم تاث نکهی، بدون ا کنمیگرانه نگاهش م سرزنش

تت پش شهیسروش مثل هم یتوقع داشت …وفتهیاون مردم از پا م وفتهیسالحش از کار ب یناموس مرد سالحشه وقت-

  دیکه اون عکس ها به دستش رس یاز دست داد یبود . تو سروشو همون موقع جایاما توقعت ب سهیوا

 

 بشکنم اما کنترل کردن خودم سخت شده.  نیمع یجلو خوامی، نم ارهیاشکمو در م حرفهاش

 :  گمیبغض م با

 . شهیباتو ازدواج کنم از من متنفر م یوقت-

 :  گهیرد مو س دوزهیبه روبه رو م نگاهشو

 مجبورن که عادت کنن.  …یهست هم …، هم سروش کنهیعادت م-

 :  گمیم تیمظلوم با

 سروش به نبودن من عادت کنه . خوامیاما من نم-

 :  دهیهمون لحنش جواب قاطعانعمو م با
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 اون . یبه خاطر آزاد ایکنار ب-

 که کنارم نشسته دوستم نه ، بلکه دشمنمه.  ینی، انگار فراموش کرده بودم ا کنهیحالمو خراب م حرفش

 همه و همه به خاطر کنترل کردن خودمه.  دمیهم فشار م یکه رو ییمشت شده ام ، لبها یها دست

  رمیو به رگبار فوش هام نگ نیمع …نزنم ادیداد نزنم ، فر که

 :  گمیم یو به آروم برمیدر م ی رهیتحمل کنم دستم و به سمت دستگ تونمیاز اون نم شتریب

 کنم .  یرو ادهیپ کممیهوا بخورم  خوامیم-

، قدم هام  شمیم ادهیپ نیسکوت از ماش یتو  گهینم یچیاما ه هیدردم چ دیخوب فهم یلیخ یعنیمعنادارش  نگاه

 ثبات نداره .

 روم نداره .  یهم اثر نینگاه مع ینیسنگ یبار حت نی؛ ا رمیدارم راه م رویبا کدوم ن دونمینم

  …ادیچرا ؟ ته دلم ازش بدم م دروغ

از ب مینبود ، اگه از روز اول پاش به زندگ نیشده . اگه مع دایحس بد پ هیباهاش ازدواج کنم ته دلم  خوامیکه م حاال

 االن تنها هم و غم من جور کردن پول ازدواجم با سروش بود . شدینم

 و کشمیم یآه

 . ستمیهارو هم بلد ن ابونیخ یبرم ، حت خوامیکجا م مدونینم بیشهر غر نیا ی، تو ندازمیم نییو پا سرم

 روم شیمبهم پ ریمس یپا تو رهیکه از دستم در م یو فارق شده از زمان کننیم دایسرکشم راه خودشونو پ یها قدم

 ذارمیم

 

 :  نیمع

 .  ماندیم رهیخ دهیبر هیکه نفسش از فرط گر یبه هست یا شهیهمان نگاه ش با

 . کندیاش نم یهم عصبان شودینثارش م یکه مدام از جانب هست ییها نیو نفر فحش
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  …تفاوت شده است یب زینسبت به همه چ یادیروزها ز نیا

 . اوردیدلش را به رحم ن یکه هق هق هست ستین نیبر ا لیاش دل یتفاوت یب اما

ما ا شودیخاموش نم زیچ چیبا ه یآتش دل هست داندی، م داردیبه سمتش برم یو قدم کشدیپشت گردنش م یدست

 که خودش به جان او انداخته مرحم شود . یزخم یرو کندیم یسع

 . کندیانگشتان مردانه اش حبس م انیرا م فشیظر یو بازوها دینشیم شیدو زانو روبه رو یرو

 مانعش شود :  کندیم یامانش سع یب یها هیگر انیتقال کنان م یهست

 دست به من نزن نامرد ! -

دهنده اش را از  یدلدار یو کنار گوشش زمزمه  دهدیم یاش اورا در آغوشش جا یدر پ یپ یقال هاتوجه به ت بدون

 :  دهدیسر م

 . میمدت جدا بمون هیآروم باش ! به نفع هردومونه  …شیه-

 شنود :  یرا بالفاصله م یاعتراض هست یصدا

ن با او یبر یطالقم بد یخوایموندم اما تو م یازت دور م یخواستیهر چقدر که م یگفتیبهم م ،ینه لعنت ینجوریا-

 !  نیمع ینحس ازدواج کن یدختره 

 

، فشار دستانش را  اوردیکم م یاز ته دل هست یها هیگر یتفاوت باشد جلو یبندد ، هر چقدر هم ب یرا م چشمانش

 شود :  یدل هست یتصل کندیم یو با حال خرابش سع کندیم شتریب شیدور شانه ها

زخم  دیتو سخته مدام با یاز همه برا شتریب ه،یبزرگ یزیکه پخش شدن اون عکسها چه آبرور یدونی، م شهیتموم م-

 که شوهرت معشوقه داره . یزبون بشنو

 

 ازدواج دختره اون با …تنهام نذار ، نرو کنمیخواهش م نیمع یمن تو مهم ی، برا ستی:بذار بگن برام مهم ن یهست

 . کنمیخواهش م نیمع نکن
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 :  دیگویم نانیکه سرش را در آغوش گرفته با اطم همانگونه

اون  …گردمیزود برم یلیمدت کوتاه تحمل کن خ کی؛  دمی، بهت قول م ادینم شیپ یچیمن و اون دختر ه نیب-

 باشه؟  میکنیازدواج م عیو سر میکنیوقت اصال مکث نم

 

اما  دارد یتینه ، بلکه کامال نشان از نارضا تیسکوت عالمت رضا نیا دانستی، م شودینم دشیجز سکوت عا یجواب

 . دیایکنار ب یچارگیب نیبا ا کردیم یهم سع یچاره نبود و ظاهرا هست

 

  …کردیامشب کار را تمام م نیهم دیگفت ، با یم دیآتش بود اما با یبزند حکمش مثل نفت رو خواستیکه م یحرف

 :  دیگو یو م کندیحبس شده اش را آزاد م نفس

نگران شرکت  …یخارج کشور ، هر جا که بخوا یبر یتونی، م ی، اگه بخوا میکنیرو باطل م تیمحرم ی غهیفردا ص-

 . کنمیجمعش م یجور هیهم نباش 

 

 :  دیگویوار م وانهیو د ردیگیمثل برق فاصله م یهست

 فردا؟ -

 :  ستیداغون شدنش کاف یبرا  شنودیکه م یرحمانه ا یب جواب

 بهتره . میزودتر تمومش کن یهر چ-

مه سال ه نیبشود . حقش از ا الیخیبا کدام کلمه التماس کند که ب داندینم گری، د کندیساکتش م نیمع یجمله  نیا

 شد.   یشد و بدون حق اعتراض اجرا م انیب یراحت نیکوتاه بود که به هم یمکالمه  نیهم
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 یرو خراب تر م یماندن ، فقط حال هست شتریب، معتقد بود  شودیماند و از جا بلند م یاز آن منتظر نم شتریب نیمع

 . رودیم رونیاز اتاق ب یهست دادیتوجه به داد و ب یب نیهم یکرد و دل کندن را سخت تر . برا

 

 :  سوگل

  …، امروز سروش آزاد شد شهیم یقطره اشک از چشمم جار کی ذارمیچمدون م یکه تو یهر لباس با

 . هیوسط دل من زندون نیداد و سروش رو آزاد کردن ، ا تیرضا نیمع

 باطل بشه . یکوتاه مدت با سروش بود و قرار بود به زود ی غهیهمون ص شیکه تنها دل خوش یدل

 . یازش جدا بش یو بخوا ینفر باش کیچهار سال محرم دل  کیسخته نزد یلیخ

 . ستمیا یکمد م ی، روبه رو ذارمیچمدون م یتک لباس هامو تو تک

 . کنمیم کیام نزد ینیو به ب دارمی، برش م رهیسروش م راهنیناخودآگاه به سمت پ دستم

 که متعلق به خودش بود . ی، عطر کشمیتمام وجود عطرشو نفس م با

 دور بمونه .  میتنفس یکه حاال قرار بود از مجرا یسروش عطر

 چند قطره اشک باشه . نیمنم هم یادگاریکنه ، بذار  سیخ راهنشویاشکهام پ ستین مهم

 . زمیاشک بر مونییجدا یبرا تونمیخلوت خودم م یجلوش بشکنم اما تو خوامیکه نم نیا با

 کنم . هیهق کنم ، زار بزنم ، خون گر هق

 سخته ، سروش چطور تونست بره ؟  یلیکندن و رفتن خ دل

 یو م کردیها ول م یآسون نیبه ا دیبرامون سخته اما سروش نبا گهیچون من زنم و اون مرد درک کردن همد دیشا

 رفت. 

  …ادیبرش گردونم سرجاش اما دلم نم خوامی، م دمیاز خودم فاصله م راهنویپ
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 حق من از سروش . راهنمیپ نیا

 تا عقد موقتمونو باطل کنه . ادیب گهیساعت د کیکه االن آزاد شده بود و قرار بود تا  یسروش

 هر دوطرف . تیو رضا لیم با

  …و سروش یبود که پشت پا زده بود به هست نیمع گهید طرف

 من و خودش.  یگرفته بود برا مایهواپ طیکه دو تا بل ینیمع

 . ومدمیو نم شدیکاش قلم پام خورد م یا

 چاه . یتو وفتادمیپگاه نم ی دهیکاش با طناب پوس یا

 شناخته . یخوب منو م یلیکرده خ یزیکه برنامه ر یاون انگار

 . شهیم شتری، هر لحظه حس بدم نسبت به خودم ب کنمیچقدر راحت حماقت م دونستهیم

 . بندمیچمدون و در چمدون رو م یتو کنمیسروشو پرت م راهنیپ

 سرخ و ملتهب شده . هی، چشم هام از زور گر ستمیا یم نهییآ یرو روبه

 . کنمیپاک م سمویخ یپشت دست محکم گونه ها با

ه ب یسروش انقدر راحت ترکت کرد تو حق ندار یوقت …یبکن دیرو تو نبا هیگرنکن سوگل احمق ،  هیگر گهید-

 !  یزیخاطرش اشک بر

 که باخته اونه نه تو . یبار بذار بفهمه اون نیآخر ی، برا شهیم دایسر و کلش پ گهید قهیچند دق تا

 غرورتو خورد نکن ، محکم باش .  یو زار هیگر با

 

 . خورهیکه به در م یدر پ یپ یچند تقه  یبا صدا شهیدادن بازدمم همراه م رونیو ب کشمیم یقیعم نفس

 هوا . رهیو م شهیکه به خودم داده بودم دود م یتمام اعتماد زه،یریم نییپا یهر دلم
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 . شناسمشیانگار نم کنمیدست و پامو گم م یدر سروشه اما ، من طور پشت

 

  …ذارمیقلبم م ی، دستمو رو زنهیدر م دوباره

  دمیهم فشار م یبشکافه ، لب هامو رو نمویس ی، انگار قصد داره قفسه  ستینرمال ن ضربانش

 .  کنمیو عزمم و جمع م کشمیم یقیو عم یدر پ یپ نفس

مشتاقن اما جلوشونو  یادیشدن ز یجار ی؛ اشک هام برا کنمیاز پشت در هم حسش م ی، حت رمیسمت در م به

 . رمیگیم

 تا در و باز کنم . دمیو باالخره به خودم جرئت م ذارمیم در ی رهیدستگ یرو دستمو

  …داغون تر از بار قبل ی، حت نمشیبیم باالخره

 . کنهیم دادیب یبدم اما ، ته چشم هاش دلتنگ یواه دیبه خودم ام خوامینم

، انگار با تمام وجود طالب سروشن اما با مشت کردن مهارشون  لرزنی، دستام م کنهیقرار و مجنون وار نگاهم م یب

 . کنمیم

 . ترسمیاز اون تاب و تحمل نگاهش رو ندارم ، از خودم و قلب سرکشم م شتریب

 :  گمیکه از کنترلم خارج شده م یو با دستپاچگ دزدمیازش م چشمهامو

 برم !  دیدارم با طیبل گهیتو من دو ساعت د ای! ب یستیکه تا صبح همون جا وا یخواینم-

 :  کنهیم دادیکه غم درش ب یمردونه ا ی، صدا رسونهیصداشو به گوشم م باالخره

 ؟  یتنها برگرد یخوایم -

 :  گمیاما م شهیحرفم زخم زبون محسوب م دونمی، م کنمیو برنده نگاهش م زیت

  …وجود نداشته ی، انگار از اولش هم همسفر گردمیراه ول کرد و رفت منم تنها برم ی مهیهمسفرم ن-
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  شهینگاهش دوبرابر م غم

 متاسفم همسفرت مجبور شد، ببخشش .-

 :  گمیو محکم م یو جد کشمیهامو در هم م اخم

 .  کنمیفراموشم نم ی، حت بخشمینم عمرم آخر تا …اصال-

 کنمیو سرزنش گرانه نگاهش م رمیعقب م قدم کی ی؛ فور رهیبازومو بگ خوادی، انگار م کنهیبه سمتم دراز م دستشو

. 

 :  گهیم ی، با کالفگ شهیمشت م دستش

 من . یلحظه هم شده خودتو بذار جا کی یسوگل به خاطر خدا برا-

 :  گمیم ی، با خشم و دلخور دهیگلومو فشار م بغض

 تیعاشق یاون ادعاها تو گذاشتم سروش اما درکت نکردم . یبار ، من هزار بار خودمو جا کی یگیگذاشتم ، تو م-

 ینوبش یبارم نخواست هی یسروش حت یبه حرف هام گوش نکرد یکه گوش فلکو کر کرده بود همش دروغ بود تو حت

 یوقت کنمیم داشیبرداشته اما پ یسر دشمن ونباهام یک دونمیاون عکسا همه و همه پاپوشه نم یگناهم همه  یمن ب

به ناحق محکومم  فهمونمیگناهم ، بهت م یکه من پاکم . ب رسونمیکردم به گوش همه و اول از همه تو م دایهم پ

و  یچقدر راحت ول کرد رهینم ادمیوقت  چیسروش چون من ه کنهیو دوا نم یدرد تیمونیاما اون موقع پش یکرد

 . یرفت

 

مشت شده اشو  ی، دست ها رمیگیم دهیبه خون نشسته اش رو ناد یو چشم ها کنمیحرف هامو نثارش م رگبار

 . رمیگیم دهیهست رو هم ناد دنشیعذاب کش یزده از گردنش که حاک رونیب یرگ ها یحت رمیگیم دهیناد

 خودم مهمه یمن فقط برگردوندن غرور شکسته شده  یلحظه برا اون
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. دوزهیم لشیموبا یو به صفحه  رهیگی، نگاه از نگاه من م ارهیم رونیرو ب لشیو موبا کنهیم بشیج یتو دست

از صداش معلومه چه  یو در حال رهیگیرو به سمت من م لیکه موبا کشهینم یاما طول کنهیم کاریداره چ دونمینم

 :  گهیوجودشه م یتو یو چه خشم مهار نشدن کشهیداره م یعذاب

 بارم شده چشماتو واکن سوگل . کی ینگاه کن برا ریبگ-

 کنمیو به صفحه اش نگاه م رمیگیرو از دستش م یگوش نمیبی، انتظارش رو که م کنمیدستش نگاه م یاخم به گوش با

. 

 درشت نوشته شده :  تریعکس با ت ریتفاوت که ز نیبا ا یلعنت یهمون عکس ها باز

 نوعمم یکه به تازگ یصدرا تاجر معروف لوازم خودرو آشکار شد ، سوگل فرهد خبرنگار نیمع یپنهون یمعشوقه -

 صدرا برقرار کرده.  نیبا مع یپنهان یکار شده با وجود نامزد رابطه 

  

 متونیاون مزخرفاتو نم  هیکردنم کاف وونهید یچند خط برا نیادامه بدم ، هم تونمی، نم لرزهیدستم م یتو یگوش

 تیواقع پروا یو سروش چه ب نمیپخش شده اما نخواستم بب یخبر نیبودم چن دهیشن نکهیبخونم ، با ا نیاز ا شتریب

 رو بهم نشون داد . 

 :  گهیم تیو عصبان ضیو با غ دهیصداش رو از دست م کنترل

به  نترنتیا ی. تو نمیبیم ینطوریو اون وقت من عکس تو رو ا یناموس من یسوگل ؟ تو زن من یدار یچه حال-

 یستیگناه ن یاما تو هم ب یدونیآب خوردنه . مدام منو مقصر م نیکردن براش ع انتیزن بدکاره که خ هیعنوان 

باشه اون عکسها پاپوشه اما تو به من دروغ  ؛ شهیرقمه قانع نم چیبه حرفات گوش کنم اما دلم ه یخوایسوگل ازم م

 .   یستیخودم رو قانع کنم که تو مقصر ن تونمیرقمه نم چیاالن من ه ،یگفت

 دشمن من یکشت ی، عکست تو یاریصدرا در م نیمع یپگاه جشن تولد اما سر از کشت یخونه  یریم یمن گفت به

 . رسهیبغل اون به دستم م یتو

 یب ی هکیبغل اون مرت یتو نیاتاق مع ی؟ تو تو نمیبیم یاما االن من چ یتا بگرد نییپا یرفت یگیهتل بهم م یتو

 . یندار یتینارضا چیو انگار که ه یناموس
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 منو درک کنه سوگل حرف بزن ؟  یآروم کنه ؟ ک یدل منو ک سوگل

که چشمشون دنبال زن منه  ییچاقو بردارم هم خودم و بکشم و هم تموم اونا هی، دوست دارم  رمیگیم شیآت دارم

  …شهیاما نم

  …با نصف آدمها بجنگم دی، اگه بخوام بجنگم با ستنینفر دو نفر ن کی

ا دور از ، مجبورم بسازم ام شهیبهت گفت بزنم بکشمش اما نم یمتلک نیهرکس کوچکتر رمیاسلحه دستم بگ هی دیبا

که بابات ازم خونه و  شیول کنم همون چهار سال پ خواستمیآدمها ، بهم نگو وسط راه ولت کردم ، من اگه م نیا

 دیام چهار سال به کیاما موندم ، موندم و نزد کردمیشاهانه خواست ولت م یعروس هیکار پر پول و  هیو  نیماش

تو کم  یبرا …هم کار کردم و هم درس خوندم اما نشد  یتورو برآورده کنم بدون خستگ یروز خواسته ها کی نکهیا

اش هم  جهیبهم گوشزد کرده بود اما من ساده گذشتم نت نویبودم ، در شأنت نبودم بارها و بارها حرف هات کارهات ا

 االنمون.  رشد روزگا

 چیاما حق با سروشه ، من با دروغ هام امروز ه ترسمیاز اعترافش هم م ی، حت زونهسویدلم رو م یهاش بدجور حرف

کل  شییآبرو یکه ب یدختر هی …داشت و من رتیدفاع کردن از خودم نداشتم ، سروش مرد بود غ یبرا ییجا

 نیا بود ، فقط با نیموضوع ازدواجم با مع نیا دنفکر کنم تنها راه جمع کر یدر برگرفته بود ، اگه بخوام منطق ارویدن

 .  میشدیخاص و عام م یعمر انگشت نما کی دیوگرنه هم من هم سروش با شدیازدواج دهن مردم بسته م

 :  گمیم یو به سخت دمیهم فشار م یمهار کردن بغضم رو ی، لب هامو برا لرزهیم چونم

 .  میزودتر تمومش کن یرو باطل کن هر چ غهیص …باشه-

 . شهیتموم م زیوداعه ، داره همه چ یلحظه  فهمهینگار تازه م، ا خورهیم یفیخف تکون

 …تلخ بعد از چهار سال باهم بودن یخدافظ هی

 

 . نهکیدست مردونه اش حبس م ونیو دستم رو م شهی، کم کم دستش به سمتم دراز م کنهیاز غم نگاهم م ییایدن با

بار  نیآخر یبذار برا کنمینم ی، مخالفت شهیم ریاشک از چشمم سراز یقطره  نیمحض تماس دستم با دستش اول به

 از وجودش لذت ببرم .
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 به آغوش سروش پناه ببرم ؟  گهیبار د کیاگه من  شهیکم م ایدن نیاز ا یچ مگه

 . مونهیثابت م شهیم یاز چشمم جار یدر پ یکه پ یقطرات اشک یرو نگاهش

 . زهیتا اشک نر رهیگیخودش رو م یو چطور داره جلو کشهیداره م یکه چه عذاب گهیملتهبش بهم م یچشمها

 : گهیم یسرخ شده به سخت یصورت با

 . ینکن چشم گاو هیگر-

و  کنهیم ادی، فشار انگشت هاشو دور دستم ز هیام کاف هیتر شدن گر دیشد یاز زبونش برا یچشم گاو دنیشن

هق هقم رو با لبهاش خفه  یعتراض بهم بده صداا ایمخالفت  یبرا یکه فرصت نیو قبل از ا کشهیدستم رو م تیدرنها

 . کنهیم

 . مونهیبرام نم یتوان چیه ادیز جانی، از ه ستهیا یقرارم م یب قلبم

 . شهیدستش دور کمرم مانع سقوط کردنم م یو با محکم کردن حلقه  فهمهیخوب م یلیخ نویا

 شده.  نی، چشم هاش بسته است و صورتش به اخم مز کنمینگاه م بهش

باز نگهشون  یکامل رو ببرن اما به سخت یلحظه استفاده  نیو از ا وفتنیهم ب یدارن تا رو یبیعج لیهام م پلک

 . دارمیم

نبود که بتونم هضم کنم ، که  یزیچ یتیموقع نیچن یو تو صانهیطور حر نیشدنم توسط سروش اون هم ا دهیبوس

 توان تقال کردن هم ندارم . یام و حت دهستایاما االن بدون حرکت ا شدمیمانعش م کردمیاگه هضم م

 بره . شهیهم یگرفته ، قراره برا یقلبم رو به باز ینطوریکه ا یمرد نیا

 . کنهیم ادیبوسه فقط داغ دل هر دومونو ز نیآخر ا ی لحظه

 . کننیرو تلخ م نیریرحمن ، لحظات ش یبشه بهش بفهمونم هر حرکتش قراره خاطره بشه ، خاطره ها ب کاش

 . کارهیدلم م یو خلسه بعدا بذر حسرت رو تو ینیریش نیبا ا یاز سر دلتنگ یبوسه  نیا

 . رهیگیدستش هر دو دستمو م کیو با  فهمهی، قصدمو م دمیپهنش فشار م ی نهیس یو رو برمیهام رو باال م دست
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 . کنهیدست از کارش برداره اما فشار دستش رو دور کمرم دو چندان م خوامیتکون دادن بدنم م با

 دنیداره تمام حرص و خشمش رو با بوس یاالن سع کردیمواقع با مالطفت رفتار م نیا یکه تو یسروش شهینم باورم

 ببره . نیاش از ب انهیوحش

 . خوامیرو نم شهیختم م ییکه تهش به جدا یلذت نی، ا رسهیبه ته م تحملم

 

 درد بزرگتر پشتشون دارن . هیاشک ها  نیبار ا نی، ا شکنهیبار م نیهزارم یبرا یلعنت بغض

 . کنهیم ینیدلم سنگ یرو یدرد که بدجور هی

 عذابو تموم کنه . نیتا ا خوانیمن اشک هام ازش م ی، به جا کننیم سیبار صورت سروش رو هم خ نیهام ا اشک

 

 .  شهیدعام مستجاب م انگار

 :  گهیکشدارش م ینفس ها ونیو م چسبونهیم میشونیملتهبش رو به پ یشونی، پ ارهیکم م نفس

 کنمیکارو م نیبجنگم ا ایشده با کل دن یمیسوگل یبشه بذار بشه ، تو مال من خوادیم یسوگل ، هر چ کنمیولت نم-

 !  یبذارم دور از من باش تونمینم یمن ی مهین یوقت یجدا از من بمون ذارمیاما نم

 

 که االن منتظر منه.  ینی، مع وفتمیم نیم به معقول ادیاعالم کنم  تمویرضا نکهیاما قبل از ا زنه،یهام برق م چشم

 زندان . ندازهیقول و قرارمون شک ندارم دوباره سروش رو م یپشت پا بزنم به همه  اگه

 با سروش خوشبخت بشم !  تونستمیوقت نم چیه زدمی، اگه جا م یشتریب تیبار با حرص و عصبان نیا

سرم رو به عالمت تاسف  هیحرف بزنم مجبورم با گر دهیاجازه نم یبغض لعنت نی، ا کنهیبه چشم هام نگاه م منتظر

 تکون بدم.  

  …امکان نداره گهید
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 : گهیو م کنهی، با شصتش نوازش گرانه اشک هامو پاک م ذارهیمردونه اشو دو طرف صورتم م یها دست

دمها آ نیاز ا میکنیفرار م بدون تو نفس بکشم ، پس تونمیخواسته رو داشتم اما نم نیخودم ا دونمیم …چرا نه ؟ م-

 . گهیکشور د هی میریم میکنیفرار م

 به سروش بگم . زویهمه چ خوامی، م ادیباال نم هیاز فرط گر نفسم

مالقات کردن باهاشو هم برام ممنوع کرده بود  یکه روز اول حت یاون هم با کس کنمیبهش بگم دارم ازدواج م خوامیم

. 

  …دشمن سروش نیبزرگتر با

 بار رحم نکنه و بکشتش . نیا ترسمی، م ارهیب نیسر مع ییدوباره به سرش بزنه و بال ترسمی، م ترسمیم اما

 :  گمیم هیگرفته از فرط گر یصدا با

من به دلم قبولوندم  میکشیعذاب م میجفتمون دار نیو تموم کن بذار برم ، بب یهمه چ شهینم گهینه سروش ، د-

 . میگول بزن گرویهمد یواه دیام تموم شده ، نذار دوباره با یهمه چ

 

 :  گهیقرار م یو ب بوسهیوار اشک هامو م وانهیو د شهی، خم م نمیبیملتهبش نم اشک رو م یچشمها یتو

 ولت کنم؟ چطور از سوگلم دور بمونم ؟  یچطور ؟یچطور-

 :  گمیو با هق هق م ذارمی، دستامو دور مچ دست هاش م بندمیاز سر درد م چشمهامو

 جفتمونو عذاب نده !  نیاز ا شتریب خدا خاطر به …تمومش کن سروش-

 . یخداحافظ ی، بو دهیوداع م یبلندش بو ی، نفس ها کشهیدر آغوشم م صانهیتوجه به حرفم حر یب

 یبار عطر تنش رو ببلعم ، برا نیآخر یبرا خوامی، م کشمیم یقیتوجه نفس عم ی، ب کنهیم سیخ راهنشویپ اشکام

 مردونه رو به خاطرم بسپرم .  یبو نیبار ا نیآخر
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به حلقه شدن دور  یبیعج لی، م لرزنی، دست هام م زنهیسرم به حال خرابم دامن م یاش رو یدر پ یپ یها بوسه

 ممیتسل تیو در نها کنهیم یقرار یب ینطوریقلبمه که ا ری، تقص ستیمردونه اش دارن ، دست خودم ن یشونه ها

 . کنهیم

 . کنمیسروش حلقه م یو با تمام توانم دور شونه ها برمیال مهامو با دست

 

 . کننیم دنیقرار بشه ، کم کم شونه هاش شروع به لرز یاز قبل ب شتریتا ب هیحرکتم کاف نیهم

  زه؟یریو اشک م دهیمنو در آغوش کش نطوریبار چندمه که ا یمدت کوتاه برا نیا یتو

 ؟  بلعمیوار عطر تنش رو م وونهیبار چندمه که من د یبرا

 ؟ ارهیبار چندمه که حس و حال وداع جفتمون رو از پا در م یبرا

 ؟  زهیریهم اشک م یبار چندمه چشمهامون پا به پا یبرا

 ؟  ستهیاز حرکت با خوادیانگار م زنهیکند م نطوریبار چندمه که قلب هامون ا یبرا

 باره.  نیربار آخ نیا دونمیبار چندمه اما م یبرا دونمینم

 کینزد گهی، دو قطب آهنربا د ستین دنیتپ یبرا ییجا گهیبفهمن د دیقلب هامون قبول کنن ، با دیبا گهیبار د نیا

  …رفت ، سروش رفت یخنده رفت ، خوش گهید شن،یهم نم

  …سوگل رفت یحت

 عالمه . یبه وسعت تموم درد ها شهیخارج م نمیکه از س یآه

 نیریحس ش نیا نیاز ا شتریب خوامی، نم ادیکه بگم زود تر از اون صبرم سر م نهی، بهتر ا امیتر از اون به خودم م زود

 بهتره.  یلیتلخ رو تجربه کنم ، حاال که قراره تموم بشه ، هرچه زودتر تموم بشه خ نیو در ع

 .. کنهینم ی، مخالفت رمیگیفاصله م ازش

 . نمیاز اشکش رو بب سیتا مبادا صورت خ گردهیبرم
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 . سوزونهیدلم رو م یادیشده ز ختهیکه به خاطر من ر یی، اشک ها کشهیبه صورتش م یتدس

 : رسهیگرفته اش به گوشم م یصدا

 .  میرو باطل کن غهیص امیمبل تا ب یرو نیبش-

 زنده . ایمرده ام  کنمیکه شک م زننیم خی ی، دست هام طور لرزهیبند وجودم م بند

 . نمیشیو م رمیآهسته به سمت مبل م یقدرت حرکت ندارن اما مجبورم ، با قدم ها پاهام

 گفته مردها احساس ندارن ؟  ی، ک ستیاز سروش ن یخبر

، چون درد عشق  زهیریکه مرد اشک نم گهیدروغ م نیو رو کنه ، مع ریرو ز ایکل دن تونهیمرد اگه عاشق باشه م هی

طاقت  یب ینطوری، ا زهیریاشک م ینطوریاز معشوقش ا یعاشق به خاطر دور هی، اما سروش عاشقه ، فقط  دهینکش

 . کنهیم یقرار یب ینطوری، ا شهیم

 از سروش من مقصرم . شتری، ب ستیسروشه چون که ن ییجدا نیبگم مقصر ا خوامینم

 ، امروزم رو خراب کردم . روزمید یها یبا دروغ ها و پنهون کار من

اون ضرب المثل خودم کردم که لعنت بر  فهممیخودم رو ساختم ، حاال م یبدبخت یزهاخودم رو یبا دست ها خودم

 . هیخودم باد ، چقدر به حال و روز االن من شب

 نیی، منم سرم رو پا کنهیچشم هام نگاه نم ی، تو نهیشیداغون تر از حال من ، روبه روم م ی، با حال ادیم سروش

 . نمیانداختم تا نب

اون چهار سال باهم بودنمون  نمی، نب شهیسروش چطور نامحرم م نمی، نب شهیچطور شکسته م تیمحرم نیا نمینب

 . شهیم فیچطور ح

 . شهیم یقطره اشک از چشم من جار هی ادیاز دهنش در م ی، با هر کلمه ا کنهیرو باطل م غهیص سروش

فکر کنم که بعد از من سروش ممکنه حلقه  نیبه ا خوامیدل بکنم ، نم نمیاز ا دیحلقه ام ثابت مونده ، با یرو نگاهم

 .  شهیکس وارد قلبش نم چیبکنه ، خودش قول داد بعد من ه یا گهیدست دختر د

  …قول سروش بود و بس نیهم ییتنها نیا یتو دممیتنها ام دیشا
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 . ستهی، منتظره تلنگره تا از حرکت با شهی، قلب منم حرکاتش کند م شهیباطل م تیمحرم ی غهیص

سروش خورد بشم پس باز هم تحمل  یآخر جلو یلحظه  خوامیاز ته دل ، نم یزجه  هیبزرگه  ادیفر هیگلوم  خیب

 . کنمیم

ا و ب ذارمیم زیم یکه به چشم هاش نگاه کنم حلقه رو رو نیو بدون ا ارمیم رونیدستمو ب ی، حلقه  شمیجا بلند م از

 : گمیم ادیم رونیکه به زور از حنجره ام ب ییصدا

  …سروش یخوشبخت بش دوارمیوجود نداره ، ام تیهم تو زندگ یسوگل گهید …یادگاری نیاز آخر نمیا-

 ونریو از اون اتاق نحس ب دارمیاز جانبش بمونم با سرعت چمدونم رو برم یکه منتظر جواب نیو بدون ا زنمیم حرفمو

 رمیم

 

جا هتله و  نیا ستی، برام مهم ن شهیگلوم شکسته م یمحض بسته شدن در پشت سرم ، بغض حبس شده تو به

 . نهیاشک هامو بب یممکنه کس

 . وفتمیدو زانو م یتاب و تحمل وزنم و ندارم ، رو گهید

 زجه زدنم به گوش سروش برسه . یتا مبادا صدا دمیهم فشار م یهامو رو لب

 . کننیم سیو خ نیو زم خورنیاز چشمم سر م یکی یکی، اشک هام  رمیگیم نیو به زم دستم

 کسو به درد عشق دچار نکن ؟  چیه ایخدا گنیدعاهاشون نم یچرا مردم تو وفته؟یمعجزه اتفاق نم هی چرا

 ؟  فهمهیحال منو نم یکس چرا

 نداره ؟  یدرمون چیعشق ه یقرار یتب و ب نیا چرا

 برم تا مداوام کنه ؟  بیکدوم طب شیپ

 نه ؟ با سروش بودنمو بهم برگردو یکدوم جادوگر برم تا روزها شیپ

  …، حق داره کنهیخدا داره مجازاتم م دیشا
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و اون  نیا یزندگ یو حسرت خوردن برا یالک یباهم بودنمون رو با بهونه ها یسروشو ندونستم ، اون روزها قدر

 خراب کردم . 

بدن تا اون  شونویتمام زندگ خوانیتازه م دنیاز دستش م ی، اما وقت دوننیو دارن قدرشو نم یزیچ هیتا  آدمها

 شخصو برگردونن .

 رونیب یکیتار نیتمام دار و ندارم و بدم تا فقط از ا خوادیچاه افتادم ، دلم م نیا ی، حاال که تو نهیمنم هم تیحکا

  …امیب

 ارزشن . یبرام ب دمیدیهر روز تن پولدارا م یمارک یلباس ها ی، حت خوامینم نی، ماش خوامیپول و ثروت نم گهید

  . سازنیو آدمها کنار هم م ی، خوشحال ارهینم یکه با درد باشه جهنمه ، پول خوشحال ی، زندگ ستین اتیماد یزندگ

 خوبشون . ی، با خاطره ساختن هاشون با خنده ها و روزها رنیگیم گهیکه از همد یعشق با

  …، مهم دله ستیمهم ن یباش ریاگه فق یحت

 . هیهات کند نشه کاف یکس یکه ضربان قلبت به خاطر دردهات و ب نی، هم هیبتبه کاف جانیکه قلبت از ه نیهم

که تا آخر عمر کامم رو تلخ  یزهر …زهر یبه تلخ یازم گرفت ، تاوان یدرسو به من داد اما تاوان سخت نیا یزندگ

 . کنهیم

 . کنهی، ساکتم م لمیزنگ موبا یصدا

که به شماره نگاه کنم تماس و وصل  نیو بدون ا ارمیم رونیب بمیاز ج لویموبا ادیبند نم زمیر یکه هق هق ها یحال در

 . کنمیم

 : چهیپ یگوشم م یتو نیسرد و خشک مع یصدا

 ؟  یدیچرا انقدر طولش م-

 کنم اما وقت انتقام گرفتنم االن نبود . یخال نیتمام خشمم رو با داد زدن سر مع خوادی، دلم م کنمیو مشت م دستم

 .  رسوندمیبه آخر م یرحم یکه با ب یداشتم ، راه نیبا مع یادیراه ز ریمس نیا یتو



 تو؟ ایمن عاشقم 

 
294 

 

 :  گمیگرفته م یصدا با

  امیمنتظرم باش دارم م-

 شمیاز جا بلند م یو به سخت رمیگیم نی، دستم رو به زم کنمیبده تلفن رو قطع م یبهش اجازه بدم جواب نکهیا بدون

. 

 رسوام نکنن . نیمع یاشک ها جلو نی، کاش حداقل ا کنمیهامو با پشت دست پاک م اشک

 اول نی، هم دمیم هیآسانسور تک ی وارهی، سرم رو به د شمیو به محض باال اومدنش سوار م زنمیآسانسورو م ی دکمه

 .  کننیقرارم م یاز قبل ب شتریو ب ارنیراه خاطرات با سروش بودنم به ذهنم هجوم م

که استخدام شدم و سروش  یبدون پلک زدن کنارم بود ، روز که تب کرده بودم و سروش تا صبح وفتمیم یروز ادی

 داد.  ینیریمن به کل محله ش یبه خاطر خوشحال

 یکالسش من رو همسرش معرف یبه دانشگاه رفته بودم و اون با غرور تو دنشید یکه برا ادیچشمم م یجلو یروز

 سرت به سروش دوخته شده بود .که چطور با ح دمیدختر رو د هی یکرد و من به وضوح نگاه شکست خورده 

 

 :  گهیو بهم م ستادهیکه روبه روم ا یزن یصدا

 خانم ؟ حالتون خوبه ؟ -

 . کنمیو منگ بهش نگاه م جی، گ ارهیبه خودم م منو

 همکف و من انقدر غرق افکارم با سروش بودم که به کل فراموش کردم کجام !  یطبقه  میدیرس ظاهرا

 . رمیم رونی، از آسانسور ب دیببخش یو بعد از زمزمه کردن کلمه  رمیگیچمدونمو م ی دسته

خراب  زیهمه چ نیمع دنیهتل ، چقدر خوشحال بودم اما  به محض د نیکه اومدم ا ی، روز ندازمیبه اطرافم م ینگاه

 شد .

 .  رمیهتل م نیگلوم دارم از ا یبغض چنبره زده تو هیدل شکسته و  هیمن ، با  حاال
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 . ادیاش هم در نظرم منزجر کننده م یبا اون لبخند مصنوع رشیاون مسئول پذ گهید

 ! هیکنم ، نتونستم بفهمم ک داشی، آخر هم نتونستم پ وفتمیم یاون مرد چشم آب ادی

 از چنگم فرار کنه . ذارمیاصال نم دمشیروز دوباره د کیاگه  اما

 که کرد و پس بده.  ییحساب کارها دیبا

 زده . هیتک نشیبه ماش یکه با کالفگ وفتهیم نیبه مع چشمم

 . کنهیابروهام جا خوش م نیب یاخم ناخودآگاه

 ارزشه . یمدلش هم برام ب نیآخر نیاون ماش ی، نظرمو جلب کرد اما االن حت لشیاول غرور و استا یروزها

 . کنمیرها م رونیو چمدونم رو همون ب شمیم نیحرف بزنم سوار ماش یکه کلمه ا نیا بدون

نداره چون خشم  تیهم اهم یزیشدن هاش برام پش یعصبان نی، ا ستیاما برام مهم ن شهیم یچقدر عصبان فهممیم

 وجود نداشته . یجدا شده اما انگار که اصال هست ی، از هست ستین یچیاون در برابر درد من ه

، کاش عاشق بود  شدی، کاش سر و وضعش نامرتب م کردمیم یمثل سروش بود ، حداقل باهاش احساس همدرد کاش

 ظاهرش آراسته است . شهینامرتب بود اما مثل هم ششی، کاش ته ر

 . ستین راهنشیپ یخط چروک هم رو هی یهاش مارکه ، حت لباس

 خودش فراموش نکرده .  یکردن اون عطر تلخ رو هم رو یخال یحت فهممی، م شهیکه م سوار

 :  رسونهیسرشار از خشمش رو به گوشم م ومماتیمحض نشستن اولت به

الم که بدون س ی، نکنه منو با راننده ات اشتباه گرفت یمن ندار یگرفتن رو برا افهیحق ق یخودت قبول کرد یوقت-

 تا من جمعش کنم ؟  یذاریچمدونت رو هم م یشیسوار م

 

 روحه . ی، مثل خودش نگاهم سرد و ب زنمیم یپوزخند

 :  گمیو با لحن سرد تر از نگاهم م شهیم رهیو به چشم هاش خ گردمیبرم



 تو؟ ایمن عاشقم 

 
296 

 

سالم  د؟یبگم ببخش ایکنم  یمعذرت خواه یاالن توقع دار یچمدون جابه جا کرد هیکنم ؟  کاریچ یتوقع دار-

 .؟یکنینکردم که نکردم انقدر مهمه که به خاطرش با من بحث م

 

در  و کنهی، اما خشمش رو کنترل م رونیپرتم کنه ب نیا از ماشمشتاقه ت یادی، انگار ز کنهیگرانه نگاهم م سرزنش

 : گهیم یبا بدخلق تینها

  …حد خودتو بدون ،من-

 :  گمیدرست مثل لحن خودش م یوسط حرفش و با لحن پرمیم

  ؟یکن دمی؟ باز با سروش تهد یکن کاریچ یخوایهان ؟ م شهیم یاگه ندونم چ-

 :  دهیهم فشار م یرو ضیهاشو با غ دندون

داره .نذار تاوان اشتباهاتو  ینیتاوان سنگ یکه بکن یکه نرفته ، هر اشتباه ادتی،  کنمیالزم باشه اون کارو هم م-

 سروش بده .

 

 :  زنمیم یتلخ لبخند

بود که پا به دفتر تو گذاشتم از اون روز دارم تاوان همون اشتباه ناخواسته رو  یاشتباه من مال روز نیتربزرگ-

 . یکنیم کاریچ ستیبرام مهم ن گهیچون د نینترسون مع ، منو دمیم

  …آبرو بشه یب نیاز ا شتریبابام ب خوامیانگشت نما باشم ، نم نیاز ا شتریب خوامی، نم میازدواج کن زودتر

 

 :  دهیداشته باشه جواب م شیرو قلب سنگ یریحرف هام تاث نکهیا بدون

عشق سابقشه ، فکر سروشو  یحال و هوا یهنوز تو نیبگن زن مع خوامیگرفتن بردار ، نم افهیق نیتو هم دست از ا-

رو نگاه  یو آبغوره گرفتن جنابعال نمیبش کاریبدم ب نیتضم تونمیکن ! وگرنه نم رونیاز سرت ب یمن یپابه پا یتا وقت

 کنم .
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 . کنهیکه کنج لب هام جا خوش م یزهر خند شهیم ناش،یتوه یهمه  جواب

 ؟  نیمع زن

تخار اف یادیز نکهیا نیبودن در ع نیبود که زن مع نیا دونستمیکه م یزیبود ، تنها چ بیبرام غر یادیت زکلما نیا

 غم بود . دادیکه به من م یداشت اما تنها حس

 داره . یخوب تیچقدر موقع گفتمی، با خودم م کردمیحسادت م یبه هست یزمان هی

چقدر افکارم  فهممیو تازه م ذارمیم یهست یخونه  یخرابه ها یاما االن ، خودم دارم پا رو هیتاجر معروف نیچن زن

 ارزش بوده . یپوچ و ب

 . کنمیو به رفت و آمد آدم ها نگاه م دمیم هیتک نیماش ی شهی، سرم رو به ش وفتهیبه راه م نیمع نیماش

 . نهیبیملتهب سروش رو م یاما نگاهم فقط چشمها ابونهیبه خ رهیهام خ چشم

 . ستین ییبدتر از جدا یچیکه ه گمیامروز ، م گمیبوده م یک تیروز زندگ نیازم بپرسن بدتر اگه

 :  گفتمیو م زدمیم ادیفر ایرو به دن دادنیبلندگو دستم م هی اگه

 کنار . نیحسادت و حسرت خوردن رو بذار ی، حت نیبردار دنیدست از کار کردن و نقشه کش-

ود خ یب یاطرافتون هستن و شما با بهونه ها یبا ارزش یچه آدم ها دیفهمی، اون وقت م دیخودتون نگاه کن یندگز به

 . دیزنیاونا رو پس م

  …و هم کر میکه ما آدمها هم کور شد فیح …فیزد اما ح ادی، رو به تموم مردم فر نارویا شدیم کاش

 : کنهیافکارمو پاره م یرشته  نیمع یصدا

 سوگل؟ -

چهرش طبق معمول اخم  یبه سمتش ، نگاهش به روبه رو دوخته شده و رو گردونمیحرف سرم رو برم بدون

 . کنهیم ییخودنما
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 : گهیم تیجد با

 . میحرف بزن دیبا-

 : گمیرخش م میبه ن رهیخ

 !  شنومیم-

 : هشکنیم شویو باالخره ، سکوت طوالن کنهیذهنش مرتب م ی، انگار داره کلمات رو تو کنهیم مکث

 . ادیموضوع کنار ب نینتونست با ا …یهست-

 : گمیتفاوت م یب

 خوب؟ -

و  یکنه ، جلوش تظاهر نکن ، اون همه چ دادیداد و ب دیسراغ تو شا ادیب دی، شا نهیشیساکت نم دونمی: منیمع

 است . تهیازدواج ما فرمال دونهی، م دونهیم

 : زنمیم یپوزخند

به نظرت درسته ؟ اگه  یاون هم به هست قتیعاشق سروشه؟ االن گفتن حق یجاسوسه؟ نگفت یهست یمگه نگفت-

  ؟یاست اون وقت چ تهیبره به همه بگه ازدواجمون فرمال

 

، فکرش مشغوله و با همون فکر  دهیم هیتک نیماش ی شهیو آرنجش رو به ش ذارهیلبش م یاشاره اشو باال انگشت

 :  ادیآشفته به حرف م

 . هیاومد که سروش عاشق هست امیرام پزمان دانشگاه ، ب یتو-

 : گمیتاسف م با

 زندان . یو سروشو انداخت یتو هم باور کرد-

 : دهیتکون م سر
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 باورکردم چون مدرک داشت .-

 !  یبه سروش شک کن یراحت نیبه هم یبرات مدرک رو کرده باشه تو حق نداشت میمدرک ؟ هزار-

هم فکر  شیچند وقت پ نیتا هم ی، من حت شدیچشمم پررنگ تر م ی: حق داشتم چون ، هرروز مدارک جلونیمع

 عاشق همن !  یسروش و هست کردمیم

 

  ؟یکنیفکرو م نی؟ االن هم هم یاالن چ-

  شمیم ی، عصب دهیتکون م یبه عالمت منف سرشو

 یکه در حقش کرد یو به جبران ناحق یدیکه سروش چشمش دنبال نامزد تو نبوده نه ؟ فهم یدیفهم یعنی-

 ی؟ چه جور آدم نیمع یهست ی. تو ک یرو کرد یتر یکار یبه درک ، ضربه  نیا یازش معذرت بخوا ینخواست

 ؟  یباش یآدم خوب یکنینم یبارم که شده سع کی ی؟ چرا برا یهست

 

 : زنهیم ادیکه بدون مالحظه فر ادیخونش به جوش م انگار

 بس کن سوگل ! -

 :  زنمیاز اون داد م بدتر

 ؟  یچرا بس کنم ؟ حرف حق و دوست ندار-

 :  زنهیفرمون و داد م یرو کوبهیم

، از اون طرف هم  دمیو سروشو باهم د یسوگل ، من بارها و بارها هست ینظر بد یحق ندار یمن نبود یجا یوقت-

از هر طرف زخم خورده بودم تحمل نداشتم از  یکنم ؟ وقت کاریچ یفرستاد توقع داشت یبرام عکس م یه یاون لعنت

من عاشق سروش شدم ، خواستم از سر راه برش دارم  نیو بگه مع ادیب یبخورم . هر لحظه منتظر بودم هست قممیرف

 زدم . یبهش تهمت دزد
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 شهیهم یداشته رابطه  یسروش سع دمیبه خاطر من بوده ، تازه فهم یسروش و هست یمالقات ها دمیتازه فهم اما

 رو از نو بسازه . یشکرآب منو هست

 گناهه . یسروش ب دمیفهم تازه

 

 : گمیتاسف م با

 ؟  یجبران کن یپس چرا نخواست-

 

عالم کنم .سوگل ؟ ازدواج منو  یخودم رو رسوا نیاز ا شتریب تونمیهممون ، نم ی: چون مجبورم ، به خاطر زندگنیمع

. منطقت کجا رفته هان ؟ شد محض شهیدهن همه زده م یرو یازدواج مهر خفگ نیتو به نفع سروشه .. حداقل با ا

 ؟  یرو درک کن هیبار هم شده تو بق هیدومم دعوا نباشه ؟ شد  یجمله بگم و جمله  هیخدا من  یرضا

 . ادیعقلت سر جاش ب ی، تا وقت گمیبهت نم یچیه گهید

 

 بحث کردن بود . خواستمیکه م یزیچ نیآخر طیاون شرا ی، حق و به اون ندادم اما تو شمیم ساکت

 . ذارهیسربه سرم نم گهیکه د فهمهیخوب م یلیمو خ یحوصلگ یب انگار

 . کننیاوقاتم رو تلخ م یزبونش حساب یدر همش ، به جا یاما اخم ها شهیم ساکت

 کردمیو خورد مکه اعصابش ر یلبخند به لب داشت ، جز مواقع شهیاخم ها عادت نداشتم ، چون سروش هم نیا به

 . استیمرد دن نیکنار منه خوشبخت تر یانگار وقت کردیباهام رفتار م یطور شهیهم

 گرفت . یدرهمش حالم رو م یبدتر از بار قبل با اون چهره  دمشید یبود که هر بار م نیمقابل سروش مع ی نقطه

عبوس  شهیهم یتره تا نگاه کردن به چهره  ندیها برام خوشا ابونی، نگاه کردن به اون خ گردونمیرو برم صورتم

 . نیمع
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 . گذرنیها در نظرم کند م هیبار ثان نی، ا برمیم ادیو گذر زمان رو از  نمیشیم نیماش یکه تو شهیهم برعکس

 .  میرسیندارم که باالخره م یوونگیهم تا د ی، مرز کنهیم وونمید یکند که احساس خفگ اونقدر

 نیا ی، مطمئنم تا زنده باشم پامو تو کشمیگرم اونجا رو نفس م یو هوا شمیم ادهی، پ کنهیرو پارک م نیماش نیمع

 . ذارمیشهر نم

ه رو به هدف نزن رشیتا ت رهینفر و نشونه بگ کی یوقت یبه جا و مکانش نداره ، بدبخت ی، بخت بد آدم ربط هرچند

 . ستیدست بردار ن

 . رمیآورده م رونیق عقب بکه چمدونم رو از صندو نیو به سمت مع کشمیم یآه

 چمدونم رو خودم حمل کنم . دمیم حیرو بشنوم و ترج زشیطعنه آم یباز حرف ها خوامینم

 . نهیشیکنار دستم م یکه دست مردونه ا ذارمیچمدون م یدسته  یرو رو دستم

 :  گهیم یی، با ترش رو دوزمیم نیو به مع برمیرو باال م نگاهم

 . شیاریتو ب ستیالزم ن-

 : گمیو م دمیچمدون رو فشار م یدسته  مصرانه

 سرم باشه . یرو یکی، دوست ندارم منت تو  ارمشیم-

 : گهیبه هم چفت شده اش م یدندون ها یو از البه ال دوزهیوار به صورتم م دیتهد چشماشو

 . یبریحوصلمو سر م یدار گهیها رو تموم کن د یبچه باز نیا …سوگل-

 : گمیو م نمزیآزادم رو به کمرم م دست

 !  یتحملم کن یستیکه هست ، مجبور ن نهیبچم اما هم یادیز یقبال هم بهم گفت ادمهی-

 . مونهیم رهیخشم بهم خ ایدن هیو با  کنهینثار چشم هام م یبد نگاه

ه دست ادیاز خجالت چشم هام در م یحساب نکهی، بعد از ا کنمیکه دست و پامو گم م شهیم یطوالن یبه قدر نگاهش

 :  گهیو م کنهیرها م تیچمدون رو با عصبان ی
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 بکن یخوایکه م یهر غلط-

 . وفتهیو به راه م دارهیو پشت بند حرفش چمدون خودش رو برم دهینم امون

 وفتمیو پشت سرش به راه م ارمیکج و کوله کردن دهنم اداشو در م با

 

 . کنمیبه اطراف نگاه م یاشک ی، با چشمها شهیبابام پارک م یخونه  یجلو نیمع نیماش

همون مرد منزجر کننده دنبالمون اومد و من  نیمع یراننده  میدیرس یماتم گرفته ، وقت یکوچه هم بو نیا یحت

 . نجایا امیراست ب کیخواستم که 

 یدختر گهیکه گفت د نی، باالخره غرور پدرانه اش خورد شده بود ، با ا شدمیمرحم زخم بابام م زیقبل از هر چ دیبا

 وجود داشت.  یخون وندیپ هیما  نیبه اسم سوگل نداره ، باز ب

 : گهیم نهیبیکه مکثمو م نیمع

 با بابات صحبت کنم ؟  امیمنم ب یخوایم-

 :  گمیم یگرفته ا یو با صدا دمیتکون م یبه عالمت منف سرمو

 . کنمینه تو برو ! من خودم درستش م-

 :  گهیم تیجد با

 . مونمیمنتظرت م-

 : شهیمانعم م عیاعتراض کنم و سر خوامیم فهمهیم

 بارم شده رو حرف من حرف نزن برو !  هی یسوگل ، برا-

 .  شمیم ادهیپ نیو از ماش دمیتکون م یسر ناچارا

 . شمیم کیثبات به خونمون نزد یب یو با قدم ها دمیمشتم فشار م یخونه رو تو دیکل
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 قفل در عوض شده .  فهممیم کیفشار کوچ هیاما با  ندازمیقفل م یو تو دیو کل ستمیا یدر م یرو روبه

 مثل من پا به خونش بذاره . یننگ یقفل خونه رو هم عوض کرده تا مبادا لکه  ی، حت شهیم ریعالم به دلم سراز غم

 بخشه.  ی، باالخره پدره ، منو م ارمیخودم نم یاما به رو شکنهیم دلم

اما هر بار با نا  رهیبار ، دوبار ، ده بار ، حسابش از دستم در م کی،  دمیو فشار م فونیو زنگ آ برمیباال م دستمو

 شدن اشک از چشمامه . ی، جار وفتهیکه م یاما تنها اتفاق دمیزنگ رو فشار م یشتریب یدیام

 :  گمیو با بغض م زنمیبه در م یحرص لگد با

 ی؟ حاال که تو یکنیمن باز نم یدرو رو حاال یمنو سروش سنگ انداخت یهمه جلو نیترکت کنم نه تو ، ا دیمن با-

؟ چرا  دارم بابا ویرو بندازم ؟ جز تو ک بهیهان ؟ به کدوم غر رهیبگ خوادیم یک یریدستمو نگ یچاه افتادم تو که پدرم

 ؟  یبند یدخترت م یانقدر راحت درو رو

 

 . نمیشیم نیزم یو رو خورمیسر م واری، کنار د شهیتر م دیام شد هی، گر شکنهیم بغضم

 :  گهیم یذره نگران هیمغرور و  یو با صدا نهیشیپاهاش م ی، کنارم رو ادیکه به سمتم م نمیبیو م نیمع یها قدم

 . میزنیسر م میایسوار شو بعدا باز م ای، ب ستیبابات ن دیشا _

 : گمیم هیو با گر رمیگیرو باال م سرم

 و ندارم که برم . ییبه روم بسته باشه جا نجایمنه . اگه در ا یخونه  نجایکجا برم ؟ ا-

 

 :  شهیاز قبل در هم م شتری، اخم هاش ب ادیبه مذاقش خوش نم حرفم

 من . یخونه  میریم-

 :  زنمیم یزهرخند
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 ینطوریدر ا نیاگه مامانم زنده بود ا دیمامان و باباش ، شا ریخ ی، با دعا کننیم یپدرش راه یعروس و از خونه  هی-

 . موندیروم بسته نم

 

غم فقط  نیا فهممیم ادیبه حرف م یوقت  کنمیغم رو حس م یاما ، ته چشم هاش رنگ و بو ارهیخودش نم یرو به

 :  ستیمختص به چشم هاش ن

فراموششون  نکهینه ا …گذرنیها م یبود ، تلخ نیبهم داد هم ایدن نیکه ا ی، درس گذرهیروزا م نیا شهیتموم م-

 دواریاما تو ام ومدیمن ن ی، برا ادیخوب م یروزها گنی. م گذرنیم فقط …زخم دلت خوب بشه ، نه نکهی، نه ا یکن

 داره .   یسرنوشت هی یباش ، هر آدم

 

رو پشت سر  ییصورتش مشخصه چه درد ها ی، از پختگ مونمیم رهیمردونه اش خ یو به چهره  کنمیم سکوت

 دوچندان کرده . شویو مردونگ تیاش ، جذاب قهیکنار شق دیسف یگذاشته ، اون تار ها

منو عاشق خودش  نیمع تیجذاب دی، شا شدمیخوشحال م یلیازدواج خ نی، از ا دیتبیسروش نم یاگه قلبم برا دیشا

  …فیاما ح کردیم

 اش کم بود . کهیت هی شهیمن ، هم یلعنت یپازل زندگ فیح

 :  شهیمانعم م دهیکه خطاب قرارم م ییصدامن هم. بلند شم که  خوامی، م شهیاز جاش بلند م نیمع

 سوگل؟-

 

 : هگیو م ندازهیم نیبه من و مع ی، نگاه معنادار شمیرو به رو م وارمونیبه د وارید ی هیو با همسا رمیگیرو باال م سرم

 سروش نامزدت کجاست ؟  نمی، بب ستیازت ن یچند وقته خبر-

 زد . هیبلکه از خجالت ، کامال معلومه حرفش رو با کنا تی، نه از عصبان شهیصورتم قرمز م رنگ

 . شمیبلند م نیزم یو از رو رمیگیازش م نگاهمو
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 :  گمیم یفیضع یو با صدا دمیپشت مانتومو با دست تکون م خاک

 … ستیسروش ن-

ام بر ایکار دن نینبود ، چه بسا سخت تر یخودم و سروش کار آسون یی، حرف زدن راجع به جدا کنمیم مکث

   … شدیمحسوب م

 : گمیوجود با لکنت م نی، با ا لرزهی، صدام م کنمیهام و با زبون تر م لب

 . بهیخاله ط میمن و سروش جدا شد-

 :  گهیو م ذارهیدهنش م یدستش رو جلو دهیم تیمصنوع یکه بو یتعجب با

  ن؟یچطور جداشد نیو مجنون بود یلی؟ مثل ل یگیم یدختر تو چ-

 شده . رهی، اخم هاش در هم رفته و بدون مالطفت به ما خ شهیم دهیکش نیناخودآگاه سمت مع نگاهم

 :  گهیکه م یوقت کنمیلحنش حس م یرو تو هی، کنا شهیدوخته م نیخاله هم به مع نگاه

  …عکس یکه تو ستین یجوون همون نیا-

 . کردیمن رو نگاه م یسکوت قرمز شدن چهره  ی، منظور حرفش رو رسونده بود و حاال تو کنهیم سکوت

 کاریزد و چ یکه سوگل چه حرف گهیو به کل اهل محل م کنهیمن رو ضبط م یواکنش لحظه به لحظه  دونستمیم

 محله جمع بشه . نیاز ا یفقط کم ییرسوا نیبزنم تا ا یحرف دمیم حیترج پس …کرد

 : گمیو م کنمیهامو با زبون تر م لب

 نامزد هم با …آشنا شدم و خوب نی، بعد از جدا شدن هم من با مع میوقته از هم جدا شد یلیمن و سروش خ -

وار  عهیشا یهمون اون عکسها اونطور یداره برا ادیکارش موفقه دشمن ز یتو نیسر و صدا ، چون مع یاما ب میکرد

 . میبه ازدواج گرفت میپخش شده . االن هم ما تصم

 :  گهیو م کنهیرد و بدل م نیمن و مع نیشکاکش رو ب نگاه

 .  رونیب یخونه اومد نیکه شاد و سرخوش با سروش از ا دمیاما من روز آخر د-
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 تا باختن و شکستن ندارم . ی، مرز زنهیچشمم حلقه م یتو اشک

و با زخم  کننیدرک نم گرویرحم شدن که غم نگاه همد ی؟ آدم ها چطور انقدر ب کنهیانقدر زخم دلم رو تازه م چرا

  زنن؟یم گهیبه قلب همد شتریبون هاشون نز

 :  گهیو خطاب به من م کنهیم متیبا مال ی، فقط کم ی، لحن صداشو کم فهمهیخوب م یلیحالمو خ نیمع

 . میبر بهتره …سوگل-

 : گمیو خطاب به خاله م دمینداره ، با بغض سر تکون م ریدر من تاث یذره ا یاش حت یمهربون

 بابام کجاست ؟  دیدونیم-

 .  کنهیو منگ نگاهم م جیکه گ نهیمن و مع یشوک رابطه  یهنوز تو انگار

 : گهیو با تته پته م ادیکه به خودش م کنمیسوالم رو دوباره تکرار م یکالفگ با

 خوامیاما گفت م ریبگ دهیکنه ، البته از من نشن یشهر خودش زندگ یمدت تو هی رهی، گفت م رازیبابات؟ رفته ش-

 . رمیشهر خودم بم یتو

 

خودشونو از دست دادن  یرویمن ن یهم پاها دی، شا زشهیپام در حال ر ریز نی، زم شهیهام از سر درد بسته م چشم

. 

 . شهیدور بازوم حلقه م یهر لحظه ممکنه سقوط کنم که دست کنمیم حس

 . شمیم رهیخ کنهیبه خون نشسته نگاهم م یکه با چشمها نیو به مع گردونمیروح سر برم یب

 . مونهیدست مردونه اش که دور بازوم حلقه شده ثابت م یو رو رهیتر م نیینگاهم کم کم پا رد

 .  شهیم شتریو ب شتریکه هر لحظه فشارش ب یدست

 بابام بود . خواستمیکه اون لحظه م یزیبکنم ، تنها چ یاعتراض تونمینم

 ؟  کردمیم یزندگمن چطور  شدیتار مو از سرش کم م هی، اگه  وفتادیبراش م یاتفاق اگه
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 زنگ خطره .  یمن فقط صدا یگوش ها یاما تو زنهیوراج مدام حرف م ی هیهمسا

  …بوق ممتدد هی

 :  نهیآغشته به خشم مع یصدا ارهیاون لحظه منو به خودم م یکه تو یزیچ تنها

  …میسوگل بر-

 . کشونهیم نیو منو دنبال خودش به سمت ماش کنهی، بازومو رها نم دمیرمق سر تکون م یب

 . رسهیاون زن هم به گوشم نم یخداحافظ یصدا یحت

 :  رهیگیدامنمو م نیمع یتشرگونه  یاول صدا یهمون لحظه  شمیکه م نیماش سوار

دوست ندارم سر هر  ؟یراه بذار نیا یپا تو یخوایم ینطوری؟ هوم ؟ ا یکنیگفت تو باور م یهر چ یهر ننه قمر-

 . یانقدر راحت خودتو بباز یکیموضوع کوچ

 

 :  گمیم یفیضع یصدا با

که دارم بابامه اونم منو دختر خودش  یکس تنها ، ندارم مادر من …منه یبابا یگیکه م کیاون موضوع کوچ-

 . دونهینم

 

مثل هر دختر  کنمیم ی، ازش خاستگار کنمیم داشی، تا امشب مهلت بده هر جا که باشه پ کنمیم داشی: پنیمع

 . یشیم یبابات راه یاز خونه  یا گهید

 

 :  کنمیو نگاهش م گردونمی، سرمو برم زنمیم یتلخ لبخند

 ؟  سوزهیچرا ؟ دلت به حالم م-

 از احساس . یسرد و عار ی لهیبه رنگ شب ، همون دو ت ینکرده ، همون چشمها یرییتغ چیه چشمهاش
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 :  گهیو م دهیتکون م یبه عالمت منف سرشو

 نه .-

 ؟  یکارا رو بکن نیا یخوایپس چرا م-

 :  دهیچشم هام در نوسانه ، با همون لحن محکمش جواب م نیب نگاهش

 ی، من حت هیصدرا واقع نیباشه ، اما اسم مع تهیازدواج فرمال نیازدواجم کم و کاست باشه ، هرچند ا یتو خوامینم-

 . ندازمیمسائل رو هم از قلم نم نیکوچکتر

 

 . شکنمی، من م شهیشکل ممکن شکسته م نیغرور مسخره اش به بدتر نیا یروز کی،  کنمیم سکوت

 . مونمیم نیصبرانه منتظر شکست خوردن مع یاما ، ب یچطور دونمینم

ه ک ییکوچه ها نیو من ، با حسرت به ا وفتهیتوسط حسام به راه م نی، ماش زنمینم یو حرف شمیم رهیروبه روم خ به

 . مونمیم رهیسروش بودن خ یشاهد عاشقانه  وارشیبه د واریقدم به قدمش ، د

** 

در  یاز جلو یاحترام مصنوع یو ادا یو چاپلوس نیو بعد از خم و راست شدن مقابل مع کنهیدر رو باز م خدمتکار

 .  رهیکنار م

 ندارن اما مثل شیروان پر نیا یخونه  یبه رفتن تو یلی، پاهام م شهیمنتظر من بمونه داخل م نکهیبدون ا نیمع

 نبود که بخوام برم . ییجا جا نیمجبورم ، چون جز ا شهیهم

 . کنهیم انتیداره به من خ یبه خاطر ک دمیفهم یم دیخائن که به وقتش با هیپگاه هم که معلوم بود ،  تیوضع

 . شمیو داخل م دارمیقدم رو برم نیاول نمیبیمنتظر خدمتکار رو که م نگاه

 . کنهیرو کور م یا نندهیو زرق و برق اون خونه ،چشم هر ب ظاهر

 . شنیقفل م نیکه پاهام به زم شمیاون خونه م ییبایمن استثنا نبودم ، انقدر محو ز یحت
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 تالش کنه . تشینگه داشتن موقع یبرا ینطوریحق داشت ا دیحق داشت مغرور بشه ، شا نیمع دیشا

 بود . نیثروت هنگفت مع یهمه و همه نشون دهنده  …الشیخونه ، وسا نی، ا یکشت اون

 . امیشده و منتظره تا به خودم ب رهیکه با پوزخند به من خ ینیمع

 .  دارمیکردن خونه اش برم زیدست از  آنال یمصلحت یبا چند سرفه  کنمینگاهش رو که حس م ینیسنگ

 :  گهیو م شهیپررنگ تر م پوزخندش

 تموم شد ؟ -

 . کنهیرو کور م یکه چشم هر آدم ای، لعنت به برق دن خورهینمکه بهم بر  بهیعج

 :  گمیم چرخونمیکه نگاهم رو دور خونه م یهمونطور

 قشنگه.  یلیخ نجایا-

 . شهیم کمیبه چشم هام چند قدم نزد رهی، خ کنهیلب هاش پاک م یو از رو پوزخند

 :  گهیم یو با لحن خاص ستهیا یروم م روبه

 تو بشه؟ یقراره خونه  نجایکه ا یدونیم-

  کنه ؟ یزندگ یقصر نیچن یکه نخواد تو هیبه خودم اعتراف کنم اما کدوم زن خوامی، نم رمیگیاز نگاهش نم نگاه

 . دمیتکون م سر

 . برهیم نیقدم کوتاه از ب هیاندک فاصله رو با  همون

 . رمیگینگاه کردن به چشم هاش سرم رو باال م یبرا

 سرده.  شهیمثل همنگاهش  یداره ، حت اخم

 :  گهیو شمرده شمرده م ارهیتر م کیرو نزد صورتش
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 هیداره تا  تیتوعه البته دلنوازو فراموش نکن ، قبل از تو خواهرم اولو یبرا نجایسال  ا کی …سال  کیاما موقته ، -

 کجاست !  ی، فکر کنم خودت حدس بزن ستیمدت کوتاه ن

 بشه  یتا بستر نجایبعد از اون شب خواست که مواد و ترک کنه ، همون شب فرستادمش ا شیک یتو

 شد ؟ رفهمی. ش یبهش بکن یاحترام یب نیکوچکتر خوامیبرگشت نم یوقت

 

 . کنهیم ینیدلم سنگ یرو یحرف هاش بدجور نی، ا زیآم ریلحن تحق نیا

 ها موقته !  نیا یهمه  گهیصراحت م نیراجع به من کرده که با ا یچه فکر دونمینم

 با اون خدمتکار خونش ندارم . یانگار منم فرق کنهیرفتار م یطور

 :  گمیم یو با تند رمیقدم عقب م کی،  شهیدر هم م ابروهام

نه دلنواز ، پس  ییمن قانون طرح نکن ، طرف حساب من تو یبا جهنم نداره ، پس انقدر جلو یمن فرق یبرا نجایا-

 به کار خواهرت ندارم . یمنم کار

 

 :  گهیو م دهیسر تکون م کنهیکه نثار چشم هام م یو طوالن قیو بعد از نگاه عم پرهیابروش باال م یتا کی

 تا اتاقتو نشون بدم . ایخوبه ، ب-

 . رمیباال م یسلطنت  ی،با حرص دنبالش از اون پله ها کنهیو بهم م پشتش

 تجمالت بسته است . نیا یبار چشم من رو نینداره اما ا نییبا تجمالت پا یباال هم فرق ی طبقه

 خرد بشم . نیمع یبار نگاه و حرف ها ریز نیاز ا شتریب خوامینم گهید

 . مونهیم رهیو منتظر به من خ کنهی، درو باز م ستهیا یاتاق م هی یبه رو رو

 کامل کامل بود . زاتیکه از نظر تجه یاتاق دیاتاق با تخت دونفره ، شا هی،  شمیوارد اتاق م دیترد با
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 . دمیدیم اهامیرو یتو شهیکه هم یاتاق همون

 نبود.  اسیبابام قابل ق یخونه  کیکه با اتاق کوچ یاتاق

 بزرگ روبه رومه . ی نهییبه آ نگاهم

داره اما من ، اصال  اهامیبه رو یادیمرد که شباهت ز هی با همراه …، من دهیرو نشون م نیمن و مع ریکه تصو نهییآ هی

 دوستش ندارم .

 منیبینم کیتار ریتصو هیجز  یزیچ ندهی، چون من از اون آ کشهیکه ، فقط اسم همسر رو به دوش م یا ندهیآ همسر

. 

 :  گهیو م دوزهیبه چشم هام م نهییآ یرو از تو نگاهش

 یمیحر هی.  یو رمان ها اتاقتو جدا کن لمیف ، بعد از ازدواج دوست ندارم مثل تیجا اتاقته، البته تا قبل از محرم نیا-

 راحت . التیبابت خ نی، از ا شهیوقت شکسته نم چیما هست که ه نیب

 .  یبکن یکار خاص ستیخون الزم ن شی، جز آزما گستید یدوهفته  ازدواجمون

 نداره . یمن فرق یچون برا نجایا ای یپدرت بمون یدوهفته ، خونه  نیا یتو یتونیم

 یبه کس یازین خودمم بزرگترم چون …، بدون بزرگتر امی، خودم م یو مادر ندارم که بفرستمشون خاستگار پدر

 ندارم . 

 یباز لمیچون من اصال از ف میبه تظاهر ندار ازین هیبق یجلو یحت …از ازدواج برخوردمون کمه ، نگران نباش بعد

 ، پس ازم نخواه قربون صدقه ات برم.  ادیکردن خوشم نم

 چیه نیجز ا تمهیمنم به خاطر نگه داشتن موقع یتو به خاطر حفظ آبروته و نجات سروش ، برا یازدواج برا نیا

 . یبه کار کردن نداشته باش ازیکه ن ی، طور کنمیم نیتام تویزندگ حتاجیسال تموم ما کی از بعد …نداره یتیرسم

قرون دوهزار در به دره  کیبه خاطر  تونهیباشه ، بعد از طالق هم نم نیکاغذ زن مع یاگه رو یمدت حت هیکه  یکس

  …کار باشه
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اما سمانه  کننیآشپزخونه رو م ی، دو تا شون کارا میسه تا خدمتکار دار نییپا …، البته فعال نهیهام هم حرف

 . یبه اون بگ یتونیم یداشت یدم دسته کار شهیهم

  …اما یستین دونمیراحت باش ، چون م نجایا گمینم

 :  دهیو ادامه م کنهیم مکث

 .یکنیاما عادت م-

 

 .   نجاستیفرسخ ها دور تر از ا ییاما ، حواسم جا شنومیکنار گوشم م صداشو

 نینگاه مع ینیکدوم مشکل مکث کردم ، سنگ یذهن آشفته بازارم رو یتو دونمینم یکجا ، حت دونمینم قیدق

درهم  یو هم فکر ها زنمیم نیمع یحرف ها یرو دیی، با تکون دادن سرم هم مهر تا ذارهیافکارم م یرو رو رشیتاث

 . کنمیبرهمم رو از ذهنم دور م

 "ن فعال استراحت ک"رو ندارم که بعد از گفتن  دنیحوصله و توان کشمکش و دستور شن نیاز ا شتریب فهمهیم انگار

 . ذارهیهام و ذهن شلوغم تنها م ییو منو با تنها رهیم رونیاز اتاق ب

  …وفتهی، نگاهم به چمدونم م بندمیاتاقو م در

 . نمیشیتخت م یو رو کشونمشیتخت م یخودم تا جا دنبال

 قاب عکس خودم و سروشه . ادیکه به چشمم م یزیچ نی، اول کنمیچمدونم و که باز م پیز

که  میکردیم یپرداز ایرو شعیکه هم یخونه ا هی یجلو  میعکسو انداخت نیموقع بود که ا نیپارسال هم دیشا

 . میکنیاونجا شروع م مونویزندگ

 . میموند که قراره دور از هم باش ییسالها ادگاریعکس  نیمشترکمون اونجا آغاز نشد اما ، ا یزندگ

 یکه روز ها کنمیفکر م نیذهنم به ا یگوشمه و تو یخنده هامون تو ی، صدا کشمیلبخند سروش م یرو رو دستم

 . گذرنیخوب چقدر زود م

 . ذارمیبالش م یو سرم رو رو ذارمیکنار تخت م زیم یعکس رو رو دیشک و ترد بدون
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 کدوم اتفاق کنم !  ریذهنم رو درگ دونمیامروز من ، نم تیسر و هزار سودا شده حکا کی

 . دمهید یه اش توبه خون نشست یبه سروش که هنوز چشمها ایبابام فکر کنم که ترکم کرده ،  به

 یدنبالش برم تا بفهمم چه کاسه ا دیکه با یانتکاری، به پگاه خ ستیدارم و دامادش سروش ن شیکه در پ یعروس به

 کاسه اشه !  مین ریز

  …به پا کرده میزندگ یآشوب بزرگ تو هیکه هر بار با مالقاتش  یاون مرد چشم آب به

 . رهیآروم بگ یذهن لعنت نی، کاش ا بندمیهامو م چشم

 کابوس هی نهایا یهمه  نمیبب کنمیمجهوالت حل بشن ، کاش چشم هامو که باز م نیصدا ها بخوابن کاش ا نیا کاش

  وفتادهیمن ن یزندگ یوقت برا چیکابوس که ه هی …بوده

رو  یردچه د میوحشتناک زندگ یکابوس ها ونیم دنیبود ؟ خواب ؟ خواب یچ دمی، ام دمیهم فشار م یهامو رو پلک

 ؟ کردیاز من دوا م

 

  …یچیه

 گفت :  یکه م وفتمیحرف سروش م ادی

به سرت زد چشم هاتو ببند ، اصال باز نکن  یخواب یروز ب کیممکنه اما اگه  ریغ دونمیمن م یسوگل ، خانوم خابالو-

  …باشه و بس یکیفقط تار دتی، بذار د

 کن !  نیخودت رنگ یرو خودت برا یکیتار اون

 تو بساز !  یزندگ یخوایکه م یچشمته ، هر جور یساده جلو یصفحه  کیمثل  تیکن زندگ فکر

 . خورنیممکن باشن به درد تو نم ریاگه غ یحت نیریش یاهاینکن رو فکر

 . شهیقشنگ م تمیقشنگ باشه زندگ اهاتیکه تو رو نیهم
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و فقط به تو فکر  بندمیچشم هامو م ذارمیبالش م یسرم رو رو یکار و درسمم اما شب وقت ریدرگ شهیمن ، هم مثال

  …امون ، به بچه هامون ندهی، به آ کنمیم

 . کنهیکه تمام مشکالت رو از ذهن من دور م نهیریتو انقدر ش یایرو

  …رمیگیآروم م شم،یم آروم

صه تو خال که در ینیریش یایرو ونی، م خوابمیمتوجه بشم م نکهیبه سرم زده باشه ، باز بدون ا یخواب یاگه ب یحت

 . شهیم

  …کن نیمقابلتو رنگ کیتار یفکر کن ، صفحه  اهاتیتو هم چشم هاتو ببند و به  رو پس

 ، شک نکن !  برهیراحت خوابت م یلیوقت خ اون

 نیروبه رومو با لبخند سروش رنگ کیتار ری، تصو کنمیم یساز ای، حاال من هم مثل سروش رو کنمیهامو باز نم چشم

 . کنمیم

 . وفتهیهم م یو پلک هام رو شهی، زمان و مکان از دستم خارج م تیو در نها شمیخودم غرق م یالیخ یایدن یتو

 

 نمیب یکه م یزیچ نیو اول شهیپلکم باز م یال یکه در آغوش گرفته بودم ، به سخت یراهنیشدن پ دهیحس کش با

 . نهیمع ریتصو

 :  گمیم یخش دار یداو با ص وفتهیپرت شده م یسروش که به طرف راهنیبه پ نگاهم

  ؟یندادن بدون در زدن وارد نش ادیبهت _

 

 :  کنهیبهم پرخاش م یمتیو با نامال شهیپررنگ تر م اهشیس یابروها نیب اخم

 نزدم . شیچشمت آت یو جمعش کن تا جلو راهنیعکس و پ نیا_
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 مرتکب شدم.  یکنم بفهمم چه اشتباه یم یو دارم سع نمیش یپره ، م یاز سرم م خواب

 پرسم :  یرسم ناچارا م ینم یبه جواب یوقت

 داره ؟  یمن به تو چه ربط لیوسا_

 

 لرزونه :  یچهار ستون بدنم رو م ادشیام کامل نشده که ، فر جمله

 رو حرف من حرف نزن ! _

 

و خشم ولوم صدام رو  رهیگ یمن رو در بر م یشده  زیتم یبار اخم ابروها نیکه سکوت کنم ، ا نیترسم اما نه ا یم

 بره:  یباال م

 نیا یچه نخوا یو دم نزنم؟ چه تو بخوا نمیجهنم بش نیا یدور و تو زمی؟ خاطرات نامزدم و بر یخوا یازم م یچ_

 یطور نیاجازه نده هم نتییهم به شعور پا گهی، د رونیب برو اتاقم از هم االن …مونه یم زیم نیا یقاب عکس رو

 . یبش یوارد اتاق کس

 

راحت بلوز  الیکشم . منتظر بودم بره تا با خ یصورتم م یکشم و مالفه رو رو یگردونم و دراز م یحرص رو بر م با

به  یشکستن و خورد شدن ، پلک ها ینشده صدا قیو بخوابم اما هنوز آرامش به وجودم تزر رمیسروش رو بغل بگ

 . کنهیام رو وادار به باز شدن م دهیهم چسب

 . نهیمع یبرافروخته  ی، چهره  نمیبیکه مقابلم م یزیچ نیو اول کنمیهامو باز م چشم

 . وفتهیخودم و سروش م یچشمم به قاب عکس خورد شده  نکهیتا ا چرخونمیرو دور تا دور اتاق م نگاهم

 :  گمیم نهیلب با ک ریو ز شمی، شتاب زده از جا بلند م رهیگیتمام تنم و م یبیعج برق

  …خدا لعنتت کنه-
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 :  دهیو با خشم جوابم رو م شنوهیخوب م یلیخ صدامو

 باشه ؟  میزندگ یمرد رو هی هیسا خوامیچرا ؟ چون نم-

 دوم . یتوجه به حرفش به سمت قاب عکس م یب

 شدن . لیتبد کهیهاش به هزار ت شهیاز اون قاب نمونده ، ش یزیچ

  …دارمیها ، عکس رو برم شهیتوجه به اون ش یب

  …قاب رو نه یاما عکس تو دیخر شهیقاب رو م هی،  شهیام خارج م نهیاز س یاز سر آسودگ ینفس

 . شهیم دهیدستم کش یاز جا بلند بشم که عکس از تو خوامیم

 ستمیا یو م گردمیبرم یفور

 :  گهیو شمرده شمرده م تیو با عصبان دهیوار روبه روم تکون م دیاشاره اشو تهد انگشت

 …دور یبنداز دیکه مربوط به سروشه رو با یزیچه لباس ، هر چ راهن،یکس ، چه پ، چه ع تیاون چمدون لعنت یتو-

 . رونیاونه پس کلشو بنداز ب یها یادگاریچمدون  نیا کل اگه

 . یاونو تنت کن یها یادگاری ی، حق ندار یبذار زیم یرو رو گهیمرد د هیعکس  یمن ، حق ندار یخونه  یتو

 :  گهیو م زنهیدست به گردنش م با

که دلت  یمن هر غلط یخونه  یدارم ، پس فکر نکن تو رتی، چون غ کنهیزود باد م یلیناموسم خ یرگ برا نیا-

 . یکنیو م خوادیم

خونه باز  نیا یسروش و تو یپا دمیاتاق حبست کنم اجازه نم نیا یسوگل ، شده تو دمیهرگز بهت اجازه نم …هرگز

که قراره اسمش  یکس دهیاجازه نم رتمی. غرتمهیمن مهمه غ یکه برا یزی،چ یارزش ندار یزیبرام پش …یکن

 به الالت گذاشته یل یوار بزنه . اگه  سروش لیرو به د گهیمرد د هیمن عکس  یکنه ، تو خونه  اهیشناسنامه ام رو س

 .  ستمیمن هم سروش ن ستیبابات ن یخونه  نجایبفهم ا

جهنم  یتو نکهیا نیدرست ع نجایوگرنه ا یرو دم من نذار پا یینجایا یتا وقت یجا قانون داره و تو مجبور نیا

 شد ؟ رفهمی.شیسوزیم یافتاد
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ا ب یطور نیا نینبود و مع یتیمحرم چی، هنوز ه کنمیخودم شک م یبه گوش ها یحبس شده ، حت نمیس یتو نفس

ر من چطو د،یکوب واریچشمم به د یجلو ینطوریکه متعلق به خاطرات من و سروش بود رو ا ی، عکس کردیمن رفتار م

 ؟  امیکنار ب نیمع یها یرحم یبا ب

 رو به جون بخرم ؟  نیمع یها ادیمدام فر تونمیاز جانب سروش ، چطور م دنید یعمر مهربون کیاز  بعد

رف ها ح نیا  ینیسنگ زدمی، که اگه نم زدمیحرفمو م دیاما با دهیهم جواب نم یسرکش دونستمی، م شدیسکوت نم با

 . موندیم یدل خودم باق یرو

 :  دمی، مثل خودش ، چه بسا بدتر از خودش جواب م نهیسرشار از نفرته، لحنم پر شده از ک نگاهم

 یشرم یتو با ب …یکه ناموس خودتو حفظ کن ستین نیفقط ا رتی، غ رهیگینزن که عوقم م رتی؟ دم از غ رتیغ-

  …دلم دفن کنم ؟ هرگز یبه سروش رو تومن عشقم  یو توقع دار یتمام ناموس سروش رو ازش گرفت

مثل تو افتادم ،  یدام آدم پست فطرت یکه تو خورمیخودم افسوس م ی، واقعا برا ارمیعکس رو سرت در م نیا یتالف

  … یهم رحم نکرد قتیکه به زن رف ییتو

بود که پرت  ادیدر زکه به گونم وارد کرد اونق ی، ضربه ا پرونهیبرق از سرم م خورهیکه به گوشم م یمحکم یلیس

 . ادیقاب عکس فرود م یها شهیخورد ش یو دستم درست رو نیزم یرو شمیم

 . هی، از کف دست هام خون جار دارمیها برم شهیخورد ش ی، دست هامو از رو شنیهام از سر درد بسته م چشم

 لبم پاره شده . یکه گوشه  فهممیخوب م یلی، خ کنمیرو کنار لبم حس م یگرم عیما

 یها نفس یصدا رسهیکه به گوشم م ییرو بشنوم اما تنها صدا نیمع ادی، منتظرم هر لحظه فر رمیگیرو باال نم سرم

 کشدار و بلندشه .

چشم هاش نگاه کنم ، از اون گذشته سوزش دستم امونم  یتو خوامی، نم نهیسرم رو بلند کنم تا رذالتم رو بب خوامینم

 . دهیرو بر

 که مخاطبش سروش باشه . ادیفر هی،  خوادیم ادیفر هی دلم
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 چهار ستون بدنم رو نلرزوند . ینطوریبا صداش ا یحت چیبار هم دست روم بلند نکرد ، دست که ه کی یحت

 ؟  ادیکرده اش م زیداره سر عز ییچه بال نهیتا بب کجاست

 براش انقدر راحته ؟  هیافتاده که شکستن غرور بق یرحم یچنگ مرد ب یسوگلش تو نهیتا بب کجاست

 هی خوادی، دلم م رنیگیمرد رو از سر م نیچشم هام پر از نفرت بود ، االن سلول به سلول بدنم ساز مخالف با ا اگه

 گذاشته . رتیبذارم که روش اسم رگ غ یهمون شاهرگ یبردارم و درست رو شهیش کهیت

 . گردونمیو برمو با خشم سرم ر زنمیرو پس م ستادندیکه پشت پلکم ا ییها اشک

شو ا گهیقلبشه ، دست د ی، دستش رو کشهیبارش کنم از ذهنم پر م خواستمیکه م یی، رگبار حرف ها نیمع دنیباد

 نداره . یتا کبود یگرفته ، چهره اش مرز واریبه د

 . دهیبه اوج رس شیماریدوباره ب فهممیخوب م یلیخ

ر د دیبکنم ، شا دیچه کار با دونمینم ی، حت دوزمیم شنیزده نگاهم رو به چشم هاش که هر لحظه کم سو تر م شوک

 :  گمیو م رمیزبونم رو بگ یجلو تونمیحقم بد کرده باشه اما نم

 ؟  یخوب نیمع -

 : گهیم یگرفته و به سخت یو با صدا دهیتکون م ینگاهم کنه سرش رو به عالمت منف نکهیا بدون

 …قرصام …قرص …ق-

 

ه که روب ینیا شهی، باورم نم زنهیتمرکزم رو به هم م چکهیکه از کف دست هام م ی، خون شمیاز جا بلند م یسخت به

 زده . یلیبه صورتم س شیپ یا قهیکه تا دق هیرومه همون مرد

  …قرص هام گفت

 نیزم یو رو خورهیسر م واری، کنار د رسهیبلند و کشدارش به اوج خودش م ی، نفس ها شهیم میوخ تشیوضع

 . نهیشیم
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 :  گهیم ادیم رونیکه به زور از حنجره اش ب ییو با صدا دوزهیام م ستادهیکه هاج و واج ا یرمقشو به من یب نگاه

 . اریب …برام …هامو قرص …هام قرص …سوگل …س-

  …زنهیخشکم م دهینرس رهی، دستم به دستگ رمیو شتاب زده به سمت در م امیخودم م به

  …رسهیکس به دادش نم چی؟ ه یچ ارمیقرص هاشو براش ن اگه

 سر خودم آوردم . یبار دوم باال یرو برا لی، اما اگه قرص هاشو بهش بدم خودم عزرائ رهیبم دیشا

 . وفتهی، مغزم از کار م رهیجلدم م یتو یبدجور طونیش

 بشه ؟  فجون بده و تل ییتنها یرهاش کنم تا تو نجایهم نکهیبدتر از ا ی؟ چه انتقام رمیانتقام بگ خواستمینم مگه

 . کنمیرو احساس نم ی، پر شده از خون اما من سوزش لرزهیهام م دست

  …سروش شی، پ رمیجا م نیا از

  …و نه من کشهینه اون عذاب م ینطوریا

 پول هست که من و سروشو تا خارج کشور ببره . یاونقدر یلعنت یخونه  نیا ی، تو میریکشور م نیاز ا باهم

 . شمیم رهیبراش نمونه خ ینفس گهیکه د ینیو به مع گردمیبار برم نیآخر ی، برا ذارمیدر م رهیدستگ یرو رو دستم

 خودم رو نجات بدم . یزندگ خوامیم یا گهیبود ، من فقط مثل هر آدم د ضیخودشه ، خودش مر ستمیاون من ن قاتل

 ، به زور مانع بسته شدن پلک هاش شده . گردونهیبرم یحال یرو با ب سرش

 :  گمیم یو به سخت دمیتکون م نی، سرم رو به طرف شهیاشک شکسته م نیاول طلسم

 . نیمتاسفم مع-

 .رمیم رونیو از اون اتاق ب کنمیمکث نم یا هیبند حرفم ثان پشت

 

 اتاقش و تموم دار و ندارش رو بار بزنم . ی، احمقانه بود اگه بخوام برم تو رمیبه سمت پله ها م دهیبر نفس
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 . خودشیب یها ادیاز داد و فر …نیفرار کنم ، از مع خواستمیفقط م من

ن م تیکه دستمال به دست به وضع یتوجه به خدمتکار یو ب کنمیم ی، پله ها رو تند تند ط یازدواج لعنت نیا از

 دوم.  یم رونیو پا برهنه ب کنمیشده درو باز م رهیخ

 . شهیم ادهیو حسام راننده اش پ شهیباز م نیرنگ مع یمشک نیرفتن من در ماش رونیبا ب همزمان

 . ستمیا یارتکاب جرم م نیشده ح ریمجرم دستگ مثل

 :  گهیحال خرابم بشه م یمتوجه  نکهیو بدون ا نهیبیو م من

 . یگنجیتو پوست خودت نم یکه از خوشحال نمیبیم-

 :  گمیکنم م یلرزش صدام رو الپوشون کنمیم یکه سع یو در حال کنمیم میمو پشت سرم قا یخون یها دست

  ؟یگیم یتو چ-

 : گهیم یو با تعجب ساختگ شهیم کیقدم نزد کی

 ؟  میکرد دایبهت نگفت باباتو پ سیمگه رئ-

 . کنمیخودم شک م یبه گوش ها ی، حت کنمیزده نگاهش م شوک

 کرده ؟  دایبابامو پ نیمع

 منو ؟  یبابا

 کرده . دارمیخبرو بهم بده ب نیکه ا نیصرفا به خاطر ا نیمع شهینم باورم

 و به حال خودش رهاش کردم . ضهیمر دونستمیکار کردم ؟ م یچ من

 . کنمیچهار ستون بدنم رو حس م دنیکه لرز ی، اونقدر قو کنهیازم عبور م یبرق قو انیجر

 .  رهیچشمم کنار نم یاز جلو یا هیثان یحت نیمع یرمق و صورت از درد جمع شده  یب نگاه

 سوگل ؟  یانقدر پست شد یک تو
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 رو به خونه باز نکن ؟  گهیمرد د هی یپا یمن یخونه  یکه تو یمدت یگفت تو یداشت وقت یادیز توقع

 . نبود مرگ سزاوار اما …داشت دیشا

 :  گهیم یکه با نگران ترسهی، انگار م نهیبیام رو م دهیرنگ پر حسام

  هو؟یچت شد -

 کلمه بگم :  کی تونمیفقط مو با لکنت  دمیتکون م نیوار سرم رو به طرف وانهید

 . نیم ...مع-

  …ستهیا یو روبه روم م ادی، هراسون از پله ها باال م خونهیتا ته خط رو م انگار

 چش شده ؟  سیرئ-

 گفتم ؟  یگفتم ؟ اصال چطور م یم دیبا ی، چ لرزنیهام م لب

 . مونهیم رهیخ چکهیکه از دست هام م یخون یحسام رو نگاه

 :   زنهیکه داد م کنهیخودش م شیپ یچه برداشت دونمی، نم دهیرنگ اونم پر حاال

 احمق ؟  یدختره  یکار کرد یچ-

 ،  رهیگیجز سکوت و هق هق از من نم یپاسخ

 و بعد از گفتن :خدا تو رو لعنت کنه . دارهیحرف زدن من بر م دیاز صبر کردن به ام دست

  …یدوراه ونیم مونمی، من م شهیبرق داخل خونه م مثل

 . نیمع شیبرگردم پ ایفرار کنم و  دونمینم

 کنم ؟ چطور خودم رو ببخشم ؟  یعذاب زندگ نیچطور با ا ره؟ی؟ اگه بم یباشه چ اوردهیطاقت ن اگه

 . خورهیصفت خودم بهم م وونیح یاز خو حالم

  …گردم یبرم
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  …نهیبشناسن ، مهم مع یآدم پست عوض هیهمه منو  ستین مهم

 . ارهیب طاقت کاش …ه بمونه، کاش زند نهیمهم مع آره

 کرده باشم !  نیبا مع یکار نیمن چن شهیباورم نم یکرده ، حت دارمیخواب ب هیاز  یکی انگار

 . کنمیاتاق پرت م یوار خودم رو تو وانهیو د رمیباال م یکی یکیپله ها  از

 

 بده.  نیرو به خورد مع یداره قرص یکه سع نمیبیرو م حسام

 .  ستیبلندش ن یاز نفس ها یچشم هاش بسته است و خبر …دهی، رنگش پر کنمینگاه م نیصورت مع به

ام رو ازم گرفته  یبدن یکف دستم کل قوا یفرو رفته  یها شهیکالفه ام کرده ، خورده ش یدست هام بدجور سوزش

 که حاال چشم هاش بسته شده.  هیاون مرد مغرور شیاما تمام فکر من پ

  …منخاطر من ، به خاطر حماقت  به

 :  گمیم ادیم رونیاز ته حنجره ام ب یکه صدام به سخت یو در حال رمی، سخته اما جلو م دارمیقدم به جلو برم کی

 حسام حالش چطوره ؟ -

 :  گهیم ندازهیکه بهم م ییو بعد نگاه گذرا گردونهیبرم صورتشو

وامونده رو سر وقت بخور اما  یقرص ها نیکرد ا دی، هزار بار دکتر تاک نهیعاقبت سر وقت نخوردن قرص هاش هم-

 رسما قصد جون خودشو کرده . …کشهیم گاری، راه به راهم س چیه خورهیکو گوش شنوا ؟ قرص که نم

 

 :  پرسمیم نگران

 ؟  شهیحالش خوب م-

 : دهیتکون م سر
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 . شیکشت یفکر کردم زد دمیتو رو د هیخون یمن دست ها شهیسرحال م گهی، دو ساعت د شهیخوب م-

 :  گمیو م دمیم رونیب نهیاز س یو از سر آسودگ نفسم

 اونه که منو از ترس کشت .-

 :  گهیو م دهیبا تاسف تکون م یسر

 تخت . یآماده کن ، طبعش سرد باشه منم بذارمش رو یزیبرو چ-

 کل خونه نجس شد.  چکهیخون م یهم دور اون دستات بزن ه یباند هی

 ونریآهسته از اتاق ب یو با قدم ها ندازمیم نیحرف هام که بخوام جوابشو بدم ، نگاه آخرو به مع نیحوصله تر از ا یب

 . رمیم

 آشپزخونه خونه کدوم طرفه ! دونمی، نم رمیم نییپا یکی یکیها رو  پله

 . شهیم دایکه در رو برامون باز کرد سر و کله اش پ یکه همون خدمتکار نیتا ا چرخمیدور خودم م علنا

 :  گهیو با احترام م ادیمن به سمتم م دنید اب

 ؟  دیالزم دار یزیچ-

 :  گمیو م برمیو دست هامو باال م دمیتکون م سر

 ؟  نیکنیکمکم م …ارمیدرشون ب دیرفته با شهیدستم خورده ش یتو-

 :  گهیو م رهیگیدهنش م یدستشو جلو یبا نگران وفتهیشده از دست هام م یکه به خون جار نگاهش

 با دست هات ؟  یکار کرد یخدا مرگم بده ، دختر چ-

 : دهیادامه م کنهیم تمیکه به جلو هدا یو همونطور رهیگی، بازومو م ندازمیسکوت شونه باال م یتو

 . یکنیدکتر وگرنه ضعف م یبر دیکل دستت پر از خون شده با-

 :  زنمیم یلبخند
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 . شهیم فیاش خود به خود رد هیبق میاریهارو از توش در ب شهیخرده ش نیکه ا نینگران نباش هم-

 

و با  ذارهیرو ، روبه روم م هیاول یکمک ها یجعبه  نمیبش یصندل یرو کنهیو وادارم م برهیآشپزخونه م یتو منو

 . ارهیم رونیهارو ب شهیتک تک خرده ش نیموچ

 . مونمیم رهیاطانه اش خسکوت به حرکات محت یو تو زنمیدم نم دیکه امونم رو بر یسوزش از

 و کنهیو بعد از بستن باند دور هر دو دستم باالخره کمر راست م کنهیم یساعت دستم رو ضد عفون میاز ن بعد

 : گهیم یآسودگ

 نبود.  قیخداروشکر عم-

 :  گمیو م زنمیحال شکسته شدش لبخند م نیصورت جوون و در ع به

 هم داشتم . گهیزحمت د هی-

 :  گهیم ارهیکه خم به ابرو ب نیا بدون

 یسالمت ، به میبراتون انجام بد یفور نیکه داشت یگفتن هر کار نیکن یبیغر نجایا مینذار گفتن آقا …جون بخواه-

 !  نیازدواج کن نیخوایم

 

خونه به من سخت  نیا یاز خدمتکارا خواسته نذارن تو نی، مع شهیلب هام بود ذره ذره محو م یکه رو یلبخند

 ره ؟ بگذ

 کرده ؟  دایکم بابامو پ یفاصله  نیهم یتو

 ندارم ؟  یوونگیتا د یمرز کنمیچرا حس م ایخدا

 بکنم ؟  نیراجع به مع یقضاوت چه
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 یول کیهر چند کوچ یمحبت ها نیا گهید یاز طرف …یلیس نیا تایو نها ریو تحق یازدواج اجبار نیطرف ا هی از

 ؟  انهیمخف

 ؟ هیآدم بد نیبه خودم بقبولونم مع چطور

 . ختهیمو در هم ر ی، تمام معادالت ذهن شیچند مجهول یرفتار ها نیا

  …کلمه است : مرموز کی نیکه تنها نظرم راجع به مع اونقدر

  …پر از رمز و راز درسته؛

روز اول دلم به حال  نیو من ، از هم یاشو کشف کن دهیچیپ تیشخص یتونینم ینیاگر روزها بش یکه حت یاونقدر

 . سوزهیام م چارهیخود ب

صورتم تکون  یجلو یدست نهیبیمن رو م ینگاه مات زده  یهمون سمانه باشه وقت زدمیکه حاال حدس م خدمتکار

 :  گهیو م دهیم

 سوگل خانم ؟  نیخوب-

 :  گمیم یو به سخت دمیکنج لب هام سر تکون م یبا لبخند مصنوع همراه

 ببرم  یزیچ هی براش اومدم …اخوش احوالهخورده ن هی،  نیمع-

 :  زنهیبه صورتش م یآروم یلیس

 شده ؟  یخدا مرگم بده چ-

 :  گمیم یحوصلگ یب با

 ببرم تا بخوره . یزیچ هیبراش  دیبهتر شده فقط با-

 : گهیو با هول و وال م دهیتکون م سر

 . ارمیو م کنمیآماده م یزیچ هی عیمنم سر نیآقا مع شیپ دیشما بر دینینش نجایپس ا-

 :  گمیو م شمیخدا خواسته بلند م از
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 پس من برم -

 . ستمیا یاتاق خودم م یو بعد و باال رفتن از پله ها جلو امیم رونی، از آشپزخونه ب زنهیم یروم لبخند به

 روبه رو بشم . نیاز جانب مع یبار قراره با چه عکس العمل نیا دونمی، نم کنمیم مکث

 . کنمیو درو باز م دمیم رونیو ب نمیس یقفسه  یحبس شده تو نفس

 . کنهیم یبهم دهن کج نیو بدون اثر از مع یخال تخت

 اتاق نبود ؟ نیهم یتو مگه

 اتاق من بمونه.  یهم به هوش اومده و نخواسته تو دیشا

 . شهیمانعم م بیکشش عج هیاتاقم اما  یبشم و برم تو نیمع الیخیب خوامی، م دمیهم فشار م یهامو رو لب

 پاک کنم . نیکدورت رو از ذهن مع نیدارم تا ا یبیعج لیو م دونمیرو مقصر م خودم

 . کنمیذره هم شده عذاب وجدانم رو کم م کیممکنه اما حداقل  ریغ

منه  کنار اتاق قایکه دق یبگردم ، در بزرگ و متفاوت نیدنبال اتاق مع ستی، الزم ن بندمیو در اتاق رو م کشمیم یآه

 . نهیاتاق متعلق به مع نیکه ا کنهیم رفهممیکامال ش

 . کنمیدر اتاق و باز م زنمیکه به در م یو بعد از چند تقه ا کشمیم یقیعم نفس

 چشمهاشه . یو ساعد دستش جلو دهیتخت طاق باز دراز کش یرو …نمشیبیم

 گهی، د زنهیم گاریبه س یپک محکم یانگشت هاشه و وقت ونیم گاریس دهیکه از همون بدو ورود آزارم م یزیچ

 . رمیخودم رو بگ یجلو تونمینم

 :  کنهیقفل م نیاز احساسش پاهام رو به زم یسرد و عار یبه سمتش برم و مانعش بشم که صدا خوامیم

 . رونیگمشو ب-
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 . کنمیخوب احساس م یلیغرورم رو خ یها شهیو خرد شدن ش شکستن

  …داد منم صیچشم هاش برداره تشخ یشو از جلوکه دست نیا بدون

 چقدر خوب نفرتش رو از من بروز داد . و

 جرئت قدم برداشتن به سمتش رو هم نداشتم.  یکه حت قیقدر عم اون

 .  زنهیبهش م یبار ، پک محکمتر نیو ا برهیانگشت هاشو باال م یال گاریس

  …دو چندان قبل شده تشیجذاب کنمیدلم اعتراف م ته

 ییکم مو و مردونه اش ، دکمه ها یشدن دست ها انیباال زده و نما یها نی، آست شیشونیپ یشده رو ختهیر یموها

 باز شده تا راحت تر بتونه نفس بکشه . نهیس یکه تا رو

 . .. دنشیکش گاریس یحت

سرشار از جاذبه  همچنان یول یحال عصبان نیمغرور و در ع یمرد سیساخته بودن ، تند سیتند هیو همه ازش  همه

 مردونه . یها

 :  گمیو با ندامت م دوزمیم نیسرکشم رو به زم نگاه

  …من نیمع-

 : گهیم یشتریبار با تحکم ب نیو ا پرهیحرفم م ونی، م دهیمهلت حرف زدن هم بهم نم یحت

 . نستایجا وا نیصداتو بشنوم سوگل پس ا خوامینم-

  …هی، من هم آدم بودم ، خفه خون گرفتم اما فقط ده ثان کردیرو مسکوت م یهر جنبنده ا لحنش

 و سکوت کردن نبود ، وقت حرف زدن و دفاع کردن بود .  دنیترس وقت

 : گمیوقفه م یبار ب نیو ا کنمیتازه م ینفس

 ونمیپش …نیاما بب …کنمیم کاریچ دمی، اون لحظه انقدر فشار روم بود که نفهم خوامیم معذرت من …من نیمع-

 دووم داشت ، بعدش برگشتم .  اطیاتاق تا ح یفاصله  یتو فقط ام احمقانه فکر …شدم
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 …من مرگ تو رو نخواستم خورمیم قسم

 

 بهش دوختم . ی، نگاهم رو با درموندگ خورهیتکون م دستش

 است . یخنث ی، نگاهش خنث کنهینم ادی، داد و فر نهیشیتخت م یو رو شهیجا بلند م از

 ها آرامش قبل از طوفانه . نی، همه ا گهیدلم م یتو یحس ترس هی اما

 . کنهیو خاموشش م دهیکنارش فشار م زیم یرو گارشویس

 ، دوباره صامت و استوار .  شهیو بلند م رهیگیرو به تخت م دستش

 . شهیم کیبه نگاهم قدم به قدم بهم نزد رهیو خ دوزهیاون نگاه شب زده اش رو به چشم هام م باالخره

 . ستهیا یام م نهیبه س نهیو س برهیم نیرو از ب فاصله

 اما اون انگار تا عمق وجودم نفوذ کرده.  نمیبینم یزیمطلق چ یکیتار هینگاهش جز  ته

 : گهیآهسته و زمزمه مانند م یول یجد یو با صدا شکنهیم شویطوالن مکث

 که راجع به من چاپ شد ؟  یاون خبر ادتهی-

 . دمیسر تکون م ی، به آهستگ نمیبی، انتظارشو که م کنمیسکوت نگاهش م یتو

 : گهیاز نفرت م یا هیو ته ما ی، با گرفتگ شهیهاش رفته رفته درهم تر م اخم

 نه مگه نه؟   ایاون خبر درسته  ینیبب یکنجکاو بود-

بار  یپس برا رسهیاش به کجا م دهیچیپ یحرف ها نیاما دوست دارم بفهمم ته ا دونمیسواالت نم نیرو از ا هدفش

 . دمیدوم سر تکون م

 :  دهیو ادامه م کنهیبار مکث نم نیا

 من بود .  یمحض زندگ قتیروزنامه حق یچاپ شده تو یتک تک خبر ها-
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 نوشته بود ؟  ایبندازم چ ادتی یخوایم

 

رو  یقتیم حقاساسه اما االن ، داشت یب ی عهیشا هیمطمئن بودم اون خبر  بای، من تقر کنمیو مات بهش نگاه م محو

 . کردیذهنمم عبور نم یاز گوشه  یکه حت دمیشن یم

  …و لحنش تلخ تر و گزنده تر شهیرفته رفته قرمز تر م نیمع صورت

 چرا ؟  یدونینوشته بود پدرم، مادرمو کشته م-

 هاش انقدر منو نترسوند . ادیداد و فر یحت کنمی، اعتراف م زنمیم یو نه حرف دمیبار نه سر تکون م نیا

دامه ا یشتریو با خشم ب شهیم کمیبده نزد یمهلت نکهی، بدون ا دارمیقدم به عقب برم کیو  دمیدهنمو قورت م آب

 :  دهیم

 ستمی. من مثل بابام نانتکارهیمادر من خ کردیفکر م نکهیچشم من مادرم و کشت فقط به خاطر ا یپدرم جلو -

 ی، موقت ، فقط رو یندارم اما تو قراره زن من بش بهت یاحساس چیه …اما من مردم شمیوقت هم نم چیه …سوگل

  …ستیکاغذ اصال مهم ن

 . یشیکه تو ناموس من محسوب م نهیکه اسم من روته ، مهم ا نهیا مهم

 یحس کنم دور از چشم من پا ای، بشنوم ،  نمیبب خوامیسال ، چه ده سال ، نم کیمدت ، چه شش ماه، چه  نیا یتو

هم تو رو هم سروشو از به  خورمیحس کنم قسم م یزیچ نیکه اگه کوچک تر …یخونه باز کرد نیسروش رو به ا

 فهم شد ؟ ری.ش کنمیم مونیاومدنتون پش ایدن

 

 . دمیهاش ترس دیمرد و تهد نیاعتراف کردن اما در حد مرگ از ا بهیشدم ، عج رهیپلک بزنم بهش خ نکهیا بدون

 . دمین مبخوام سر تکو نکهیکه بدون ا یقدر اون

 :  دهیادامه م یری، با لحن بد و سرشار از تحق دارهیرو از روم برنم نشیسنگ نگاه
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اما  یفکرت رو هم ندار یتو یکردن حت انتیبه کارت ندارم ، حق خ یکار گهیکار امروزت شناختمت ، د نیبا ا-

 …ستی، باز هم برام مهم ن یآخرتم بکش یمن نفس ها ی، اگه جلو یندار یارزش چیمن ه ینره از امروز برا ادتی

 . یارزش یآدم ب هی گهیمن تو د یبرا

 

  …خرد کرد یصورتم در نوسانه، غرورم رو بدجور یتک تک اجزا یرو نگاهش

 تا منو ببخشه. ارمیرو به رحم ب نیمع یدل سنگ تونمیم کردمیبودم که فکر م احمق

 . کنمیفقط سکوت م لیبندازم؛ اما به دو دل راه دادیو داد و ب ستمیسرکشانه مقابلش وا شهیمثل هم تونمیم

 یار توب نیاول یمقصر بودم و برا …نیخودم رو ببخشم چه برسه به مع تونمیاولم قانع کننده بود ، خود من نم لیدل

 اشتباهمو قبول داشتم . یزندگ

 کی یکه حت یکرد ، طور ینیدلم سنگ یرو یبدجور نیمع یدومم دلم بود ، درسته مقصر بودم اما حرف ها لیدل

  …شدن اشک هام یبا جار شدیم یکلمه حرف مساو

 . رمیم رونیو از اتاق ب کنمیچشم هاش عقب گرد م متیبه اخم و نامال رهیخ

 :  گمیو تند تند م زنمیو با دستم خودم رو باد م رمیگیرو باال م سرم

، اما متوجه اشتباهت  یکرد اشتباه. …نکن هینکن ، گر هینکن سوگل ، گر هی، گر ستین ختنیاالن موقع اشک ر-

 . یبه نفعته پس خودتو به خاطر اون عذاب نده لعنت نیمع یکم محل …هیکاف یکه خودت متوجه شد نی، هم یشد

  …هیکاف یکنیم هیکه به خاطر اون خون گر نیتو سروشه ، هم درد

 ندارن . دنیبار ی، اشکام هرگز اجازه  دمیو قورت م بغضم

 جا محکومم  نیشدن ا یشدن پشت پلک هام ، درست مثل من که به زندان یبه زندان محکومن

 نداره.  دنیپر کش یفکرش هم اجازه  یکه حت یزندان

  …عاشق که فرسخ ها دور تر از معشوقشه یزندان
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  …و مجنون یلیل مثال

  …سروش مجنون تر ایترم  یلیمن ل دونمینم

 سروش !  ایمن عاشق ترم  دونمینم

و مجنون داره ، همون قدر تلخ ، همون قدر  یلیل یبه قصه  یادیما شباهت ز یکه قصه  نهیا دونمیکه م یزیچ اتنه

 …تلخ یانیهمون قدر پا دیو شا یپر از سخت

 

من امروزم فقط  یطلوع کرده و برا دیدوخته شده که کم کم در حال طلوع کردنه ، خورش یدیبه خورش چشمم

 مطلقه . یکیتار

 . نیمع با ازدواجم روز …من بود ی، روز جهنم امروز

 . کنهیدوهفته رو رصد م نیو روز به روز ا کشهیپرم ذهنم

 به من نداشت و یکاخ مانند که تعلق یخونه  نی، ا نیمع یها یمحل یکه هر روزش بدتر از روز قبل بود ، ب یا دوهفته

 . دادنیاز قبل آزارم م شتری، هر روز ب یاتاق لعنت نیا یها واریرو بهم فهموند ، در و د نیروز اول ا نیمع

  …خون بوده و بس شیدر حد همون آزما نیبا مع دارمیدوهفته تنها د نیا یتو

 . کردیم یداشتم و نه اون اصرار یعروس جانیو کشش و ه دیبه خر یلیمن تما نه

 نداشتم . یعروس یها دیخر یانتخاب لباس عروس و حلقه و باق یتو یسهم چیبودم که ه یعروس نیمن اول دیشا

 . رهیم شیپ نیمع یکه قراره برم هم طبق خواسته  یشگاهیو آرا یمکان عروس یحت

 . وفتهیاتاقم م یشده از چوب لباس زونیبه لباس عروس آو چشمم

  …لباس عروس سال بود اما ، انتخاب من نبود نی، شاهکار تر دیشا

  …صدرا باشم نیتا در شان مع دمیپوش یلباس رو م نیمن نبود ، من صرفا ا یلباس برا نیا
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ر منک خوامیلباس بشم ، نم نیا دنیمنکر برق چشم هام بعد از د خوامیکننده، نم رهیحال خ نیساده و در ع یلباس

  …رهیم شیپ اهامیطبق رو زیبشم که همه چ نیا

باال درست مثل قصه ها ، همون تاج شاهزاده و همون  متیاس عروس با قبزرگ و شاهانه ، همون لب یخونه  همون

  …اهامهیرو یکننده  لیتکم دونستمیکه م یعروس نیهمون ماش تیکه دنباله اش بلند بود ، در نها یتور

 که کم بود عشق بود ، عالقه بود ، اعتماد بود . یزیها بود ، تنها چ نیا ی همه

 به خودم بقبولونم تا سروشو فراموش کنم . کردمیم یو سع کردمیبا خودم فکر م یگاه

که آرزوشو داشتم  یهمون طور …ییشروع کنم ، تنها یتازه ا یاستفاده کنم و زندگ نیمع یخیحالت سرد و  نیا از

  …دود بشه و بره هوا ماتمیبود تا تمام تصم یآوردن خاطراتم با سروش کاف ادی، اما هر بار به 

 نه!   ای دهیرو فهم نیسروش ا دونمینم یبود و من حت نیبا مع میس، روز عرو امروز

 که یبمونه ، اما سروش یمخف ینبود که از کس یزیچ یبه جز هست یصدرا اون هم با دختر نیچند خبر ازدواج مع هر

 . موندیساکت نم یخبر نیچن دنی، بعد از شن شناختمیمن م

از سروش  یخبر چیاما ه کردیخونه رو خراب م نیو سقف ا ومدی، م زدیرو به هم م یعروس نیو ا ومدی، م ومدیم دیبا

، انگار  ومدیمنتظر اومدنش بودم اما ن هیپخش شد ، هر ثان مونیعروس یچند روز که کارت ها نیا یط …ستین

 . وفتادینم میگوش یهم ازش رو امکیپ کی یراحت فراموشم کرد که حت یلیخ

  …ارهیم رونیهپروتم ب یایو از دن، من خورهیچند تقه که به در م یصدا

 :  گمیم یگرفته ا یو با صدا دمیانگشت شصت و سبابه چشم هامو ماساژ م با

 …تو ایب-

 

 متیو بدون مال کنهیسرد و بدون نفوذ نگاهم م شهی، مثل هم ادیچشمم م یجلو نیو قامت مع شهیاتاق باز م در

 :  گهیم

 . ادیزنگ بزن باهات ب یدار ییآشنا ی، اگه دوست شگاهیآرا یدنبالت تا بر امیحاضر باش ، م گهیدو ساعت د-
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 :  گمیم یو با گرفتگ شنهیکنج لبم م یزهرخند

تنها  دمیم حی، پس ترج شناسمیکس و نم چیشدن . ه بهیمن همه غر یبرا …آشنام یدارم، نه با کس ینه دوست-

 برم .

 

 :  گهیتفاوت م یب

 نداره اگه امروز اونم باشه . یدنبال دلنواز ، گفتن مورد رمی، من م یهر طور راحت-

 :  گمیو م دمیتکون م یسر

 . رمیم یدنبالم خودم با تاکس ایهم ن شگاهیبرو ، آرا-

 : گهیم یلحن تلخ و گزنده ا با

 . امیالزم نکرده حاضر باش م-

 . مونهیاز من نم ی، اون هم منتظر جواب کنمیم سکوت

 . رهیو م بندهیاتاق و م در

 . دوزمیدرخشش دو چندان شده م دینور خورش ریسرسبز که حاال ز اطیو دوباره به ح چشمم

 نکیاشراف زاده بعد از زدن ع کیو درست مثل  رهیم نشیمحکم به سمت ماش یکه با قدم ها نمیبیو م نیمع

 .  شهیبا سرعت از خونه خارج م شهیو مثل هم شهیم ستمشیس نیآخر نیمارکش سوار ماش

 لمیموبا یصفحه  ی، اسم پگاه رو دارمیتخت برم یرو از رو می، گوش شکنهیسکوت اتاق و م لمیزنگ موبا یصدا

 . شهیخاموش و روشن م

 . کنمیو تماس و وصل م شمیم مونیرد تماس بزنم اما پش خوامیحرص م با

 :  کنهیم تیاذ مویصوت یپگاه تارها یمتعجب و به ظاهر دوستانه  ی، صدا ذارمیو کنار گوشم م یگوش
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 ؟  یصدرا ازدواج کن نیبا مع یخوایسوگل ؟ راسته ؟ تو امروز م-

 

 :  گمی، حق به جانب م شهیاعصابم خورد م فتادهین یاتفاق چیانگار ه کنهیرفتار م یکه طور نیا از

 برات مهمه ؟ -

 : دمیو ادامه م کنمیم مکث

 . یمن ندار یزندگ یتو یجز خراب کار ی، البته که برات مهمه ، چون تو کار دمیپرس یچه سوال احمقانه ا-

 

 :  گهیم متعجب

 سوگل حالت خوبه ؟  یگیم یچ-

 :  رهیکه بخوام صدام باال م نیا بدون

 تا چاپ کنن ، تو منو یدفتر فرستاد یبرا تو و خبر اون …نشده یچیرفتار نکن انگار ه ی، تو هم طور ستمیخوب ن-

 . یموفق شد …نیبود ؟ جدا کردن من و سروش ؟ آفر ی، هدفت چ یلعنت یاون کشت یتو یه بردبا نقش

 

 :  گهی، با تته پته م لرزهیصداش م کنمیم حس

رفته خود من چقدر با بابات حرف زدم تا زودتر بذاره  ادتیبخوام تو رو از سروش جدا کنم ؟ سوگل  دیمن چرا با-

 ؟  تونیسر خونه زندگ نیبر

 !  یازدواج کن نیبا مع یخودت خواست لیفکر کردم تو با م من

 

 :  ادیدر م اشکم
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 !  تو خاطر به …ازدواج کنم ، مجبور شدم نینخواستم ، من نخواستم با مع-

 

 :  گهیم باالفاصله

 هیمن اون خبرارو به دفتر فرستادم ! آخه  یچرا شک کرد دونمینم …می، با هم خواهر میدوست یسوگل ما از بچگ-

اون  اد؟یصدراعه به چه کار من م نیکه مربوط به مع ییمن داره ؟ خبرها یبرا یخودت فکر کن ، چه نفع شیذره پ

 من خبر نداشتم !  یخودت شاهد بود یشبم تو کشت

 من نبوده ریشده اما تقص یاشتباه هی

 

 . میتا من و سروش ازدواج کن زدیم شیکه پگاه خودش رو به آب و آت ادیم ادمیرو  یی، روزها کنمیم سکوت

  …خواهر بودنمون یبستن برا مانیهامون ، پ طنتیامون ، خنده هامون ، ش یو نوجوون یبچگ خاطرات

دوست  ی، حرف ها کنمیپگاهو باور م یحرف ها شهی، مثل هم رمیگی، آروم م شمیم رام …که نهیا قتیحق

  …امویبچگ

  …خواهر خونده امو یها حرف

 

 :  گهیو م دهیم رونیکالفه ب ینفس

 شده!   یکن چ فیحاال تعر-

 

 هیداشتم به  ازین یکس یب نیا یتو …، مو به مو ، جز به جز کنمیم فیرو براش تعر زیخدا خواسته با بغض همه چ از

 نفر تا حرف هامو بشنوه . 

 . شمیتا باالخره خسته م گمیم اونقدر
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 من ناراحت شده. یاونم پا به پا فهممیصداش م یاما از رو نمیبیو نم پگاه

 :  رسهیاعتراض مانند پگاه به گوشم م ی، صدا شهیهام که تموم م حرف

 . یدادیوا م دینبا نیاز مع دیتهد هیسوگل ، به خاطر  یشدیم میتسل دینبا-

 :  گمیم هیگر با

، از اون  دمیدیزندان م یها لهیسروشو پشت م دیبا کردمینداشتم پگاه ، اگه باهاش ازدواج نم یا گهید یچاره -

  …کشهیبه اسم سوگل نداره ، گفت از من خجالت م یدختر گهید گفت بابام …خودم یبابام ، آبرو یگذشته آبرو

 . ادیب یعروس یشده امروز برا یاما نرم تر شده ، راض دهی، کامل منو نبخش زنمیهفته است هرروز بهش زنگ م دو

 

 :  گهیحرص م با

 . گمیم زوی، به سروش همه چ رهیازدواج سر بگ نیا ذارمینم …من دارم ی، اگه تو جرئتشو ندار یاما تو مهم تر-

 

منه هم فاجعه بود ، وحشت  یکه سروش بفهمه امروز عروس نی، فکر ا ارهینفسم رو بند م شهیسروش مثل هم اسم

 :  گمیزده م

 . شهیوسط سروش داغون م نیا کنمیازدواج م نی، من باالخره با مع شهیخراب م یچ همه ، پگاه اصال …اصال-

 

 !  فهمهی: اون که باالخره م پگاه

 

 بهش نگو !  کنمی، التماست م ستیوقتش امروز ن-

 



 تو؟ ایمن عاشقم 

 
337 

 

 :  گهیتاسف م با

 !  ادیسرش م ییاگه بفهمه چه بال دونمیاالنشم داغونه نم نی، اون هم دمشید شیدو روز پ-

 

 :  گمیم یفتگیش با

 نگفت؟  یزی؟ چطور بود ؟ چ یدیسروشو د-

 

از تو  یخبر هیبا چشم هاش التماسم کرد  دی؛ منو که د زدیشما پرسه م یخونه  یها جلو وونهید مثل …: چراپگاه

 . یستیمدت ن هیتا  رازیش یرفت بابات با گفتم منم …بهش بدم

 

 :  گمیم مغموم …خودم یسروش هم برا ی، هم برا کشمیم آه

 از امروز نزن !  یحرف شیدیزم دباشه پگاه ، اگه با-

 . شتیپ امی، تو آدرس بده ب زنمینم-

 :  کشمیم میشونیبه پ یدست

 اونجا . ایب کنمیم امکیو برات پ شگاهیآدرس آرا-

 . شهیبه قطع کردن تلفن م یباالخره راض گهیم یا باشه

 کم مونده بود . نی، تا اومدن مع ندازمیم یساعت نگاه به

 شمیو بعد از برداشتن حوله ام وارد حموم م کشمیم یآه

 



 تو؟ ایمن عاشقم 

 
338 

 

عروس ها دو ساعت  ی هیبودم که بخوام مثل بق یحوصله تر از اون ی، ب کشهیساعت طول م میکردنم کمتر از ن حموم

 حموم با وسواس خودم رو بشورم.  یرو تو

 نییپا یاز طبقه  نیمع ی، صدا پوشمیبدون خشک کردن موهام لباس م میشگیو طبق عادت هم امیم رونیحموم ب از

 وقته دو ساعته ام تموم شده.  یعنی نیو ا ومدیم

 . خورهیرفتن ، چشمم به چشم دلنواز م رونی، به محض ب رمیم رونیو از اتاق ب ندازمیسرم م یرو رو شالم

 یطور نیا اش ندهیو آ یدختر ، جوون هیکه  فهی، ح سوزهی، دلم م دمشیکه د هیتر از بار قبل دهیتر و رنگ پر الغر

  …تباه بشه

  …ادیترک اعت کینیکل یمواد مخدر و گوشه  با

 :  گهیو م زنهیم یپوزخند نهیبیامو که م رهیخ نگاه

 . دمید میزندگ یکه تو هیآدم نی، مرد تر یحقم دار …ینه ؟ عاشق سروش یو دوست ندار نیمشخصه مع-

 

 :  دهی، با همون لحن تلخش ادامه م ستیخودش ن یحال و هوا ی، انگار تو کنمینگاهش م دهیباال پر یابرو با

 !  نی، منو بب یپس همون بهتر که با عشق ازدواج نکن …هیو پوچه تهش تلخ چیه یاما عاشق-

ه بار ب هی یتا اجازه بدن باهاش ازدواج کنم ، حت ختمیزدم ، شب و روز اشک ر یدست به هر کار اقتیل یب هیخاطر  به

؟  یبود اما اون چ اهامیمرد رو المیبهش چاقو زدم و فرار کردم ، به خ نمشیکرده بود تا نب میزندان نیمع نکهیخاطر ا

خونه مثل سگ  نیکنج ا …کردمیمواد شب و روز التماسشو م ذره هیمعتادم کرد ، به خاطر  یبا هزار چرب زبون

 خواستمیآخرم ولم کرد و رفت ، مو بهم برسونه .  یذره از اون زهر مار هیتا  گرفتی، هر بار ازم باج م دمیلرزیم

ا رو خواست ام اقتیل یکه باهام قهر بود اما کوتاه اومد ازم آدرس اون ب نیا با …کرد میزندان نجایا نیبکشمش اما مع

 .  کشهیو م نیچون مع …دمیوقت هم نم چیندادم ، ه

 خوردش …مه ، روح داره ، قلب دارهکه روبه روشه آد یاون ستی، اون قاتله ، اصال هم براش مهم ن کشهیکه م دونمیم

 . کنهیم
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 :  گمیم انهیو دلجو شمیم کی، با تاسف بهش نزد رمیگیحرف هاش قرار م ریتحت تاث یبدجور

 به حال خودش رهاش نکن !  …نهیکارشو بب یکن ، بذار جزا تینه برو ازش شکا نی، به مع یبگ دیامـا با-

 

و  نیبگم مع سیآبروم کنه ، بدتر از اون اگه به پل یب تونهیم قهیدق کی یتو …: ازم عکس داره ، از منه احمق دلنواز

 . زهیریزندان هم باشه زهرشو م یها لهیاگه پشت م یاون حت …کشهیم

 

 که درمون نداشت. میداشت یدرد هی، هر کدوم  کنمینگاهش م یناراحت با

  …کردینم یفرق …سخت تر یکیسخت  یکی، حاال  میباخته بود یزندگ نیا یتو یقیطر هیمن هم دلنواز به  هم

 دیبود که با یی، مهم تصور ها شدیکشته م دیبود که با یی، مهم عشق ها شدیبود که داشت تباه م ییها یجوون مهم

 . شدیخراب م

 

 :  کشهینگاه هر دومونو به سمت خودش م نیمع یصدا

 ؟  یحاضر-

 :  گهیدلنواز رو بکنه با اخم م یحظه مال نکهیبدون ا …دمیمخاطبش منم و فقط سر تکون م فهممیم

 منتظرم . نییپس لفتش نده پا-

 :  گمیو م کنهینگاهم م یبه دلنواز که با ناراحت  کنمی، رو م کشمیم یآه

، حاال چه چرخ روزگار به کام ما  میادامه بد یکه به زندگ می، مجبور گذرهیاما م …یکنی، فراموش نم گذرهیم-

 ما هیبچرخه چه بر عل

 

 مونم.  یهم از جانب اون نم ی، منتظر جواب دهینم یجواب
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 . رمیم نییاز پله ها پا المیو بعداز برداشتن وسا گردمیاتاق برم یتو

 در حال صحبت کردن با تلفنه . نشیزده به ماش هیتک نیمع

 . ذارمیعقب م یصندل المویو وسا شمیم نیتوجه بهش سوار ماش یب

 . رهیگیعطر تلخش در بر م ی حهی، به محض نشستنش ، کل مشامم رو را شهیم دایکه سرو کلش پ کشهینم یطول

 . کشمیم قیکه متوجه بشه نفس عم یو طور کنمیپنجره رو باز م بالفاصله

م که محک یپدال گاز تیو در نها کنهیجابه جا م تیکه با عصبان یاز دنده ا نوی، ا شهیم یکه چطور عصبان فهممیم

 . فهممیم شهیفشرده م

کنج لب هام جا خوش  یو لبخند محو شمیکردم غرق لذت م یموجود رو عصبان نیا قهیدق کی یبرا یحت نکهیا از

 . کنهیم

 :  گهیکه علنا حرص و خشم داره م ییکارم با صدا یتالف به

 همه به خاطر انتخابم نگاه تاسف بارشونو بهم بدوزن . خوامینم …امشب بذار کنار اتویبچه باز-

 

 . شمینم یخواسته اش اصال عصبان برخالف

  …من نبودم خودش بود کردیم یکه بچه باز یزده ، در واقع کس یحرف و صرفا به خاطر تالف نیا دونمیم

 :  دمیجوابش رو م یو با خونسرد زنمیم یلبخند

  …بار تاسفشون رو خوردن کیاونا قبال -

 :  گهیو م زنهیم یچون پوزخند فهمهیم نویخوب ا یلیخ نمیبود و مع یحرفم به هست میمستق ی اشاره

وب ، خ کنهیزنونه اش استفاده م یها تیکم از جذاب هی شیزندگ یمن بوده ، حداقل تو یانتخاب برا نیبهتر یهست-

 . رهیو اونو بگ نیا یدختر فقط پاچه  ستین
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 . رسهیشکستن استخون هام به گوشم م یکه صدا چرخونمیبه سمتش م یو طور گردنم

  …شهیدود از سرم بلند م کنمیم حس

 :  زنمیصدام داشته باشم داد م یرو یکنترل نکهیا بدون

  رم؟یگیمن پاچه م-

 :  گهیو م دهیغرق لذت شده ، سر تکون م تمیاز عصبان انگار

  …خوردهی، هم  یریگیهم پاچه م-

 :  گمیم تی، با عصبان کنهیقطع م حرفشو

 ؟ یخورده چ هی-

 :  گهیم زنهیجنس بنجل حرف م هیکه داره راجع به  یو طور دوزهیه صورتم مگرانه اشو ب زیآنال نگاه

اگه زبونت  یحت …همون جوجه اردک زشت افتادم ، مخصوصا چشمهات ادی دمتیکه د ی، روز اول یخورده زشت هی-

 . رهیگیآدمو م یحرف نزنه ، چشمهات پاچه 

 

 :  گمیخودمو حفظ کنم و م یخونسرد کنمیم یدر حال انفجارم ، سع تیکه از عصبان یحال در

 کل صورتت خط افتاده یبنداز. انقدر اخم کرد نهیینگاه به آ هی یریبگ رادیمن ا ی افهیبه شکل و ق نکهیقبل از ا-

 .  یریگیزود رس م یریپ

  …کنمی، مات و مبهوت نگاهش م نمیبیو کنج لب هاش م یبار لبخند محو نیاول یبرا

 بشر چرا انقدر احمقه ؟  ابن

 خدا اخم کنه ؟  ی شهیهم تونهی، چطور م شهیم شتریب تشیلبخند کمرنگ انقدر جذاب نیبا ا یوقت

 داشته باشه . رینفر انقدر تاث کیظاهر  یخنده تو شهی، باورم نم رمیمن هم نتونستم نگاه ازش بگ یحت
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 . رهیم نیز ب، چون همون لبخند محو کم کم ا شهینگاهم م یرگیخ ی متوجه

 . شهیحاکم م نی، دوباره همون جو سنگ میکنیرو جفتمون فراموش م نمونی، بحث ب کنمیسرکشم و جمع م نگاه

 نویماش نیمع قهیچون بعد از ده دق ستین یطوالن ادیز شگاهیآرا ری، خداروشکر مس نیو نه مع زنمیم یمن حرف نه

 . دارهینگه م

 

 :  گهیبه من و م کنهیم رو

 ؟   کشهیطول م یکارت تا ک-

 :  گمیو م ندازمیبهش م یهیعاقل اندر سف نگاه

 من از کجا بدونم ؟ -

 :  دهیو جواب م ارهیم رونیاز چشمش ب نکشویع خونسرد

 سخته.  یلیامروز خ شگرهیفکر کنم کار آرا-

 :  گمیم غیج غیبا ج شمیم یکه عصبان شهی، مثل هم ارهیبا حرفش حرصم رو در م دوباره

 کنه که در حدم باشه . ادهیروم پ یشیآرا هی دیبله کارش سخته  چون من ذاتا خوشگلم با-

 

 :  پرهیابروش باال م یتا کی

 پس !  یاعتماد به سقف دار-

 :  گمیم یحاضر جواب با

 زشت . یگیبه ابرا ، در ضمن بار آخرت باشه به من م دهیآره اصال رس-

 :  گهیم یو با خونسرد چرخونهیصورتم م یاجزا یرو رو نگاهش
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 . گهید یزشت-

 

 :  گمیم کننیکه با بزرگترشون کل کل م کیکوچ یو درست مثل بچه ها کنمیباز م نویحرص در ماش با

 .  قهیعط یو اون هست یزشت خودت-

 

 دمیپشت بند حرفم امون نم نیمتوجه بشه ، بنابرا نیذارم مع یاما نم رهیگ یجواب بچگانم خنده ام م نیاز ا خودمم

 یم خکوبیم نیکه پاهام رو به زم شهیقفل م ینگاه یشدن ، نگاهم تو ادهی، اما به محض پ شمیم ادهیپ نیو از ماش

 کنه .

 

، درست مثل من که تمام  کشهینفس هم نم یبگم حت تونمیشده ، به جرئت م رهیناباور به من خ یبا نگاه سروش

 داشته و نداشته ام رو از دست دادم . یروین

 و به سروش گفته باشه . زیقولش زده باشه و همه چ ریپگاه ز شهینم باورم

ر و د یقرار یسرشار از ب یفروغ و نگاه یب یمرد با چشم ها نیسروشه ، ا ستادهیکه جلوم ا ینیا شهیباورم نم اصال

 . یحال کدورت دلخور نیع

 است . شهیکه بلند تر از هم یشیظاهر آشفته و ته ر نیا

 . ستادهیکه هنوز هم باور ندارن ، روبه روشون سوگل ا ییها چشم

  …کرده ، قراره ازدواج کنه  یکه حاال نامرد یسوگل

که از مغزم نه ، بل گهی، د رمیبه سمت سروش م نیتوجه به مع ی، ب رسهیبه گوشم م نیباز و بسته شدن در ماش یصدا

 . رمیگیاز قلبم فرمان م
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 :  رسهیم مبه گوش نیمع یسرزنش گرانه  یصدا

  …سوگل-

 . ستمیا یسروش م یبشه ، روبه رو یکرده ، فراموش کردم ممکنه چقدر عصبان دمیکردم منو تهد فراموش

ر انگا زنهی، قلبش انقدر تند م دهیبدنش به قلبش رس یزده و تمام خون ها خیمرده رو دارم که دست و پاش  هی حس

 بزنه . رونیبشکافه و ب نشویس یقفسه  خوادیم

 :  گهیخش دار فقط دو کلمه م ییو با صدا شهیم رهیملتهبش بهم خ یبا چشمها سروش

 دروغه نه؟  -

 بگم دروغه . تونستمیبگم آره ، کاش م تونستمیقفل شده ، کاش م زبونم

 . مونهیاشک ثابت م یهمون قطره  ی، نگاه سروش رو شهیم ریاشک از چشمم سراز یقطره  نیاول

 :  گهیو م زنهیم یمصنوع لبخند

عوا بهم گفت باهاش د نویپگاه ا یوقت ی، حت یکنینم انتیبه عشقمون خ دونمیمن باورت دارم ، م ؟یکنیم هیچرا گر-

 . کنمینکن ، من باورت م هیاالنم گر …کنهیکارو نم نیکردم ، بهش گفتم سوگل ا

 

کرد ، به عشق  انتیتا بگم سوگولت خ چرخهی، زبونمم به کامم نم سوزونهی، وجودم رو م زنهیم شمیهاش آت حرف

 .زمیریبزنم و فقط اشک م یحرف تونمی، نم نمونیب

 :  دهیجوابش رو م نیمع یبم و مردونه  یمن صدا یجا به

 مال منه . گهیپگاه راست گفته ، سوگل د-

 

ه و ناباورش زد رتینگاه ح ینیتا سنگ بندمی، م نمیتا خورد شدن غرور سروش رو نب بندمی، م بندمیهامو م چشم

 خم نکنه . نیاز ا شتریکمرم و ب
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  …بود یسخت یبود ، چقدر دوراه یبد یلحظه  چقدر

از خشم باال  یطور نشیس یشده ، قفسه  رهیخ نیبه مع یزخم ریش کی، سروش درست مثل  کنمیهامو باز م چشم

 . وفتهیبراش ب یاتفاق ترسمیکه م شهیم نییپا

  …به ظاهر خونسرده نیسروش ، مع برعکس

 یا گهیاز هر زمان د فهممیاش پنهون کرده ، اما م یخنث یرو پشت اون اخم و چهره  تشیچند تمام عصبان هر

 تره . یعصبان

 .  ترسمیم نیازهمه از خشم مع شتری، ب ترسمیم نشونیجو ب از

 تا انفجار نداره . یسروشه که مرز نیانگار فراموش کردم ا اما

بهش بده مشت  یفرصت نکهیو قبل از ا برهیم ورشی نیو به طرف مع دهیهم فشار م یرو تیهاشو با عصبان دندون

 .  کنهیصورتش م یمحکمشو حواله 

 کنهیاما تعادل خودشو حفظ م رهیو دو قدم عقب م شهیبه سمت چپ خم م نیمع صورت

 . ذارمیدهنم م یو دستمو جلو کشمیم یخفه ا غیج

 :  شهیسروش گم م یعربده  یتو غمیج یصدا

واهلل قسم  به کشمتیم نمیتو رو دور بر سوگل بب گهیبار د کی …کشمتیم نیدهنتو آب بکش بعد بگو سوگل ، مع-

 زندان باشم  یها لهیتا آخر عمرم پشت م ستی، برامم مهم ن کنمیتموممو تموم م مهیکار ن

 دونمیکه م یو با خونسرد کشهیلبش م ی، انگشت شصتش رو باال کنهیجا خوش م نیمع یلب ها یرو یپوزخند

 :  گهیم زنهیسروش دامن م تیچقدر به عصبان

 اهل زد و خورد نبود .  شناسمیکه من م ی؟ سروش ی؟ من و بکش یکن کاریچ یخوایم-

با خشم اما  و رهیگیهوا م یمشتش رو رو نیمع نباریاما ا شهیبلند م نیصورت مع یبار دوم رو یسروش برا دست

 :  گهیزمزمه مانند م
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ن ، چو یکن فراموش بهتره هم تو …سروش ، سوگل خودش خواسته با من ازدواج کنه یبا من بجنگ یتونینم …تو-

 ذهن تو بگذره.  یاسم ناموسم از گوشه  یمن دوست ندارم حت

 

 . رفته یکه چهره اش چطور رو به کبود نمیبی، م ادیسروش به جوش م یرگ ها یتو خون

 :  زنهیم ادیبار بلند تر از قبل فر نیو ا رهیگیو م نیمع ی قهی،  لرزهیکه علنا از خشم م یحال در

  ؟یگیم ی؟ هان ؟ چ کهیمرت یگیم یتو چ-

 

  

 یبرا و نیمع یجلو پرمیو م کنمیو نگاه کنم ، با پشت دست اشک هامو باک م ستمیفقط وا نیاز ا شتریب تونمینم

 :  گمیم یرحم یدادن بحثشون رو به سروش با ب صلهیف

به خاطر تو خراب  میروز عروس خوامیجا برو ، نم نیباهاش ازدواج کنم. تو هم از ا خوامی، من م گهیراست م نیمع-

 بشه. 

 

 . نمیبی، شکستنشو با چشم هام م کنمیرو حس م خورهیکه م یدیشد تکون

 . دارهیمن بر نم یهم از رو یا هیثان ی، نگاه ناباورشو حت شهیشل م نیمع ی قهی یاز رو دستش

 :  ادیم رونیاز ته حنجره اش ب یبه سخت صداش

 ؟  یگیم یدار یسوگل تو چ-

  …، تا بتونه دل بکنه کردمیامروز سروش و نسبت به خودم سرد م نیهم دیبرام ، اما وقت باختن نبود. با سخته

صدام نلرزه  کنمیم یکه سع یو با اعتماد به نفس ، در حال زنمیرن رو پس مدا دنیبه بار لیکه مدام م ییها اشک

 :  گمیم
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سخته  کردمیم فکر آره ، کردم فراموشت من …من …میمن و تو ، از اولش هم مناسب هم نبود …گمیم قتویحق-

 ازدواج کنم.   نیدارم با مع میاما راحت بود ، االن هم تصم

 جا برو !  نی، پس از ا یخراب کن مویروز زندگ نیتو بهتر خوامینم

 

 یزندگ نیبار هزارم به خودم و ا یو برا نمیبیملتهبش نم اشک رو م یچشمها یبرده ، تو ادیرو از  دنیکش نفس

 . فرستمیلعنت م

 :  گهیم یخش دار یو با صدا دهیتکون م نیبه طرف سرشو

که قول داده بود تا ابد مال من باشه  یکجاست ؟ سوگل شناختمشیکه من م ی؟ اون سوگل نهیا تیواقع یچهره -

 کجاست ؟ 

 

و حرف زدن رو برام سخت  شهیبزرگ تر م هیبه شکستن داره ، هر ثان یبیعج لی، م دهیآزارم م یگلوم بدجور بکیس

 . کنهیتر م

 :  دمیرحمانه ادامه م یهمچنان ب اما

.  ستیعشق ن یهر حس دی، فهم چرخهینم یچرخ زندگ و قربون صدقه یبا عشق آبک دیاون سوگل بزرگ شد ، فهم-

  …روبه روته یسوگل واقع

م بار طع نیاول یبرا بذار…برسم میبرو سروش ، اون چهار سالو فراموش کن ، منو هم فراموش کن بذار به زندگ گهید

 آرامشو بچشم  ! 

رو گرفته ،  نشیبغض سنگ یجلو خنجر به قلبش رو داره ، اون هم مثل من به زور هیکلمه از حرف هام حکم  هر

 . ستادهیدرست مثل من  به زور سر پا ا

 به فراموش کردنشون.  میکه مجبور ییخاطره ها ی، برا سوزهیوسط مجبوره به کشته شدن م نیکه ا یحس یبرا دلم

 کابوس باشه. هیمن  یداره حرف ها دیکه هنوز ام یسروش یاز همه برا شتری، ب سوزهیخودم م یبرا دلم
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 :  گهیم تیو در نها کنهینگاهش التماسم م با

 ونمیاما مثل سگ پش یکنیم تمیاذ ی، چون ترکت کردم دار یمنو مجازات کن یخوایم دونمیتمومش کن سوگل ، م-

سکوت کنم و  یخوایچطور ازم م …یدونیخوب م نویاز تو رو نداره خودتم ا یروز دور کیشدم ، دل من طاقت 

  ؟یبش گهید یکیاجازه بدم مال 

 ؟ یام کن هیتنب یخوایم شهینه ؟ مثل هم یکنیم یلجباز یدار باز

 

 :  گهیم تیو با عصبان پرهیکه وسط حرف سروش م ادیسر م نیصبر مع انگار

 یکنم تا مشکل تیزندون تونمیکه اگه بخوام م یدونی، م ذارمیپا م ریحرمته رو ز یتمومش کن سروش و گرنه هر چ-

 یوت یسوگل نام یکنم فراموش کن یبهت حال خوامیکارو بکنم ، به جاش م نیا خوامیاما نم یمنو سوگل نساز یبرا

 . شهیم من زن قانونا و رسما …من ی اسنامهشن یتو رهیم گهیبوده . چون اسم سوگل تا چند ساعت د تیزندگ

 لسوگ سر از دست …پس االنم برو یدوزیچشم نم گهید یکیوقت به ناموس  چیبگم ه دیبا یعوض نشده باش اگه

 . بردار

 

 :  دهی، بدون مکث جواب م سروش

بار  نیدوم ی، امروزم برا یقبال بهم ثابت کرد تویشرف یب …، سوگل مال منه نیمع رهیگیسر نم یعروس نیا-

به  که ی.کس ونهیسوگل در م ی، چون پا کنمیبار ساده نگاهت نم نیا …ستمیمیبار جلوت وا نیاما ا …دمیفهم

  …ییتو ستمیچشم داره من ن گهید یکیناموس 

 

 :  دهیاش جواب سروش رو م شهی، با همون لحن سرد و محکم هم کنهیجا خوش م نیمع یکنج لب ها یخند زهر



 تو؟ ایمن عاشقم 

 
349 

 

 یتا  روبه رو یدیحق و به خودت م نیاالن چطور ا دونمی. نم یباهاش نموند …شی، نخواست یتو سوگلو ترک کرد-

 میو سوگل هم تصم یخواست نوی. خودت ا ستیمال تو ن گهیبدون ، سوگل د نویاما ا یبد لمیو چرند تحو یستیمن وا

 بمونه؟   توکه تا آخر عمرش منتظر  ینداشت توقع …گرفت با من ازدواج کنه

 

چشمهاشو گرفته و  یخون جلو یعنیگوش ها و گردن سرخ شده ،  نیا دونستمیکه از سروش داشتم م یشناخت با

ا ازم ت گفتمیم دی، سخت بود اما با کردهیرو تموم م هیقض نیا رهیخشمش دامن هممونو بگ نیا نکهیقبل از ا دین بام

 فراموش کنه . شومعرفت یبتونه سوگل ب دیبتونه دل بکنه ، با دیمتنفر بشه . با

اه از اعماق چ کنمیکه حس م ییحمله کنه با صدا نیسروش به مع نکهیو قبل از ا کنمیتازه م یبه سخت یو بازدم دم

 :  گمیم ادیم رونیب

 تو رو دوست ندارم . گهیشدم ، د نیسروش من عاشق مع-

 

 

 اتو؟ی_عاشقم_من#

 

 تلخ تو سوگند نشد یخداحافظ به

 بند نشد یو دلم ثانیه ا یتو رفت که

 

 لبهایم  یتو میوه ممنوع، ول لب

 از طعم لب سرخ تو دل کند نشد هرچه
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 در دل تنگم گِله هاستقرار توام و  یب

 تاب شدن عادت کم حوصله هاست یب آه

 

 همه جا گشتم و گشتم در شهر یچراغ با

 ... هیچکس اینجا به تو مانند نشدهیچکس

 

 خودش را دارد یدر دل من جا یکس هر

 تو در این سینه، خداوند نشد جانشین

 

 مرا سوزاندند  یتو و دنیا خاطرات

 فراموش شود یاد تو هرچند نشد تا

 

 از من  یدهان باز نکردم که نرنج من

 که لبش باز به لبخند نشد یزخم مثل

 

 قرار توام و در دل تنگم گِله هاست یب

 تاب شدن عادت کم حوصله هاست یب آه
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خاطره دود شد و  ایدن هیوسط  نیرفت ، ا نیعشق از ب هیوسط  نینه غرور مهمه نه آبرو ، ا گهی، د شکنهیم طلسم

  …رفت هوا

 بشکنه . نیمن و مع یاگه جلو ستی، اصال مهم ن ننیاگه کل شهر شکستن سروش رو بب ستیمهم ن اصال

 دوستت بگه …اون معشوق بگه برو ی، وقت ستیبراش مهم ن زیچ چیعاشق جز معشوقش ه کیعاشقه ،  سروش

 هی مونهیکه م یزی، اون غرور له شده ، تنها چ مونهینم ی، اون قلب شکسته شده ، غرور مونهینم یقلب گهید …ندارم

 ، منو شهیم ریکه از چشمش سراز یاشک ، ادیم رونیسروش ب ی نهیس یکه قفسه  یآه از سر حسرت ، آه هیبغضه و 

 . رهیم نیکه خاکسترمم از ب ی، طور سوزونهیذره ذره م

 . ارهیچشم هام م ی، اونقدر تلخ که نم اشک و تو زنهیم لبخند

 قدر دردناک ؟  نیقدر تلخ ؟ هم نیجا ختم شد ؟ هم نیسوگل و سروش به هم یجا تموم شد ؟ قصه  نیهم

وصف حال دل من و سروش  ادیکه ب هی؟ ک کشهیدرد نم یعاشق چیو مجنون ه یلیو مجنون ؟ بعد از ل یلیگفته ل یک

 بشه ؟ 

 ؟  شهیم گهینفر د کی بیچشم خودش نص یبگه عشقش جلو یو از حال خراب مرد سهیبنو ادیکه ب هیک

که پول و ثروت چشمش و کور کرده بود و حاال  سهیبنو یکنه ؟ از دختر فیمن و توص یزده  شیدل آت ادیم یک

  …داشته یپوچ یچه آرزوها فهمهیم

 خودشو تباه کرد ؟ یاش زندگ یدختر به خاطر بچگ نیا سهیبنو ادیم یشده ، ک مونیکه پش حاال

 گناه محکوم شد ؟  یدختر ب نیا سهیوبن ادیم یک

 ؟  دنیو فرهاد زخم خوردن ، درد کش نیریو مجنون عاشق بودن ؟ فقط ش یلیل فقط

من داره خفه ام  یگلو یکه تو یبغض فی؟ تکل شهیم یاشک سروش چ فی؟ تکل شهیم یعشق ما چ فیتکل پس

 ؟  شهیم یچ کنهیم

، لعنت به من که اشک  خونمیهاشو از نگاهش م یاما من تک تک دلخور زنهی، حرف نم کنهیعقب گرد م سروش

و از خودش رنجوند که چهار سال  یکه مرد یسروش و در آوردم ، لعنت به من که غرورشو شکستم ، لعنت به سوگل

 ه . نداشته باش یو از خرج خودش زد تا دختر آرزوهاش کمبود دیوقفه به خاطرش کار کرد و جون کند و حرف شن یب
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 .  کشهیبه رخ عاشقا م شتریکه هر لحظه خودش رو ب ییها یرحم یو ب ایدن نیبه ا لعنت

 چرخش خراب شد. دیو به ما که رس دیهمه چرخ یکه برا یبه اون چرخ لعنت

 

  …شکنهی، م دهیگلوم هم طاقتش و از دست م یاون بغض تو گهید

  …بشه پشت سر سروش یو تا آب شکنهیم

 . ختنیچشمها که پشت سر سروش آب ر نیا رتیهم به غ باز

  …جذاب سروش یچهره  ی هیهر روز و هر ثان دنیکه عادت کرده بودن به د ییها چشم

 شدن . بیبدنم غر یسروش بشن و حاال ، چقدر تک تک اعضا یرایکه عادت کردن قفل نگاه جذاب و گ ییها چشم

حبس شدن  یبرا زدیکه پر م ی، اندام دیطلب یسروش رو م یدست داغ و مردونه  ونیکه حبس شدن م ییها دست

 هم قدم شدن با سروش رو رو داشتن . گهیبار د کیبار ، فقط  کیکه حسرت  ییمردونه اش ، پاها یبازوها نیب

خودم سروش رو  یو نه کاخ آرزو ها ، برا ساختمیخودم نه قصر م ی، اون وقت برا وفتادیچوب جادو دست من م کاش

خودم و سروش  ینقطه برسم ، اما برا نیتا دوباره به ا گردونمیخوبمونو ، زمان و به عقب برنم ی، روزها کردمیطلب م

 . سازمیکنار و هم و م یروز زندگ کیفقط 

  …ستیجرم ن یعاشق یایاما رو …دیچند بع هر

 بشه . هدیبشر کش نیتا به سر ا خوادیبلند م ادیفر هیدلم  چه،یپیتمام معادالت ذهنم و در هم م نیمع یصدا

 داد از اعماق وجودم تا عمق نفرتمو بهش نشون بده . هی

 :  ادیم رونیملتهبم ب یگلو نیکه زمزمه مانند از ب یجمله ا یتو شهیها خالصه م ادیفر نیا تمام

  …نیخدا لعنتت کنه مع-

 از احساس:  ی، همونقدر عار دهیمکث جوابم رو م با

 . یکنیفراموش م-
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 یحت …مونمیروز عمرمم عاشقش م نیتو آسونه ، من عاشق سروشم ، تا آخر یفراموش کردن و دور انداختن برا-

 . کشهیباز دلم به سمت سروش پر م یکن میاون خونه زندون یاگه تو

 

 :  دهی، با همون لحنش جوابم رو م کنهینم ادیتصورم داد و فر برخالف

 ؟ یچرا به خودش نگفت-

 

 :  گمیسمتش و با خشم م گردمی، برم کنمیدست پاک م با پشت اشکامو

 یطرفش چه احساس ستیچون براش مهم ن …دیترس دی، ذاتت خرابه ، از آدم بد ذات هم با نیمع یتو پست فطرت-

 یآبرو یتا به سروش اصابت نکنه . حت ستادمیزهر ا نیا ی. من جلو رهیو م زهیریفقط زهرشو م …خوادیم یداره ، چ

 . ینرسون یبیجام تا تو به سروش آس نی، االن ا ستیبابام و خودم هم برام مهم ن

 

  کنهیکنج لبش جا خوش م یریکم رنگ و سرشار از تحق لبخند

که  نیفقط به خاطر ا یقبول کرد شنهادموی، پس خودتو گول نزن ، تو پ ستیجا ن نیا ی: جز من و تو کسنیمع

 کیشل رتیت هیبا  ی؛ تو هم خواست زی، راحت گفت برو و پشت پا زد به همه چ سروش ترکت کرد ، بهت اعتماد نکرد

 سپ …، اما از مانع دوم که من باشم رد شد ردبه هدف خو رتیت گمیم کی، تبر یریو چند تا نشونه رو هدف بگ یکن

 !  گذرهیم یچ کتیاون مغز کوچ یتو فهممینگاه به اون چشمهات م هینکن ، چون من با  سهیمقا سروش با منو

 

  …االن رفت. نیکه هم یاون مرد یبرا یقرار ی، ب هیقرار ینگاه من االن فقط و فقط ب یوگرنه تو یتو فقط ادعا دار-

که قراره ناموس تو بشه ، فکرش ، قلبش  یصدر ، کس نیمع یبذار بهت بگن آقا یزنیم رتیکه انقدر دم از رگ غ حاال

م ، اما روح یزندان هی، درست مثل  کنهیم یتو زندگ یخونه  یقط جسمش تواست. ف گهیمرد د هینگاهش ، متعلق به 

 . یستیحسم به سروش وا یجلو یتونیکه بگذره تو نم می، هزار کشهیهر لحظه با سمت سروش پر م
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  …ناموسش ی، رو رتشیغ ینقطه ضعفش دست گذاشتم ، رو یرو درست

 نکن . یمرد باز هی رتیوقت با غ چی: ه گهیکه م یچقدر راسته اون جمله ا و

 :  شهیمانعش م یزن یغرش کردنه که صدا یزدن آماده  ریکه بهش زخم شمش یریش نیع

 ؟  ومدیم ادیداد و فر یاومده صدا شیپ یصدر ؟ مشکل یآقا-

 :  گهیو بده خصمانه خطاب به من م شگریجواب اون آرا نکهیبدون ا نیمع

 .  اوردمیت نسر ییچشمم گمشو سوگل ، گمشو تا بال یاز جلو-

 :  گمیجسارت م با

 . کنمیتو سر خم نم یجلو گهیمن د یبد ماتومیاولت ایاگه به کل دن ی، حت نیمع ترسمیازت نم-

تا  نهکیاون دست و کنترل م فهممیخوب م یلی، خ کشهیو ماساژ گرانه پشت گردنش م برهی، دستش رو باال م کالفه

 انگشت هاشه.  یذهنش در حال خورد کردن گردن من البه ال یتو فهممیم خوب …دهن من ینشه تو دهیکوب

 یکه روش سرپوش گذاشته شده و حاال برا ی، نه از ترس ، بلکه از بغض ارمیاون جا دووم ب تونمیاز اون نم شتریب

 شکسته شدن خرخره امو آزرده کرده .

 . کنهیبه ما نگاه م یکه با کنجکاو رمیم یشگریو به سمت آرا کارمیبه ظاهر خوشحال کنج لب هام م یلبخند

 رو داره . یبراش حکم عذادار شیرو آماده کنه که عروس یبار قراره عروس نیاول یبرا دیکه شا یشگریآرا

 

 جهان برسد ینقطه  نیبه دورتر خبر

 ـ برسد گمانیاو به منِ خسته ـ ب نخواست
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 چشم خودت شیکه پ نیاز ا شتریب شکنجه

 برسد؟ گرانیکه سهم تو باشد، به د یکس

 

 عمر کی یاگر او را که خواست ؟یکنیم چه

 …از راه ناگهان برسد  یکس یراحت به

 

 برود، از دلت جدا باشد ،یکن رها

 …، به آن برسد ترش داشته که دوستآن به

 

 بروند و دو تا پرنده شوند ،یکن رها

 …جهان برسد  ینقطه  نیبه دورتر خبر

 

 یرا بخور شیبغض خو ،ینکن یاهیگال

 …هقِ تو مبادا به گوششان برسد هق که

 

 نکند ،کنمینم نی! نفر... نهکند که خدا

 برسد ! انی، زاماو، که عاشق او بوده به

 

 عشق از سرم برود نیکند فقط ا خدا
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  …کند که فقط زود آن زمان برسد  خدا

 

 

* 

  …زونینام یها قدم

  …، دو ، سه کی

 . میکن یباز یل یل ایب …: سروشسوگل

 ؟  یچشم گاو یبچه شد-

 . یاطاعت کن دیمن گفتم با یکه هر چ نهیبعد ازدواجمون ا یسوگل: قانون اول برا 

 ؟  هیاون وقت قانون دوم چ-

 ایب گمیبهت م ی، تازه وقت یبخند دیبا شهیهم ی: قانون دوم آسونه من اصال دوست ندارم خشک و عبوس باشسوگل

 . یکن یباز دیبا میکن یباز یل یل

 ؟  یتو عبوس بودم چشم گاو یجلو یمن ک-

 . شنیبعد ازدواج کم کم دلزده م ننی: مردها تا قبل از ازدواج همسوگل

 . مونهی، قلب منم عاشقه تا آخر عمرشم عاشق تو م شهینم زده دل باشه عاشق اگه مرد اون قلب …سوگل-

 . ستمینه ؟ بعد بگو من عبوس ن ای می؟ اثبات عشق هم دار یکنینم یباز یل ی: پس چرا با من لسوگل

 هم اخمو و خشنم . یلی، من خ گمیاصال نم-

 مدرک جمع کنم . خوامیامضا کن م سیبنو یکه گفت ینی: همسوگل
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وگل س ی وونهیخشن و اخمو و صد البته عاشق و د اریبس یمرد یسروش اصالن نجانبیا سمینویم کنمیباشه امضا م-

تاب و تحمل مقابله در برابر چشمانش  کنمیجا اعتراف م نیمن بشه و هم یخانم خونه  یهستم که قراره به زود یامن

دارد و  مقصر کینشده تنها  ینیب شیاتفاقات پ ریسا و، تب و لرز  یقلب ستی، ا یرا ندارم پس هر گونه برق گرفتگ

 . باشدیاون هم خانم سوگل م

 ؟  یشد چشم گاو خوب

 سروش.  یا وونهی: تو دسوگل

 توعم . ی وونهیکه همون اول بهت گفتم ، د نویا-

 من باش باشه ؟  ی وونهی: پس فقط دسوگل

**** 

 در تن  نمانده.  یجان گریدوم ، نه د قدم

 . ردیگیاز قبل تاب و توانش را م شتریقدم دورتر شدن از سوگل ب هر

 هم سخت شده.  یلیسوم ، سخت شده ، خ قدم

 بود سخت شده . فیتنه همه رو حر کیمثل سروش که  یمرد یبرا رفتن راه

  …اش نهیدرست سمت چپ س یی، جا بردی، دستش را باال م شوندیها متوقف م قدم

 . شدیکه االن حس نم یبه اسم قلب ، قلب ییجا

 چرخاند.  یم ابانیبود ، چشمانش رو دور تا دور خ ستادهینداشت ، ا یضربان

 . ندیبیرا نم شیاش تار شده ، روبه رو دهی، د شودینگاهش نم دیعا یزیچ یکیتار جز

  …قبل ، سوگل سروش قهیدق چند سوگل آن نه ، سوگل …از سوگل است یفقط و فقط دنبال اثر نگاهش

آب  یکردن قطره ا دایپ ی، انگار به جانش آتش افتاده و حاال برا کندیاش م وانهید شودیکه از گردنش بلند م یحرارت

 بزند.  یبه هر در دیبا
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  …ازدواج کنم نیبا مع خوامیم-

  …تو رو دوست ندارم گهید سروش

  …برام تلخ بشه میروز عروس نذار

 

 :  شودیتر م انیلحظه عمق فاجعه نما هر

 ؟  یعروس-

 شیاش سوگل و عشقش بود و حاال ، پ ییکه تنها دارا یمرد چشم از …، با درد چکدیاشک م یقطره  نیاول

 چشمانش سوگل را هم از دست داد .

 :  کندیدل سنگ را هم آب م یحت شی، ناله ها خوردیسر م واریتوجه به اطراف کنار د یخلوت ب یکوچه  یتو

لباس  یخوایتوعه ؟ م ی؟ امشب عروس ی؟ مگه سوگل من نبود ی؟ مگه مال من نبود یشد عروس …عروس-

دست رو  ادتهیسوگل ؟  میدیلباس عروس د میرفت ادتهی. گهیدمرد  هی یمن نه ، برا ی؟ اما برا یعروس بپوش

 . دمیخریگفتم برات م نانیو من با اطم یگذاشت نشیبهتر

 . دمیخریم برات و عروس لباس همون …خوشگلم یگفتی؟ به من م دیاومد و برات لباس بهتر خر گهید یکی

 

 :  شودیسرش اکو م یبار هزارم صدا ها تو یبرا تیفشارد ، دوباره و در نها یدستانش م انیرا م سرش

 یعروس هیکنم مثل پرنسس قصه ها ، بعد  یبزرگ زندگ یخونه ها نیا یدوست داشتم تو شهیسروش ، هم یدونیم-

شم همه چ ابونیخ یتو کنهیکه عروسو منتقل م ینیباشه ، ماش ایلباس دن نیبزرگ داشته باشم ، لباس عروسم بهتر

 کنه . رهیرو خ

 

بعد از چهار سال  یلعنت اما …سوگل یمن نبود یای، تو متعلق به دن یگفت یکاش همون روز اول بله نم: سروش

 . یموندیم دیجور شد ، اون وقت شا مونیگفتم پول عقد و عروس یخاطره ساختن چرا ؟ کاش بهت م



 تو؟ ایمن عاشقم 

 
359 

 

 …رمبخ یخوایو که م یبرات لباس عروس تونمیحاال منم م یدیفهم یمعجزه اتفاق افتاد ، کاش م گفتمیبهت م کاش

  …خانومم ، سوگل اما

 . یخوایسروشت رو نم گهی، د یمن و دوست ندار گهید تو

 . ستادمیمیوا ایکل دن یدوستت ندارم جلو یگفت یو نم یزدیتو چشم هام زل نم یامروز اونطور اگه

 . ارمیتا تورو به دست ب کردمیتنه ، باهمه دعوا م کی

 . یمن و دوست ندار، چون تو  هیاالن دستم خال اما

 دعواهامونو.  ی، خاطرات خوبمونو ، خنده هامونو ، حت رفتینم ادتیاز  یزود نیبه ا ی، اگه بود یاولشم عاشق نبود از

 تر عاشق ، بودم تر عاشق من …سوگل ینبود عاشق

  …، تا آخر عمرم عاشقت مونمیم هم

  …فهمدیو م دیآ یاز حال رفته باشد ، تازه به خودش م نکهی، نه ا شودیقطع م شیصدا

کند ، اما  یاز دست رفتن عشقش سال ها عذادار یبرا دهدیحق را به خودش م نیعشق پاک او نبود، ا قیال سوگل

 حق عاشق ماندن رو نه. ..

فسوس که را نداشت و ا اقتشی، در واقع سوگل ل تشیغرورش ، شخص قیسروش نبود ، ال قیطرفه ال کی عشق

 که متقابل نباشد سر انجام ندارد . یعشق تا زمان کی دیفهم ریچقدر د

 سوگل هم ، همان اندازه دوستش دارد . کردیفکر م دوارانهیمتقابل نبود و چقدر ام عشقش

 از اشک محو شده . یپرده ا ریهم ز شیپا یجلو ی، حت شودی، سخت است اما بلند م ردیگیم واریرا به د دستش

 نگاهش را خون گرفته . یجلو یعنیقرمزش ،  یچشمها

 بردارد و خودش را خالص کند ؟  یا اسلحه

 امشب را جهنم کند ؟؟ یعروس ای

  …گرفت ، سوگلش را ی، حقش را پس م یرفت و وسط عروس یخشمش سخت نبود اگر م یبرا
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 گرفت.  ی، آتشش قبل از همه دامن خودش را م شدیم هیخشم اگر تخل نیبود ، ا دهیفا یب اما

 .شدیدر عمق دلش محبوس م دیکه به سوگل داشت با ی، درست مثل عشق شدیحفظ م دیخشم با نیا

 

زدن و خون  ادیفر یبرا یبیعج لیکه خودش بخواهد ، اما به م نی، نه ا کندیخسته شروع به راه رفتن م ییپاها با

  …عشق از دست رفته اش را دارد یکردن برا هیگر

 نیخون مع ختنیبه کشتن و ر یبیعج لیدارد ، م ستادنیبه ا یبیعج لی، اما قلبش ، م  ردیپذ یرا نم نیا عقلش

 دارد .

 :  دهدیرا م یاتفاقات بد دیچرخد ، نو یسرش م یکه تو یو افکار صداها

 

 مرد . یو م موندی، کاش زنده نم کردمی، کاش وجود نحسشو پاک م کشتمشیکاش همون بار قبل م-

 گرفت .  یرفت ، دلم آتش نم یدار م یچوبه  هیسرم پااگه  یوقت ، حت اون

 ، سرم در حال انفجار نبود . دیکش ینم ریهام ، لبالب پر از خون نبود ، قلبم ت چشم

  …کردن سخته ، چقدر از دست دادن عشق سخته یمرگ آسونه ، چقدر زندگ چقدر

 

 . ستیمهم ن شیهم برا یذره ا ی، حت کندیبا تعجب به حال خرابش نگاه م مردم

 .  ختهیرا دارد که تمام تنش چاقو خورده ، همان قدر از هم گس یآدم حس

 شیپ یو هر لحظه خاطره ا کندیم ی، کوچه ها را ط رودیندارد ، فقط م یفرمان شیپاها یکجا برود ، رو داندینم

 . سوزاندیاز قبل م شتریو زخم قلبش را ب شودیم انیچشمانش نما

 دارن ؟  یتیچه اهم هیبق ستیسوگل ن ی، وقت دهدیاعتنا به راهش ادامه م ی، ب خوردیزنگ م تلفنش

 ؟ خوردیم یبه چه درد لیموبا نیکند ا یدلبر یکوتاهش حساب یها سکالیتا با م ستین یسوگل یوقت
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 کار واجبش را به بعد موکول کند . ستیحاضر ن ایکه هست ، گو یهر کس مخاطب

خاموش کردن تلفن  یبرا وفتدیآورد تا خاموشش ، چشمش که به اسم پگاه م یم رونیتلفنش را ب یحوصلگ یب با

 :  دهدیمعترض پگاه را گوش م یو صدا کندیتماس را وصل م تیو در نها کندیم دیترد

 ؟  یدیچرا جواب نم-

 :  دهدیخودش باشد جواب م یکه خودش هم شک دارد صدا ییصدا با

 .کنهیداره ازدواج م-

 

 یصدا دیمرد بگو نیا یتصل یبرا یکه حرف نی، اما قبل از ا ردیگیحرف ها آتش م نیا دنیدل پگاه هم با شن یحت

 . چدیپ یگوشش م یبوق ممتد تو

کجاست و چند ساعت را فقط راه  داندینم یاندازد ، حت یبه اطراف م ی، نگاه گذاردیم بشیرا در ج لشیموبا سروش

 رفته .

سوگل را زمزمه  شگاهیو بعد از سوار شدن آدرس آرا دهدیکه در حال عبور است تکان م یتاکس یرا برا دستش

  …و بس نی، هم کندیم

خاطراتش  یبار هزارم تو یراننده برا یوقفه  یب یتوجه به حرف ها یو ب دهدیم هیتک نیماش ی شهیرا به ش سرش

 . شودیغرق م

 

برام  نی، چون ماش شمیراه ها هم نم نیتر یطوالن یمتوجه  یحت نمیشیم نیماش یسروش من هر وقت تو یدونیم-

مشغول آدم ها ، اصال  ایمشغول خودم  ایحاال  …کنهی، فکرمو مشغول م دهیبهم آرامش م …مونهیمثل گهواره م

 . گذرهیم قهیبرام مثل ده دق یچطور یطوالن یها ریمس دونمینم
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 یاما ب زندی، با پشت دست اشک را پس م کندیش را تر مو گونه ا چکدیاز چشمش م یبفهمد قطره ا نکهیا بدون

  …است دهیفا

 . ردیگیاشک ها هم از همان دل سوخته نشات م نیا …شکسته شده ، دل سوزانده شده و حاال سد

از او  یاش تا نفس هیاست ، هر ثان نیا قتیاما حق گذردیزود م نیدارد مثل سوگل حس کند که زمان در ماش دوست

 . کنندیها عبور نم هی، تا جانش را به لبش نرساند و کارد را به استخوانش نرساند ثان شودیرد نم ردینگ

 . کشدیقرن ها طول م یاندازه  شیبرا یا قهیچهل و پنج دق ریمس همان

 یا قهیدق یقلبش برا دیآ یم رونیب شگاهیکه از آرا یعروس دنی، با د کندیپارک م شگاهیآرا یرا جلو نیماش راننده

 . ستدیا یرکت ماز ح

اون  فهددی، شنل صورتش را پوشانده اما خوب م شودیم ادهیپ نیراننده را حساب کند از ماش ی هیآنکه کرا بدون

 سوگل خودش هست . ییایعروس رو

 

مرد ، چطور با حسرت نگاهش  کی ابانیطرف خ نیبود و حواسش نبود که ا یکه مشغول حرف زدن با دختر یسوگل

 . کندیم

اما االن ، با  دیآ یدنبال عروسش ب یکه قرار بود مال او باشد ، قرار بود با لباس داماد یرا ، سوگل شیقصه ها عروس

 . کندیچشم لبالب اشک فقط نگاه م

 بیاما ته دلش عج کندینم شیبرا یخوشبخت یعشقش به کامش زهر شود ، آرزو یرود ، مبادا عروس ینم جلو

 که دارد را تجربه کند . یروز احساس کیقط روز ، ف کیتا سوگل هم  خواهدیم

  …را ایاحساس دن نیبدتر

 . دوزذیم زندیاز استرس گرمش شده و با دست خودش را باد م ایکه گو شیرا به عروسک رو به رو چشمش

 . کندیو نفس سروش را قطع م کشدیشنلش را  باال م کاله

 ، همان قدر جذاب و دلربا . ریتر شده ، همان قدر نفس گ بایهم ز کردیکه تصور م یزیاز آن چ یحت
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بذر حسرت را در دل عاشقش  یشده ، حساب شیاش حاال با آن لباس عروس شاهانه و آن صورت آرا یگاو چشم

 کاشته بود .

 . ندیبیکه آماده است را نم یبردار لمیاصال دلنواز و ف نگاهش

 . زندیآخر را به قلبش م ریو ت شودیم ادهیو گل زده اش پ ستمیس نیآخر نیاز ماش یکه مرد یتا زمان ندیب ینم

  …را از او گرفت و حاال شیاهایشبه عروس رو کیسروش باشد ،  یکه قرار بود برا دهیرا دزد یگاهیامشب ، جا داماد

 شده بود.  بشیخوشبخت بود که سوگل نص چقدر

 . شودیاز جان سروش کم م یتکه ا ای، گو داردیبه سمت سوگل برم نیکه مع یقدم هر

 نیمع زیآم نیسوگل ، برق نگاه تحس یشدند ، لبخند خجالت زده  رهی، هر دو به هم خ ستدیا یسوگل م یبه رو رو

 . ستیسروش کاف دنیبه جنون کش یبرا

 امشب بدهد . یبایکه کار دست عروس ز نیترسد ، از ا یم شودیکه از تنش خارج م یخودش هم از حرارت یحت

 . وفتدی، منطق از کار م ردیگیچشم را فقط خون م یکه باد کند جلو یرگ اما

 . رودیباال م نیشدن با دست مع یکی ی، دست سوگل برا شودیمقابل سوگل دراز م نیمع دست

را با  شیایکه به عاقبت کارش فکر کند عروس رو نیو قبل از ا شودی، دستانش مشت م شودیم زیصبرش لبر ی کاسه

 :  زندیصدا م رتیخشم و توام با غ

 …سوگل-

 

 . ستیمهم ن شیبرا نیخشم نگاه مع ی، ترس نگاه سوگل ، حت شودیو سوگل هر دو به سروش دوخته م نیمع نگاه

 :  دیگویم تیو با عصبان داردیسمتشان قدم برم به

 انقدر راحته ؟  میکه با هم بود یبه چهار سال یو پشت پا بزن یبذار گهیمرد د هیدست  یانقدر راحته ؟ دستتو تو-
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ده مان رهیبه سروش خ دهیپر ی، سوگل بدون پلک زدن با رنگ کندیاوج گرفته اش توجه همه را به خود جلب م یصدا

. 

 به خون سروش تشنه شده . یبرد که حساب یپ شودیم نیمع یقرمز شده  یچهره  از

 :  زندیکه اونجا بودند داد م یو تمام کسان شگریو به آرار نیسنگ یتوجه به نگاه ها یسروش ، ب اما

 ؟  دینیبیدخترو م نیا-

 :  دهدیادامه م یشتریب ی نهیو با ک ردیگیاشاره اش را به سمت سوگل م انگشت

دراز کرده ، به  گهیمرد د هیدختر قرار بود عروس من بشه ، قرار بود مال من بشه اما االن دستشو به سمت  نیا-

 که عادتش شده از پشت خنجر بزنه . یقیسمت نارف

 . دهیشرف که ناموس منو دزد یو ب رتیغ یمرد ب هی

کتش توسط سوگل  نیبه سمت سروش برود که آست خواهدی، با خشم م وفتدیبه گردش م نیمع یدر رگ ها خون

 . شودیم دهیکش

سروش  یبرا نی، اما انگار خشم مع شودیسروش م دنیدر یده و هر لحظه آما دهدیهم فشار م یرا رو شیها دندان

 : دهدیندارد که ادامه م تیاهم یذره ا

حساب پر پول رنگ  هیبزرگ و  یخونه  هیلوکس و  نیماش هی دنی، عشقش با د کردیم یعاشق یکه ادعا یکس-

 باخت. 

 

 :  دهدیو ادامه م کندیبه اشک نشسته نگاهش م یکه با چشم ها یبه سوگل کندیم رو

فا و یبشر یبن چیو بدون پول و مال و ثروت به ه نیاما ا دمیند تویواقع یمنه ، من تو رو نشناختم ، چهره  ریتقص-

 نکرده.  

 سوگل !  یشی، خوشبخت نم کنهیتو هم نم به
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 نیرت یتو جهنم دونمیم نمیاسمم سروشه ، ا دونمیکه م یراحت باشه ، اما همونقدر التیخ ستیمن پشت سرت ن آه

 . یگذرونیمرد م نیکاخ ا یروز هاتو تو

که  ییسگ کمتره. اونجا یاز وفا یحت نیمع ی، وفا شناسمشیدوستم بود ، خوب م نیبهتر یزمان هی یناسالمت

 پشت در .  ذارتتیم یبراش نداشته باش یسود

همون پوله که شک نکن ،  یدار تیزندگ یکه تو یزی، االن تنها چ یبه الالت گذاشتم بد عادت شد یل یمن ل انقدر

 . کنهیسوگل شک نکن همون پول ،  ذره ذره نابودت م

.  خواستم به خودم نمیبب گهیبار د کی تویواقع یخواستم چهره  نجایاگه اومدم ا ،یعشق منو نداشت اقتیل تو

 سگ دو زدم و جون کندم . اقتیل یب هیبقبولونم چهار سال به خاطر 

مرد ، اون  نی، اما مطمئن باش ا یمن بپوش یکه قرار بود برا ی، لباس عروس یلباس عروس تنت کرد امروز

 سوگل دهیکه قرار بود من به تو بدم رو بهت نم یخوشبخت

 

 :  دیگوی، تشر گرانه خطاب به سروش م دیآ یبه سر م نیمع صبر

  …سروش تمومش کن و گرنه-

 :  پردیحرفش م انیم به

 نیشرف تر ی، ب یعالم یتو زندان ؟ باور کن که تو ته نامردا یبا تهمت و دروغ منو بنداز یخوایباز م ؟یوگرنه چ-

 . دمیکه د یمرد

ن که چشم به ز یحد نیبه کفشته ، اما نه تا ا یگیر هیبارم  نیا دمیفهمیم دیشد با دایهمون اول که سر و کلت پ از

 . یو ناموس منو بدزد یمن بدوز

 :  رسدیالتماس سوگل به گوشش م پر از بغض و یبار صدا نیا

 !  لطفا …جا برو سروش نیاز ا-

 :  دهدیجواب م یو با همان تلخ کندیجا خوش م شیکنج لبها یخند زهر
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 دوارمیمن بدرقته ام یدعا …نیبگم هم کیخراب کنم ، فقط اومدم تبر تویعروس ومدمین ینترس چشم گاو-

بتونه خنده  ایزرق و برق دن دوارمی.. ام یاریو به دست ب یو کنار من نداشت یاون آرامش دوارمی، ام یخوشبخت بش

 .  ارهیلبت ب یرو رو

 

 یاشک ها شهی، مثل هم شودیعروس امشب م یگونه  یروان شده رو یاشک ها یتازه متوجه  کندیکه م سکوت

 چشم یاشک ها یه و با مهربانگذاشت شیپا پ تواندیبار ، نم نیقلب سروش دارد ، اما ا یرا رو ریسوگل حکم شمش

 .  کند، آرامش  گذاردیاش م یشانیکه بر پ یاش را پاک کند و با بوسه ا یگاو

 

 نگاهش شود .  میتا مبادا جا بزند و مثل هر بار تسل ردیگیسوگل م یشده  شیرا از صورت آرا چشمانش

 

 :  کندیلب زمزمه م ریو ز گرددیبود برم ستادهیکه منتظرش ا یسمت تاکس به

 من یچشم گاو یخوشبخت بش-

 

 :  سوگل

به سمتش بدوم و  خوامی، م رمیخودم و بگ یجلو تونمی، نم کنهیتازه م یزخم دلم و بدجور شهیکه م نیماش سوار

 :  رسهیبه گوشم م نیمع زیآم دیتهد یو صدا شهیم دهیمانعش بشم که بازوم کش

  …اصال-

 یتاکس نکهیو قبل از ا دوهیکه سروش سوار شد م یرو بارش کنم که دلنواز به سمت تاکس قشهیال یهر چ خوامیم

 . شهیحرکت کنه سوار م

 :  زنهیبا خشم داد م نیمع

  …دلنواز-
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 .  کنهیحرکت م ی، تاکس رسهیبه گوش دلنواز نم ایصداش گو اما

 . شهیپاره مبند دلم  دمیبود که سروش و د یامروز بار آخر کنمیفکر م نیبه ا یوقت

 لب مدام پچ ریو ز کننیکه از چشمم روونه نگاه م ییکه اونجا بودن با تعجب به من و اشک ها یو چند نفر شگریآرا

 . کننیپچ م

 :  کنهیبه هم چفت شده اش غرش م یدندون ها یبراش سخت شده ، از البه ال طیکه انگار تحمل اون شرا نیمع

 سوار شو سوگل. -

 . رمیم نیو به سمت ماش کشمیبازومو از دستش م خصمانه

وار شدن که س نیو با ا کنمیباز م نویدر ماش تیعروس ها لبخند به لب و با عشوه نه ، بلکه با اشک و عصبان هیبق مثل

 . شمیو سوار م خوامینم نیاز مع یکمک چیسخته اما ه نیبا اون لباس عروس سنگ

 . رمیناتمومتونو بگ لمیف دیبگه بذار کنهیجرئت نم یز چه قراره و از ترسش حتاوضاع ا فهمهیبردار هم م لمیف انگار

 :  زنهیکه کنترلش از دستش خارج شده داد م ییو با صدا کوبهیبه محض سوار شدن با حرص به فرمون م نیمع

 . ارمیکارو سرش در م نیا یتالف-

 :  زنمیم یپوزخند

 . یعادت کرد هیکردن به بق یباشه به بد ی، هر چ دهیاز تو بع نیاز ا ریغ-

 جمله بود تا مثل آتشفشان منفجر بشه :  نیمنتظر هم انگار

 نیاطرافمه رو داغون کنم اما بپرس چرا ؟ چون کل ا یکال عادت دارم هر ک امیآدم دن نیآره من بدم ، پست تر-

 دونمینم گهیمن د یفهمیدلمه سوگل ؟ م یرو یمن چه درد یدونیآدمها دست به دست هم دادن تا منو نابود کنن . م

سواستفاده شد ، هم معتاد شد ، هم افسرده شد ،  شخواهرم که به خاطر من هم از یکدوم دردم بجنگم ؟؟ برا یبرا

 از همه بدتر از من متنفر شد . 

 جاست ؟ ک گهیو نم کنهیم یاما اون پست فطرت باهام باز سوزمیدرد برادرم باشه که تو حسرتش دارم م دردم
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 چشمت خون ، ورد زبونتم فقط سروش و بس . کیچشمت اشک بوده  هی دمتیکه هر بار د یتو باش دردم

 . شهیکنسل م یکی یکیقراردادهام  یهمه  یزیآبرور نیکارم باشه که به خاطر ا دردم

 من و برد . یبه حال سروش غصه بخورم که اونم امروز آبرو نمیکنم سوگل ؟ بش کاریچ

 

 :  گمیم یفیضع یصدا با

 ؟ یکردیم کاریچ یاون بود یتو اگه جا-

 :  پرسمیدوباره و کوبنده تر م …کنهیسکوت م 

 ؟  یکردیم کاریچ یبودیسروش م یتو اگه جا نیمع-

 :  گهی، با خشم م دوزهیو نگاهشو به نگاهم م چرخونهیبه سمتم م گردنشو

هم من نخوام  یکاغذ ، تا وقت ی، چه قلبا چه فقط رو مال منه یعنیکه مال من باشه  ی، کس ستمیسروش ن یمن جا-

 بذاره . رونیمن ب میپاشو از حر تونهینم

 

 :  کنمیم یتلخ ی خنده

  …نیمنم مال سروش بودم مع-

 :  گهیداغون م یاعصاب با

 گهیاعصابم از دست دلنواز و اون سروش احمق خورد هست ، تو د یکاف یسوگل به اندازه  اتویچرند نیتموم کن ا-

 . ارمیب یکیسر  ییبال هیآخر بزنم و  مینکن به س یکار

 

 خوامیاعصابشو خراب کنم ، نم نیاز ا شتریب خوامیچون نم کنمی، سکوت م زنمینم یو حرف دمیتاسف سر تکون م با

 کنه.  یسر سروش خال تشویعصبان
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ن که به ظاهر خوشحال کننینگاه م یهمه با لبخند به زوج ابونیخ ی، تو وفتهیو راه م زنهیو با حرص استارت م نیماش

 شروع کنن .  یدیجد یزندگ خوانی، م

 زده !  شی، دل چند نفرو آت یعروس نیا دونهیچه م ی، کس زنمیدلم به همشون پوزخند م ته

خاطراتم با  یتو دیمن ، هنوز اونقدر که با یاما نه برا هیباشه طوالن مونیکه قرار بود عروس یتا باغ شگاهیآرا راه

 . شهیپارک م یباغ باشکوه یجلو نیسروش غرق نشدم که ماش

 …آرزوشو داشتم شهیکه هم ییایقصر رو همون

 

باز  نیمع یرو برا نیکه با احترام در ماش یکه هر طرف روشن شده ، چراغ ها و خدمه ا ییها شیقرمز ، آت فرش

 . ارهیرو به وجد ب یهر آدم تونستیکردند ، م

 . دمید یخوابمم نم یتو یکه حت یها و تجمالت ییبایز نیتفاوت شده بودم ، نسبت به ا یب یلیکه من خ بهیعج اما

پر از  یکه نگاهم فقط چشمها نهیامروزم ا تی؛ اما واقع شدمیپا بند نم یرو یبود از خوش یا گهیهر زمان د دیشا

 . نهیبیسروش رو م یو دلخور نهیک

رو زد که تا آخر عمرم  ییحرف ها یکه با دلخور ییاز حرف بهم نگاه کردند ، لب ها ییایکه با دن یملتهب یچشمها

 . سوزونهیکلمه به کلمه اش وجودم رو م

 که به سمتم دراز شده.  نمیبیرو م نیو من دست منتظر مع شهیبرام باز م نیماش در

استفاده رو ببرم ، پس نگاهم و از  تیبهش ندارم نها یتعهد چیکه به اصطالح ه یآخر یها قهیدق نیاز ا خوامیم

 . شمیم ادهیپ نیکه به سمتم دراز شده بود از ماش یتوجه به دست یو ب رمیگینگاهش م

 . کنهیحرکتم چطور اوقاتش رو تلخ تر م نیو ا رهیکه چطور اخم هاش در هم م نمیبیم

 . وفتمیبه راه م رفتیا فرو مه زهیسنگ ر نیکه مدام ما ب یپاشنه بلند یو کفش ها نیوجود اون لباس سنگ با

 . ستادهیمنتظر من ا ایکه گو وفتهی، چشمم به چشم بابام م شمیکه وارد باغ م نیمحض ا به

 . ارهیچشمم م یبدجور اشک رو تو یدیآشنا رو د هیغربت  نیب نکهیا حس
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 ی، االن و تو ادیکه امشب هم م دونستمیحد م نیجواب تلفنم رو نداده بود و من فقط در هم یاز دو هفته که حت بعد

 برام معجزه بود.  دنشید طیشرا نیا

 یتو شییکه تنها دارا دونمیکه چقدر دوستم داره ، م دونمیکه پدره ، م دونمیم نویاما ا هیپر از دلخور نگاهش

  …منم شیزندگ

 . دهیبرق چشم هاش نشون از اشک شوق م نی، ا شیبا وجود دلخور دونمیم

 چشم هاش جمع شده . یکه به خاطر من تو یشوق اشک

 :  گمیو با بغض م زنمیلبخند م هیگر با

  …بابا-

بوده و شکنجه شده و  بیکه سالها غر یو مثل دختر کنمیاون از دستم دلخور باشه اما من به سمتش پرواز م دیشا

ا بهش فرصت بدم ب نکهیو بدون ا مکنیآغوش بابام پرت م یکرده خودم و تو دایآشنا رو پ هیها  بهیغر نیا ونیحاال م

 :  گمیهق هق م

و جز تو ندارم ، اگه تو هم بهم  یکس ایدن نیا ینرو باهام قهر نباش ازم دلخور نشو . من که تو گهیبابا تو رو خدا د-

 لطفا.  ی، قول بده تنهام نذار ی. بابا قول بده نر ییگاهم تو هیچون تک شکنهیکمرم م یپشت کن

 

 :  چهیپ یگوشم م یو صداش تو شهی. دست هاش دور کمرم حلقه م بلعمیعطر تنشو م هیگر و با زنمیم حرف

 نیا یکسم تو یهمه  یمن ییباشم ؟ سوگل تو تنها دارا شیتونسته دخترشو ول کنه که من دوم یکدوم پدر-

 ذارمیوقت تنهات نم چی، من ه یباز دختر من یاشتباهات رو هم بکن نیاگه بزرگتر ی، حت ییایدن

 

 . دهی، من و از خودش فاصله م خندمیم هیگر ونیم

 :  گهیم نانیو با اطم ذارهیهاشو دو طرف صورتم م دست

 .  یزیاشک ها رو نر نیتو ا هیخوب ؟ فقط کاف شتمیپ شهیمن هم-
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 . دمیو با لبخند سر تکون م کنمیپشت دست اشک هامو پاک م با

 :  گهیو م کنهیم نیبه مع ی، اشاره ا بابام

 ؟  یمنو با دامادم آشنا کن یخواینم-

 یزیچ نیو نه مع زنهی. نه بابام از اون عکس ها حرف م کنمیم شونیمعرف گهیبه همد یآروم یو با صدا کنمیم مکث

اخم رو هم از  نیاگه به خاطر دلنواز نبود هم دونمی، م ستیلحنش ن یتو یاحترام ی؛ اخم هاش درهمه اما ب گهیم

 ک سروش باشه .ین ، انگار براش سخته دلنواز نزداما اال کردیصورتش پاک م

که دلنواز تلفن و  دمیو فهم نیکه حواسم پرت بود ، اما ا نیبارها و بارها به تلفنش زنگ زد و با ا نیماش یتو یحت

 خاموش کرد . 

 . دهیفقط و فقط سر تکون م نیو مع کنهیوقفه سفارش م یداره که ب ادیز نیبابام حرف نگفته با مع ایگو

ساعت احترام طرف مقابلش رو نگه داره ،  کی یبرا تونستینم ی، اون حت زنمیخودش پوزخند م یب یها دییتا نیا به

 نداشت .  یتیبراش اهم هیبق تیانقدر غرور داشت که خورد کردن شخص

 . رسهیعاقد هم از راه م شهیبابام که تموم م یها سفارش

 شیکیخون باشه و  شیکی تونهیاالن فرار کنم ، چشم هام م نیهم تونمیآشوبه اما اگه بنا به باختن باشه م دلم

 لب هامه . یرو یمحو لبخند فقط ، من اما …اشک

 کردن بدتر و دردناک تر باشه.  هیاز هزار بار گر دیکه شا یلبخند

 هواست.  ینه بلکه معلق تو نیزم ینداره ، انگار پاهام رو یتیجمع چیکه ه میریم یعاقد به سمت اتاق دنبال

 . شهیکه از طرفش صدا اکو م کیاتاق تار یمن موندم تو انگار

 . نداختمیراه م یکه الک ییدعواها یهامون ، صدا دنیخند یسروش ، صدا یصدا

 عقد شوم بشه . نیشاهد ا خوادیم یک دونمینم ی، حت مینیشیم یصندل یرو

 ام چقدره. هیمهر دونمی، نم گهیم یچ دونمی، نم رهیگیو شناسنامه ها رو م نهیشیم عاقد



 تو؟ ایمن عاشقم 

 
372 

 

 :  شهیسروش تو سرم اکو م یبه روبه رو و صدا نگاهم

  …دختر قرار بود عروس من بشه نیا-

 و خونه و حساب پر از پول رنگ باخت.  نیماش هی دنیعشقش با د کردیم یعاشق یکه ادعا یکس-

  یگذرونیمرد م نیکاخ ا یروزها تو تو نیتر یسوگل تو جهنم-

 . کنهیپول ها ذره ذره نابودت م نیشک نکن هم-

 سوگل .  یعشق منو نداشت اقتیتو ل-

 .یشیسوگل ، خوشبخت نم یشی، تو خوشبخت نم یشیخوشبخت نم-

 

که  شنومیعاقد و م ی، صدا کنمیو گنگ به اطرافم نگاه م جیو گ خورمیم یدی، تکون شد خورهیبه پهلوم م یا سقلمه

 :  گهیم

 یمبارکه  یکه خطبه  دیدهیوکالت م نجانبیبه ا ایآ …کنمیبار چهارم عرض م یسرکار خانم سوگل فرهد ، برا-

 ؟  لمیکنم ؟ بنده وک یصدرا جار نیمع یشما و آقا نیعقد رو ماب

 

 کالفه ام کرده.  ادیم رونیکه از بدنم ب ی، حرارت کشمیبه گردنم م یدست

 نیو از ا کردمیگفتم نه ؟ که فرار م یو م شدمیاگه از جا بلند م شدیم یکمرم نشسته ، چ رکیت یرو یسرد عرق

 رفتم ؟  یسروش م یکاخ به کلبه 

 ؟  تبهیسروش م یقلبم تماما برا یبگم بله وقت چطور

 بذارم ؟  نیترسناک مع یایبا چشم پر اشک پا به دن چطور

 تاب سروش هست رو آروم کنم ؟  یانقدر ب یقلب و وقت نیا چطور

 : پرسهیم پرسهیکه دوباره م شهیمکث و هپروت من کالفه م نیاز ا ایگو عاقد
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 ؟  نیدیعروس خانم جواب نم-

 :  بندمیهام و از سر درد م چشم

  …*بخون عاقد

 بار نه ، صد بار بخون  کی

 اونه *  شیبار هم بگم بله ، باز دلم پ صد

 

ا بهم صبر بده ، ت یرو بهم نشون داد یزندگ یرو نیکه ا قسم حاال تی، به بزرگ ای، اما خدا شمیخوشبخت نم دونمیم

کن تا کمتر عذاب بکشه ، از من متنفر باشه اما  رونیبتونم تحمل کنم ، تا نشکنم ، عشق من و از دل سروش ب

 خوشحال باشه .

 . مونمیعقد تا آخر عمر عاشق م نیمن ، با وجود ا اما

 . رهید یلیجا زدن خ ی، برا رهید فیاما ح دونمیقدر داشته هامو م گهی، د یبهم داد یبزرگ درس

 

 :  گمیکه علنا گرفته م ییو با صدا کنمیهامو با پشت دست پاک م اشک

  …بله-

 . ایروز دن نیمرگ بار تر …میزندگ یلحظه  نیعمرم بود ، سخت تر یبله  نیتر سخت

 پر کنه.  مویکه انگار قراره نصف دفتر خاطرات زندگ یروز

 .  شمیم نیو من رسما زن مع شهی، عقد ثبت م شهیخونده م خطبه

 شده . دهیچیکه دورم پ یطناب یپا زنمیو خودم ، قفل م موی، دفتر بدبخت کنمیدفتر ازدواج رو امضا م یپا
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 یکی اون یرو هم تو نیو دست مع رهیگیدستش م ی، دستم و تو زنمیرو بهش م ی، لبخند مصنوع ادیبه سمتم م بابام

 :  گهیدستش و خطاب به هر دومون م

 وصال مبارکه . نیسخت شروع شد اما مهم ا دیمنتظره بود ، شا ریغ دیشا یعروس نیا-

 

 :  گهیم نیو خطاب به مع کنهیم مکث

 سپارم.  یسوگل و به تو م-

 . ذارهیم نیدست مع یحرف ، دستم و تو نیاز گفتن ا بعد

 دهیو جواب م نهیشیلب هاش م یکمرنک رو یلیخ یلبخند نی، مع کنمیاندامم رو پشت لبخند تلخم پنهون م لرزش

 : 

 . کنمیم ی، از امانتتون خوب نگه دار دینگران نباش-

، دوستش داشته باش  دهیکش ادیز یدختر تو سن کم مادرشو از دست داده . سخت نینکن پسرم ، ا یفقط نگه دار-

 . شهیاون خوشبخت م یکه دوستش داشته باش نیهم

 

 . دهیو به دست بابام م ارهیم رونیب بشیبود و از ج دهیکه خر ییو حلقه ها دهیسر تکون م نیمع

 سروش تنگ شده .  یساده  یاون حلقه  ی، دلم برا کنمیبه مدل حلقه نگاه نم یحت

 :گهیپدرانه اش م ی هیو با توص ذارهیم نیدست مع یکنه و دوباره دست من رو تو یحلقه ها رو دستمون م بابام

  . دیگریهمد ی مهیشما ن دیفراموش نکن دیاگه از هم دلخور شد دی. اگه دعوا کرددیوقت دستاتونو ول نکن چیه_

 .  نهیب یچشم هام نم یاشک رو تو یکنه و حلقه  یم حتینص

 . ستیهست که متعلق به سروش ن یدست نیکه دستم حبس شده ب نیکشم از ا یم یچه عذاب نهیب ینم

 ده.  یبه دستم م یفهمه و فشار یخوب دردم رو م یلیخ نیمع
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 ادیکه به خاطر فشار ز یآخ خفه ا شهیاش م جهیبکشم که نت رونیدارم نامحسوس دستم رو ب یچشم بابا سع یجلو

 . ادیم رونیبه دستم از ته گلوم ب

 کنم . یقفل شده نگاه م نیمع یدست مردونه  ونیکه م فمیو به دست ظر رمیگ یم نییمونده سرم رو پا در

 یراکه ب نیتک نگ یکشه و از همه بدتر برق اون حلقه  یبه رخ م شتریپوستم رو ب یدیپوست برنزه اش حاال سف 

من  ارهیم ادمیره و  یچشمم فرو م ی، در واقع حکم خار رو داره که تو ی، اما نه از خوشحال هیکور کردن چشمم کاف

 خوش حال تر بودم.  یلیخ ساده یچند ماه قبل با اون حلقه 

 . کنهیاز حد کاممو تلخ م ادیز ییایرو یحلقه ها نیبا خودم رو راست باشم ا بخوام

 **** 

  اتوی_عاشقم_من#

 . زننیمهمونا برامون دست م یو همه  رهیگیم لمیف لمبرداری، ف میشیم دهیوارد باغ سرپوش نیتو دست مع دست

 شناختم.  ینفرشونم نم کی یکه حت یا بهیغر یمهمونا

  …نبود دیاش بع هیروح نیو مختلط نگرفته ، هر چند با ا یعروس نیجالب بود که مع برام

در هم رفته اش  یگرفته و اخم ها یدلنوازه ، از چهره  یفکرش پ فهممیدوخته شده اما خوب م نیبه زم نگاهش

 . گذرونهیرو م یکامال معلومه اون هم مثل من شب بد

  …بهی، درست مثل دو تا غر مینیشیعروس و داماد م هگایجا یتو

ط وس یکرده که با سرخوش یها رو راض یلیخ یعروس نیا ایبه تظاهر کردن داره و نه من ، برعکس ما گو یلیاون م نه

 . دننیدر حال رقص

که اون وسط در حال  هییبرق لباس کسا ادیکه به چشم م یزیشبانه تنها چ یها خاموشه و درست مثل پارت چراغ

 ان . یانرژ ی هیتخل

 :  گهیو کنار گوشم م شهیخم م شهیکالفه م نیکه مع گذرهینم یا قهیدق ده

 بده . امیپ لمیبه موبا یداشت یقسمت مردونه ، کار رمی، م شمیم وونهیبمونم د نجایا گهید ی قهیدق هیاگه -
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 .  شهیمحکم و مختص به خودش از قسمت زنونه خارج م یو با همون قدم ها شهی، از جا بلند م دمیتکون م سر

 . مکنیو بهش نگاه م گردمی، متعجب برم نهیشیم یصندل یکنارم رو ینگذشته که زن نیاز رفتن مع یزیچ هنوز

که   ساله است یو هشت س ستیدختر حدود سن ب هی نمیبب تونمیاما م ستین تیقابل رؤ ادیچهره اش ز یکیتار یتو

 . ستیبرام آشنا هم ن یذره ا یحت

 

 :  گهیو م زنهیم یلبخند

 اتو بدم بعد هم برم . هیبگم و هد کیاومده خواستم تبر شیبرام پ یشوهرتم چون کار یاز آشناها یکیمن -

 

 :  گهیو م ذارهیدست هام م ینسبتا متوسط رو تو یجعبه ا شهیکه تموم م حرفش

 . خورهیبه دردت م یلیجدا کن چون خ تیعروس یها هیهد ی هیمنو از بق ی هیهد نیا-

 ؛ دهیحرف زدن به من نم یبرا یو اجازه ا زنهیم یبه تعجبم لبخند معنا دار پرن،یباال م ابروهام

 . رهیگیازش بپرسم ازم فاصله م یسوال نکهیو قبل از ا شهیاز جا بلند م 

 . که نسبت بهش کنجکاو شدم بهی، عج کنمیدستم نگاه م یتو یبه جعبه  متعجب

 کرده بود.  کمیباز کردن اون جعبه تحر یبرا یادیو نگاه اون زن ز حرف

 . کنمیو در جعبه رو باز م برمیدستم و باال م دیترد با

 باور ندارن . ننیبیو که م یزیچشمهام چ شه،یآغشته به خون بند دلم پاره م یچاقو دنید با

و  پرهیرنگ از رخم م ارهیوحشت رو به دلم آدم م یگذاشته شده ، بدجور لونینا یکه روش رد خونه و تو ییچاقو

 . کنمینگاه م یخون یمحو و مات به چاقو
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 جعبه است . یهم تو کنهیم ییلباس مردونه که روش خون خشک شده خودنما هیبر چاقو  عالوه

 کنم !  کاریچ دیبا دونمی، دستپاچه شدم و نم دمیدهنم و قورت م آب

 . نیاال ا کردمیو م یزیهر چ فکر

ه که ته جعب یوجود دستم و به سمت کاغذ نی، با ا وفتهینمونده تا جعبه از دستم ب یزیو چ لرزنیهام علنا م دست

 .. دارمیو برش م کنمیاست دراز م

 :  خونمیکاغذ رو م یرو یو نوشته  خرمیاش رو به جون م یسخته اما سخت یکیاون تار یتو

   …یچاقو بهش ضربه زد نیروز با هم هی دیاز دستش نده ، شا …هیبزرگ هی، هد نهیچاقو نقطه ضعف مع نیا-

 

  ؟یدیکه بهم نشون م هیچ بیعج یهمه اتفاق ها نیا ای، خدا ذارمیقلبم م یو رو دستم

 رو به رو بشم . دیتنش جد هیهر لحظه به  دیرو داشتم حاال با یزندگ نیکه ساده تر یمن

 با من داشته باشه ؟  تونهیم یچه ارتباط راهنیپ نیآغشته به خون ، ا یچاقو نیا

 ؟  دهیبشنوم اما چه فا خوامی، نم نمیبب خوامیندارم ، نم دنیطاقت د گهی، د بندمیجعبه رو م در

 کنهیتر رو برام باز م اهیورق بدتر و س هیبا من برداشته و هر لحظه  یسر ناسازگار یکه زندگ دهیفا چه

 

 به دردم خورد . یروز هی دی، شا ذارمیها م هیهد ی هیبق نی، اون جعبه رو ما ب گذرنیها م قهیدق

 چاقو باشه . نیهم نیبه قول اون نوشته نقطه ضعف مع دیشا

 نداره . یبزن و بکوب تموم گهید یها ی، مثل تموم عروس ادیم نیمع

 . خورمیاز جام تکون نم هیبردار و بق لمیو با وجود اصرار ف شمیبلند نم دنیرقص یبار هم برا کی یحت
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بود  نیتنها خبر خوب اون شب ا دیو شا کننیو عزم رفتن م دارنیبرم اهویشب بعد از خوردن شام همه دست ه آخر

 . ستیدر کار ن یو عروس کشون شهیمسخره به همون جا ختم م یعروس نیکه ا

 نیهمون سفارشات من و به مع یبرگرده و بعد از گفتن هزار باره  یخودش با تاکس دهیم حیباغ ترج یجلو بابام

 . رهیو م سپارهیم

 تا جنون نداره !  یکه به خاطر دلنواز مرز ینیو مع مونمیم من

 شده بودم که ممکنه کجا باشه !  نیمن هم نگران ا یازش نبود و حت یموقع شب خبر نیکه تا ا یدلنواز

 :  گهیکوتاه م یجمله  کیرغبت به صحبت در حد  یب یبا لحن نیمعکه  میرو نرفت یادیز ریمس هنوز

 سروش و بده !  یشماره -

 : پرسمیو م مونمیم رهیرخ در هم رفته اش خ مین به

 چرا ؟؟؟ -

 : گهیو شمرده شمرده م دهیم رونیب یو با کالفگ نفسش

بفهمم دلنواز  دیسروش و بده با ی، شماره  یحرفم ندارم تا تو بفهم یبه تکرار دوباره و ده باره  یسوگل عالقه ا-

 کجاست ! 

 : شهیهام گشاد م چشم

 مگه دلنواز با سروشه ؟ -

 :  گهیحرص و خشم م با

ه وهلل ، سوگل ب خورمیتا االن با سروشه . به وهلل قسم م یعنی ستیازش ن یموقع شب خبر نیبا اون رفته و تا ا یوقت-

رسوندن به من خواهرم و  بیمو از سر دلنواز کم بشه اگه به خاطر آس کی ، اگه ارهیسر خواهرم ب ییقسم اگه بال

  …رمیگی، خودم جونشو م کشمشیخودم م کنمیلحظه هم مکث نم کی یکنه حت یقربون
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 :  گمیم زیآم هیو کنا ادیلبم م یرو یپوزخند

 خودت مثل رو همه …داره رتی، چون مرده،  غ کنهیخودش نم یرو قربان گهید یکیوقت ناموس  چیسروش ه-

 !ندون

 

از سر پدال گ تشویو تمام عصبان شهیاز خشم سرخ م یطور نیحرفم انگار کارد رو به استخونش رسوندم که ا نیا با

 . کنهیم یخال

 . نهیمع تیاز عصبان یدم و بازدم بلند و حاک یصدا شکنهیرو م نیکه سکوت ماش ییو تنها صدا گهینم یچیه

دستور باز شدن  یو با دو بوق متوال دارهیخونه نگه م یرو روبه  نیساعت بعد ماش میحدود ن ذارم،یبه سرش نم سر

 .  دهیم داریدر رو به سرا

 . ستهیا یخونه م یدرست رو به رو یزرد رنگ یدر باز نشده تاکس هنوز

 . شهیم ادهیکه دلنواز پ کشهینم یدوخته شده ، طول یجفتمون به اون تاکس نگاه

 . رهیو به سمت دلنواز م پرهیم رونیب نیدلنواز مثل برق از ماش دنیبا د نیمع

 . کنهیم ییشنوم  اما نگاه براق و سرزنش گرانه اش بدجور خودنما ینم صداشو

 مشغول سرزنش کردن دلنوازه . یمشخصه با چه لحن کامال

 و تکرار کرده و رفته سراغ مواد مخدر .معلومه که باز اشتباهش شیخودیب یکه از تلو تلو خوردن و خنده ها یدلنواز

د و وار شمیم ادهیپ نیتوجه کنم از ماش نیمع یها دادیکه به داد و ب نیو بدون ا رمیگیتفاوت نگاهم و ازشون م یب

 . شمیکاخ نحسش م

 .  دارمیروح قدم به قدم برم یمتحرک سرد و ب یمرده  مثل

 ؟  ذارنیم دشونیجد یخونه  یو با لبخند پا تو رنیو دست تو دست عشقشون م ریمس نیچطور ا گهید یها عروس
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 ؟  ادیلبم نم یرو یخنده ا چیچرا من ه پس

 ؟  شمیم میبخت نه ، بلکه وارد جهنم زندگ یخونه  یدارم پا تو کنمیمن حس م چرا

روحم حرفش رو  یسرد و ب یهره چ دنیبگه اما با د کیبهم تبر خوادی، با شوق و ذوق م شهیتوسط خدمتکار باز م در

 . کنهیو متعجب نگاهم م خورهیم

 . سوزهیم اهیبخت س نی، دلم به حال خودم و ا رمیو از پله ها باال م کنمیکنارش عبور م از

 . سوزهیبه حال سروش و احساس بد امشبش م دلم

  …و دور از معشوقت یو دلتنگ ، عاشق باش یبده عاشق باش چقدر

 . گهینفر د کیاون و متعهد به   ادی به

 

  …دمیو فشارش م ذارمیدر اتاق م ی رهیدستگ یو رو دستم

 به خشمم دامن بزنه . نکهینداره جز ا یا دهی، فا کنمی، دوباره و سه باره امتحان م شهیباز نم در

 

که نفس نفس  یحالدر  عیسر یلیخ دهی، طولش نم کنمیو سمانه رو صدا م ندازمیسرم م یصدام و رو تیعصبان با

 :  گهیو م ادیاز پله ها باال م زنهیم

 جانم سوگل خانم ؟ -

 :  گمیکوبم و م یلگد به در م با

 چرا قفله ؟  یلعنت نیا-

 :  وفتهیمن و من م به

 . میاتاق هم قفل کن نیتو اتاق خودشون در ا میببر التونویوسا گفتن …دستور دادن نیمع آقا …ا-
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 :  گهیدار م یمعن یکه با خنده  کنهیبرداشت م یا گهیاز نگاهم طور د ای، سمانه گو کنمیو مبهوت نگاهش م مات

 ..  یکنیحض م ینیبب …یناتیاتاقتونو براتون آماده کردم با چه تزع-

  …زنهی، چشم هام دو دو م ادیم رونیاز تنم ب شیهرم آت کنمی، حس م کشمیبه گردنم م یدست

 . کنمیو باز م نیق معتوجه به حضور سمانه در اتا بدون

 که گوشه کنار اتاق روشن شده برام از مرگ بدتره . ییاون تخت با گلبرگ قرمز و شمع ها ناتیتزئ دنید

 کوبم یاتاق و درو با تمام توان م یتو رمیتحمل ندارم ، با خشم م گهید

 

  …کشمیرو م یو روتخت زنمی، با تمام خشمم داد م ستیگل ها اصال برام مهم ن ییایرو دمانیچ اون

 . شنیطرف اتاق پرت م کیپر پر شده هر کدوم به  یها گل

 رفتارم ندارم . یرو یکنترل چیاز خشمم کم نشده ، ه یزی، چ زنمینفس م نفس

 ، صورتم قرمز و ملتهبه . وفتهیاتاق م یقد نهییبه آ چشمم

 ، فقط غمه . ستین یاز شاد یاثر چیچشم هام ه یتو

 . خورهیگوشم زنگ م یسروش مدام تو یها حرف

  …کوبم یم نهییو با تمام توان به آ دارمی، برش م ذارمیم زیم یخورد کردن گلدون رو یخشمم و پا تمام

  …چهیپیکل ساختمون م یبزرگ تو ی نهییخورد شدن اون آ یصدا

 . نمیبیهاش خودم و م کهیت یتو

 نبود . الیخ یوضع داغون من نبودم ، سوگل ب نیدختر با ا نیا

 خندون من نبود . شهیهم یبه خون نشسته چشم ها یچشمها نیا
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 . ستیمن بود ن یایرو یکه تو یلباس عروس اون نیا

 :  کنمیتنم پاره م یلباس رو تو زنمیو هق هق داد م هیکه با گر یو همونطور وفتمیحرص به جون لباس م با

   …خوامیو نم یزندگ نیا ایخدا …خوامیلباس و نم نی، ا خوامیو نم یعروس نی، ا خوامیقصرو نم نی، ا خوامینم-

  ؟یبهم ثابت کن یخواستیو م یچ

 .   هیاما کاف رهینم ادمیگرفتم تا آخر عمرمم  مویدرس زندگ باشه

 .   ستمیآدمها ن نیو ا ایدن نی. متعلق به ا ستمین ایباز نیا مال من …اول راه جا زدم نیآورم ، هم کم

 .  ادی، نفسم باال نم وفتمیدو زانو م یو رو شمیم خم

 مونده باشه . شمیاز آرا یزیاشک ها چ نیبا ا کنمینم فکر

   …زنمیو از ته دل زار م رمیگیو به تخت م دستم

 یکه توش زندگ یشاهانه ، هم اتاق خوابم بزرگه و هم خونه ا میو هم عروس متهی، هم لباس عروسم گرون ق حاال

 . کنمیم

 منو خوشحال کنه .  تونهینم نهایکدوم ا چیه اما

 صورتم کوبوند .   یخوب تو یلیخ قتویراست گفت ، حق سروش

  …گذرونمیروز هامو م نیتر یخونه جهنم نیا یاما سروش گفت که تو …دونستمیکه م نیا با

  …انشیکه شروعش امشب بود و پا یجهنم یو شبها روز

 روز مرگم. دیشا

 . نهیکه مع کنمیاما ، حس م نمیبیتخت گذاشتم ، نم ی، سرم و رو شهیاتاق باز م در

  …شهیم کیمحکمش که بهم نزد یقدم ها یاز صدا دیعطرش ، شا یاز بو دیشا

 که کنارم نشسته . فهممیو م ادیم نیی، تخت پا کنمیو بلند نم سرم
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 . کنهیم سیکرم رنگ رو خ یو رو تخت خورهیچشمم سر م یاز گوشه  یاشک قطره

 . 

 :  گهیم یزمزمه وار یو با صدا کشهیم یکالفه ا بلند و نفس

 سوگل؟ -

 .  خورمیتکون هم نم یحت

 :  گهینسبتا آروم م یو با لحن ذارهیبار سر به سرم نم نیاول یو برا هیدردم چ فهمهیم

ات اما من به باب …دونمیمنم و نم ایخونه است ،  نی، مشکلت ا یحال باش نیا یتو نمتیب یهر بار که م خوامیمن نم-

 به بعد روزهات جهنمه .  نیاز ا یفکر کن خوامی، نم یمثل سروش فکر کن خوامینم …میبگذر نمیاز ا یقول دادم ، حت

 !  یخودتو داغون کن دهیسال نکش کیبه  خوامیازدواج برات سخته ، اما نم نیا کنمیدرکت م من

 

 :  گمیم یگرفته ا ی، با صدا ادیلبم م یرو یپوزخند

 برات مهمه ؟ -

 :  کشهیم یکالفه ا نفس

 ، چون مجبورم که رمیبم تونمیخستم کرده اما نم ی، فقط زندگ ستمین یآدم بد یکنیکه تو فکر م یمن اونقدر-

 کنم . یزندگ

 :  گمیخصمانه م یو با نگاه کنمیو بلند م سرم

زنت  یانقدر مهم بود که منو مجبور کن تیشغل ی ندهیهوم ؟ چند نفر ؟ آ ن؟یتو بسوزن مع یزندگ یپا دیچند نفر با-

 . ینیبیکس و نم چیکه جز خودت ه ی؟ انقدر خودخواه یو بسوزون ی؟ هست یبشم ؟ آره ؟ که سروش و بسوزون

 

 : دهیبا تاسف تکون م یسر
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  …به خاطر کار نبود سوگل زیهمه چ-

 

 بود ؟  یها؟ به خاطر چ یپس چ-

 

 :  گهیو در آخر م کنهیگفتن حرفش اقدام م یو چند بار برا نیچند …خورنیهاش تکون م لب

 یزیچ نهات …نه باتو دونمیجفتمونو داشته ، مشکلشو نه با خودم م ییآبرو یکه اون عکسها رو گرفته قصد ب یکس-

و روشو از تمنو از پا بندازه و هم س خواستیکه زد هم م یریت نی، با ا کردیکه اون فکر ازدواج ما رو نم نهیا دونمیکه م

 جدا کنه .

 دیاون الشخور هم از هم پاش یها رو برد ، نقشه  ییآبرو یازدواج تمام ب نیا

 

 یکنم و تو یباشه من فقط سکوت م دهیکه طوفان وجودم خواب نیکه آروم شده باشم ، نه ا نیکنم ، نه ا یم سکوت

 من داره.   یزندگ یدر نابود یکه سع هیکنم ک یفکر م نیسکوت به ا

 کنم.  یکنم و مرور م یگردم ، مرور م یعقب بر م به

 یطور باهام باز نیاون قدر خصومت از من داشته باشه که بخواد ا یکس ارمیم ادیداشتم ، نه به  یدشمن یبا کس نه

 کنه.  

 نداشت .  یا گهیدشمن د نیسروش ، سروش جز مع یحت

 .   نهیاز طرف مع یباز کیها  نیا یکردم همه  یشک م دیرس یامشب اون چاقو به دستم نم اگه

 .  شهیگلوم بزرگ تر و ملتهب تر م یزده تو یو بغض چنبره  وفتمیسروش م ادی دوباره
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  …آشوب شده یبرم و از دلنواز حال سروش و بپرسم ، ته دلم بدجور خوادیدلم م مرددم

  …کنهیم وونمیداره د یکه سروش االن چه حال نیا فکر

 :  گمیم دیو با ترد کنمی، لب هام و با زبون تر م کنمیو بدتر م زیهمه چ دونمیبپرسم اما م نیاز مع خوامیم

 . میفهم ی، ما خانوما حرف همو بهتر م زنمیم حرف دلنواز با من …من-

به جز  و جز قی، بلکه عم ستیو گذرا ن ینگاهش سطح شه،یم رهیبده بهم خ یجواب نکهیو بدون ا کنهیو بلند م سرش

 .  کنهیم زیپامو آنالسر تا

  …بکشه یکه انگار قصد داره نگاهش رو به عمق ذهنم بفرسته و سرک یطور

طور  نیا یبار بعد از عروس نیاول یبرا دیکه  شا یمن خوادی، انگار م کنهیم زیبر ذهنم ، جز به جز صورتم و آنال عالوه

 بدون پوشش روبه روش نشستم رو بشناسه .

 و به شماره افتاده . نیقراره و نفس هاش سنگ ی، نه چشمهاش خمار و ب مونهیگردنم ثابت م یرو نگاهش

 !  یاحساس چیو بدون ه یخنث

 . کنمیو مثل احمق ها فقط نگاهش م برهیمنظورشه که ماتم م ینگاه ب نیهم یبرا دیشا

 . ذارهیگردنم م یو رو برهیو دستشو باال م شهیتر م کینزد بهم

 . پرهیم ارهیکه به ذهنم هجوم م یبد یاز فکر ها دیاز ترس و شا دیگم شا، رن شهیحبس م نمیس یتو نفس

 . ندازنیداغن که رگ گردنم رو به طپش م یهاش طور دست

متفاوت  یشده و انگار که غرورش رو فراموش کرده چون با لحن رهیکشف کرده به گردنم خ یمهم زیکه چ یآدم نیع

 :  گهیاز گذشته م

 !!!  هیماه گرفتگ نیا-

 . دمی، حاال منظورشو از نگاهش فهم دمیم رونیو ب نمیس یحبس شده تو نفس

 : گمیم آسوده
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 ، از همون روز اول .  هیماه گرفتگ-

  …گهینم یزیچ

 یمنظور و ب یفاصله هر چند ب نی، ا خورهیگردنم تکون م ی، انگشتش که رو سوزونهی، پوست گردنم رو م نفسش

 . مونهیم یجیغرض برام مثل مرگ تدر

 : گمیو تند  م شمیکه صورتم از التهاب قرمز شده از جا بلند م یحال در

 دلنواز . شیپ رمیمن م-

 :  کنهیصداش متوقفم م رسهیم رهیدستم که به دستگ رمیو به سمت در م دمیبند حرفم امون نم پشت

 سوگل ؟ -

 غرور کالمشو کم کرده . یفقط ذره ا نیکه مع بهیعج …ستمیا یکه برگردم م نیا بدون

 :  گهیو م ذارهیمنتظرم نم ادیتا حرفش و بزنه ، ز مونمیسکوت منتظر م یتو

 چیهست که ه یمیحر هیما  نیب …گفتم بهت هم اول روز  …امشب فقط اما …اتاقت یتو یبر یتونیامشب م-

 . شهیوقت شکسته نم چیه  …وقت

شکستن و خورد کردن ها هم فقط مال  نی، ا میدو تا اتاق جدا بمون یو کتاب ها تو لمیدوست ندارم مثل ف پس

 کارا رو تموم کن نیا …ایبه خودت ب گهید …امشب بود سوگل

 

 حرف زدن . یبرا یگفتن دارم و نه حوصله ا یبرا ی، نه جواب کنمیم سکوت

 برم . رونیبدون حرف در اتاق و باز کنم و از اتاق ب دمیم حیترج پس

 . کنمیو در اتاق و باز م زنمیشناختم ، چند تقه به در م یو مدلنواز  اتاق

 لباس هاشو در آورده باشه به سقف زل زده  نکهیتختش ولو شده و بدون ا یرو

 :  گهی، با چشم بسته خمار گونه م نمیشیتخت م یو کنارش رو رمیسمتش م به
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 یحال عشق پنهونتو بپرس یخوایاما اگه م …بگم بعد مدت ها توپ توپم دیبا یبپرس یخوایاگه از احواالت من م-

 . ایدق کنه  بره اون دن ادیز ی، امروز و فرداست به خاطر غصه  دهیترک رسما …بگم داغونه دیبا

خورده  …زنهیمثبت م ادهیبره اما داداشمون ز ادتی اتیفضا بدبخت یبر یتو هم بزن سر حال ش ایگفتم ب بهش

 استقبال نکرد .  شنهادمیپ از …نداره شهیش

 

 !  هیدردم چ دهیخوب فهم یلینه ، خود دلنواز خ ایتظاهر کنم  ستیمهم ن گهی، د شمیاز قبل نگران م شتریب

 : گمیم یشونیپر با

 بد بود ؟  یلیدلنواز ، راستشو بگو حال سروش خ-

 :  خندهیم

تو فاز غم و دپ چهار تا پست  هریباال دو روز م زنهیم نیته ته اش چهار تا قرص کدئ کشهینم خودشو …نترس-

 چیه که کنهیهم شوت م یجور …رونیب کنهیراحت از فکر و از قلبش شوتت م یلیبعدم خ نستاشیا ذارهیم نیغمگ

طرف  ستنین نمی، فکر ا میشد عاشق گنیم کنهیم ی، هورمون هاشون قاط نینطوریازت نمونه.  مردها ا یاثر

رو  هیبهم ، قبل ختیر گهید یکی یهورموناشون واسه  فهمنیمدتم م هیبازه ، بعد  یمقابلشون دل داره زود قلبشو م

 یب یاآدمه نیو دپرسن ، تا نسل ا نیغمگ رانیچرا انقدر قشر ا میگی، بعد م یسراغ نفر بعد رنیو م کننیپا له م ریز

نفرشون شکسته ، چرا ؟ چون  کیهر پنج نفر آدم قلب  نی، از ب ادیحالتش در نم نیاز ا ای، دن همنقرض نش زیهمه چ

 الشخور زخم خورده !  هیاز 

  …جور هیجور ، منم  هی، تو  میبدبخت یکه تو اوج جوون دهیرس ییبه جا کارمون

.  یرسیبکنم ، خودتو آروم کن ، مثل مرغ مدام پر پر نزن ، سروش رفت ، تا آخر عمرتم بهش نم حتینص هیبذار  اما

 …کنهیآبغوره گرفتن و زر زر کردن فقط خودتو داغون م

 

  …به نوع حرف زدن دلنواز دیسروش ، شا ادیبه  دی، شا زنمیم یمحو لبخند

 : گمیتلخ تر از زهر م  یو با لبخند،  اما لحن کنمینگاه م بهش
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با زور بازو و اخم و تخم  شویمرد که مردونگ هی …مرده هیکلمه  یواقع ی، اون به معنا ستین ینطوریامـا سروش ا-

 دلنواز ؟  هیچ یدونی.  اما م کنهیبهت ثابت م نوی، بلکه با رفتارش هر بار ا دهینشون نم

که به عشق  یکه جا زد ، اون یکه قدر ندونست ، اون یمن و سروش من بودم ، اون یعاشقانه  یقصه  یبده  آدم

 کرد من بودم .  انتیخ

 رو سر بال نیهم که ا یخوشحال باشم ؛ اون تونمیوقت نم چیوقت ، ه چیه گهید من …نوازدل نی، عاقبتم و بب نیبب اما

 هیار ، بذ یکنیم حتیخوشبخت بشه ، پس تو به خاطر اون خودتو شکنجه نکن ، تو منو نص تونهینم گهیتو آورد د

 شهیخوب م یلیکرده رو خ یکه هورمون هاش قاط یمردکه عاشق شده با اون  یمن تو رو بکنم : اون مرد حتمینص

که  یاما اون زنهی، عشقشو جار م شهیرسوا م شهیکه عاشق م یچون مرد یاحمق ینداد صیداد ، اگه تشخ صیتشخ

ن رابطه از او یتا به عمق باتالق فرو نرفت دیبا یزد ییرابطتت سر به رسوا یتو یدی، اگه د کنهیرسوا م ستیعاشق ن

  …رونیب یایب

 یاشقع یعاشقش نبودم ، اتفاقا بودم و معنا نکهیاما قدر ندونستم ، نه ا رفتمیهر روز به اوج م ، من با سروش یدونیم

  …دمیفهم یرو نم

 

 ، حدسم دهیدرد م یبو یادیز کشیریستیه یخنده  نیاز ا بهی، اول کوتاه و کم کم مستانه و سرخوش ، عج خندهیم

 :  گهیو با هق هق م شنیم ی، اشک هاش مثل ابر بهار از چشمش جار وفتهیم هیخنده به گر ونیم کم کم …درسته

خواستم. خودم و  یحت …چاقو زدم نیمع به …ارزش کردم یآدم ب هی یآره من کور بودم ، مادرمو ، پدرمو قربان-

 بکشم.

  …دق کرد و مرد ، ما بابام

 :  گهیو با حرص م رهیگینفرت م ی، لحنش رنگ و بو کنهیم مکث

من هم اون  ی واسه …من مرده یمال و منال بود برداشت و رفت ، واسه  یراحت هر چ یلیخ کهیه اون زنمامان ن-

 تنهام .  یتنها …کس و ندارم چیمن ه …نیمرده هم مع
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 ی دهیچیپ یتا از زندگ کنهیم کیتحر شتریمن و ب گهیکه م ی، هر کلمه ا تهیاهم یاگه بگم حرف هاش برام ب دروغه

 : پرسمیو لکنت م دیسوال ذهنم و با ترد نیاما اول دهینشون م یچه برخورد دونمی، نم ارمیسر در ب نیمع

  …چرا تو …دوستت داره ، تو یلیخ نیمع-

 : دهیجوابم رو م یگرفته و لحن تند یو با صدا پرهیحرفم م وسط

 ؟  یاون فرستادتت تا واسش خبر ببر-

 :  شمیم هول

  …نه ، من فقط خواستم-

 :  دهیصحبت نم یاجازه هم بهم  باز

با  نروی، از اتاقم برو ب یمن یبرا یخوب یتو درس عبرتم نه تو الگو یمن سرک نکش ؛ نه من برا ینخواه ، تو زندگ-

  …اه یشبمو پروند کی یضعف و ناله هات تموم خوش نیا

 

 :  گمیم ییحال با دلجو نیو با ا شمیدفعه فوران کرد متعجب م کی نکهیا از

 . نمتیبب امیمنو نفرستاده من خودم خواستم ب نیدلنواز مع-

 نها باشم .ت خوامیبرو ، م گهیحاال د یجوابتم گرفت یدیکه پرس یحال عشقتو بپرس یخواست ینیبب یمنو نخواست-

 از سخت تر از منه . یلیدلنواز خ طیچون شرا دی، شا رمیگیاما به دل نم خورهیبر م بهم

 دمیرو فشار م رهی، دستگ رمی، به سمت اتاق خودم م بندمیو در و م امیم رونیو  از اتاق ب دمیبا تاسف تکون م یسر

 . زنمیم یلبخند محو شهیدر باز م یو وقت

 مرد هر چند محرم رو کنار خودم احساس کنم . کی، امشب مجبور نبودم حضور  حداقل

** 
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  …از حالت طاق باز ، به پهلو دراز بکشم تونمیاز خواب فقط م جیو گ دمیبه بدنم م یو قوس کش

پچ پچ وار  یعمق خواب فرو نرفتم که صدا یتو دی، هنوز اون طور که با بندمیو دوباره چشمهامو م زنمیم یلبخند

،  شهیرادارهام فعال م نطوریخوردم حاال ا یصداها هم تکون نم نیکه با بلند تر یکه من بهی، عج رسهیبه گوشم م یزن

 :  شمیم بلند یو به سخت مالمیت شصت و اشاره چشمهامو مبا دو انگش

 :  رسهیصدا واضح تر به گوشم م شمیم کتریو هر چه نزد رمیلنگون به سمت در م لنگون

 !  نیفقط اومدم بهت خبر بدم هم نیو گرفتم مع ممیتصم-

 ! هیصدا متعلق به هست فهممیجمله خوب م هی نیهم با

 :  رسهیهم به گوشم م نیمع یکه صدا کشهینم یطول

  … یبذارم بر تونمیحال نم نیبا ا-

 : دهیجواب م لرزهیم هیکه صداش علنا از فرط گر یدر حال یهست

اتاقتونو  شبیاما د یدختره ندار نیبا ا یرابطه ا چیه ی، گفت یزدیحرفت نم ریمگه واست مهمه ؟ اگه مهم بود ز-

چند  ی به رابطه یتو پشت پا زد یعنی؟  نیمع یچ یعنی، گل و شمع و بادکنک  دمی، فکر نکن ند نیکرده بود ییایرو

 سالمون . 

 نقشه بکشم ، همون بهتره که برم !  تیمدام پشت سر زندگ خواممیزاپاس باشم ، نم خوامینم منم

 :  شهیبا همون تحکم بلند م نیمع یصدا

اون گل و اون تخت تمامش مسخره  …دمیقول مداشته باشه ، بهت  ییتو قلب من جا تونهیوقت نم چیسوگل ه-

  …سمانه بوده یها یباز

 

 :  کنهیاز قبل هق هق م شتریب

طاقت  یاریکم م یا گهیالبته که مثل هر مرد د …یتو مرد …گهی، ماه د گهید ی، فرداشب ، هفته  نیامشب نه مع-

 ، طاقت ندارم لطفا درکم کن . نیمع نمیو بب نیندارم ا
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دختر  هیکنار  یکه عاشقش یکس دنید دونمیم …کنمیرو درک م ی، هست رهیگی، دلم م شهیسکوت حاکم م نشونیب

 چقدر مرگ آوره !  گهید

توجه به بلوز شلوار گرم و  یبسوزه ، ب شیآت یتو نطوریکه هم درد خودمه ا یکی خوامیاما ، نم ستیبرام مهم ن نیمع

 کنمیدر اتاق و باز م که از فرط خواب باد کرده ییگشادم و چشم ها

 

م فکر کردن به سروش ه یکه حت نیکمشون و ا یبه فاصله  کنمیم ی، سع شهیم دهیجفتشون به سمت من کش نگاه

  …شده توجه نکنم کیطور آزادانه به زن سابقش نزد نیا نیمن ممنوعه و اون وقت مع یبرا

در  یو نه اخم و تخم ، فقط با چهره ا کنهیم دادی، برعکس تصورم نه داد و ب شهیمن تازه م دنیبا د یدل هست داغ

 :  گهیمتفاوت از لحن گذشته اش م یو با لحن دوزهیم نیو نگاهش و به زم رهیگیفاصله م نیهم رفته از مع

 . دیخوشبخت بش دوارمی، ام رمیم گهیمن د-

 . رهیگیاشک هاشو م یداره جلو یبغض داره ، معلومه به چه سخت صداش

 و باخته . یعشق شکست بخوره انگار کل زندگ یکه تو یآدم فهممیم حاال

آدم شکست  هیاز دست دادن نداره ،  یبرا یزیچ چیدلگرم بود اما االن ، انگار ه نیبه وجود مع روزیتا د یهست

 پاره است . کهیقلب ت هیدستشه  یکه تو یزیخورده از روزگار که تنها چ

 :  شمیبره ، هنوز دو قدم بر نداشته مانعش م خوادیو بدون حرف م ندازهیم نییو پا سرش

 !  یصبر کن هست-

 :  گمیپس قاطع م هیکه بشنوه برام کاف نی، هم گردهیاما برنم ستهیا یم

 . یخودتو آروم کن یمثل مسکن بتون دیاما شا کنهینم دایپ امیزخم دلت الت دونمیحرف هامو گوش کن بعد برو م-
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 زنمیم یبر نگرده ، لبخند تلخ دمیپس بهش حق م وفتهیچشمش به چشمم ب براش سخته دونمیم گهینم زیچ چیه

 :  گمیو م کشمیم یآه

 

و ر ایحس دن نیاالن بدتر دونمیم …نهیبب گهید یکیکه عاشقه دل نازکه ، مخصوصا اگه عشقش رو کنار  یآدم-

قدر  نیهم فقط ، داره درد زخمش ، داره زخم تو مثل منم قلب ، عاشقم منم …بهت بگم یزیچ هی خوامی؛ اما م یدار

 .  شهیدو بار عاشق نم یآدم چیبدون ه

  …حسش عشق نبوده یعنیعاشق شد  اگه

 

 :  دهیبغض جوابمو م با

 ؟ ینبوده چ قیحست عم یدی؟ اگه فردا پس فردا تو هم فهم یعاشق واقع هیتو  یدونیاز کجا م-

 

 :  زنمیم یتلخ ندلبخ

ه ک یتنها جمله ا گمیبهت دروغ نم یبد صیتشخ یتونیخوب م یلیخ ی، تو عاشق یحسم مطمئنم هست یمن رو-

 هی ، فقط رمیگیو گول زننده وقتتو م یخودینه ساعت ها با منطق ب دمینه شعار م نهیهم کنهیاالن آرومت م دونمیم

  …به خودت سپارمیرو م هیو بق گمیجمله م

رم دو نفر و مح تونهینم یبند و قانون چیهم که قلب ها محرم نباشن ه ی، تازمان تپهیدو نفر نم یقلب همزمان برا هی 

 دل هم کنه. 

 میدونستیم نی، اما هم من هم مع میتعهد داد میعقد ، امضا کرد یخطبه خونده شد به اسم خطبه  هی نیمن و مع نیب

  …به من نداره چون عاشق توعه یتعهد چیه نیکاغذ ، مع یور یبه همون امضاها شهیتعهد خالصه م نیا

 !  یشنو یهم ازش نم یاسم یحت گهیسال د کیرهگذرم که  هی، من  ومدمیتو ن یخونه  یخرابه ها یرو من

 



 تو؟ ایمن عاشقم 

 
393 

 

شده  قبل قهیدق کیدلش خاموش بشه نه ، فقط کم سو تر از  شیکه آت نیکه آروم شده ، نه ا فهممیاما ، م نمشیبینم

. 

 :  گهیم یگرفته ا یو با صدا کنهیهاشو پاک م اشک

  ؟یدیقول م-

 :  گمیو مطمئن م قاطع

 . شمیتو محسوب نم یبرا یدیتهد چیمن ه دمیمنه ، بهت قول م ی نهیس یقلب تو نیا یتا وقت-

 

 :  گهیو م زنهیوجود لبخند م نیکردن با ا سی، اشک هاش صورتشو خ گردهیبرم باالخره

 ممنونم !  …کشمیحساب قول تو نفس م یرو-

 . رهیم نییو بدون حرف از پله ها پا ندازهیبهم م یقیعم نگاه

 نیاشو مز یشونیکه پ ییتلخ و اخم ها ی، با اوقات وفتهیم نیو چشمم به مع چرخونمی، نگاهم رو م رهیکه م یهست

 شده .  رهیکردن بهم خ

  …بار جا زدن و کم آوردن ممنوع بود نی، اما ا کردمیاز صفر شروع م دیبود که با یروز دیشا امروز

 :  گمیاون بگه من م نکهیو قبل از ا کنمیاعتماد به نفس نگاهش م با

 که دوستشون یو بد نانیاطم نیبه زنها ا هی، کاف دهیزور و بازو جواب نم یرینفرو بگ هیرفتن  یجلو یخوایاگه م-

 شیرو پ ایدن یتونیصدرا ، فقط با قدرتت نم نیمع ریبگ ادیکم  هی.  موننیاون وقت تا آخر عمرشون به پات م یدار

 . یببر

 

 نمیس یقفسه  یو دستش رو رو شهیم کی، با خشم بهم نزد ادیبشنوه اصال خوشش نم حتیاز من نص نکهیاز ا 

 . دهیو با خشونت به عقب هلم م ذارهیم
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 . کنمیرو حس م وارید یعقب که پشت سرم ، سفت رمیم اونقدر

گذاشته و با نفس  وارید یکه دستش رو کنار سرم رو ینیو مع مونمیو حاال من م ادیدر اتاق به هم م دنیکوب یصدا

 بکشونه . شیتندش قصد داره صورتم رو به آت یها

 دم و بازدم براش مشکل شده . تیموقع عصبان شهی، مثل هم شهیم نییاش ، با خشم باال و پا نهیس ی قفسه

 :  گهیشمرده مصورتم شمرده  یتو

ط قلبت فق یتو یبگ یقیطر هیبه  یخوایبا تو ندارم ؟ هر بار م یتیمحرم چیکه ه یبهم برسون یخوایچرا هر بار م-

؟ روز اول بهت هشدار ندادم سوگل ؟ هوم؟ نگفتم  یتا فقط حال سروش و بفهم یکرد چهیباز و دلنواز چرا …سروشه

 راه نده ؟  من یخونه  یرو تو گهیمرد د هیاسم  یینجایکه ا یمدت نیا یتو

حفظ غرور خودش اگه بره به همه بگه زن  ی؟ برا یبه تو چه ؟ اگه بره همه جا جار بزنه چ یمن و هست ی مسئله

 ؟  یهنوز تو فکر عشق سابقشه چ نیمع

 

 مستیا یم نیمع یکنم ، جسورانه تو رو یکم و عذاب آور چشم پوش یفاصله  نیاز ا کنمیم یو سع زنمیم یپوزخند

 :  دمیو جواب م

 ریو به قلب من قفل و زنج یبکن یخواست ی؟ هر غلط یخودت فکر کرد شیپ یتو چ نی؟ مع نهیاز ا ریمگه غ-

هم ب ی. اما تو حق ندار کنهیو قبول نم نیتو ، منطق خودم ا ینه به خاطر خواسته  کنمینم انتیمن به تو خ ؟یببند

و از تموم آدم ها حالشو  گردمیسروش م ازنشون  هیدنبال  ایدن نیا یعاشق سروش نباشم ، من هر گوشه  یبگ

 یریمنو بگ یجلو یتونی، نه تو نه قدرتت نه پول هات ، نه زور بازوتم نم پرسمیم

 

 کیسرش رو نزد دهیآرامش قبل از طوفان رو م ی، بلکه بو ستیشدن ن میتسل ی، سکوتش از رو کنهیم سکوت

  …سوزونهیبمو مداغش پوست ملته ی، نفس ها ارهیم

 و بس.    هیکالفگ دهیکه بهم دست م یکم تنها حس یفاصله  نی، از ا یکینزد نیا از
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ه ب یکینزد نیقلبم هنوز به سروش تعهد داشتم و ا یرو دارم ، من تو انتکاریمحرمه اما حس آدم خ نیکه مع نیا با

 بشم . زاریاز قبل از خودم و اشتباهاتم ب شتریب کردیمجابم م نیمع

به خودم حس  کیتنش رو کامال نزد یدستش فرار کنم که گرما ریاز ز خوامیم شن،یتنم منقبض م یها چهیماه

 . کنمیم

 حرکت نداشته باشم . یبرا یفرصت چیکه ه کینزد اونقدر

 .  شهیصورتم م کی، صورتش نزد واشی واشی،  رهیگیدستش م یو چونه ام رو تو ارهیو باال م دستش

 :  دهیقلقلک م مویصوت یپچ پچ وارش تار ها یو صدا شهیگوش و چونه ام متوقف م نیب ییهاش جا لب

، کنارم نباش اما روبه رومم نباش.   نستایمن وا یکه به تو داره نفرته، پس به خاطر اون تو رو یسروش االن تنها حس-

 من چند نفر و یدونینم یو حتو ت ستادمیرحم قصه ها ندارم ، رو به روت ا یبا گرگ ب یسوگل من فرق یبازیخودت م

 . یشیم دهیخودت در یکن یباهاش باز گدم گر یعنیمن  رتینقطه برسم ، غ نیتا به ا دمیدر

از تر در متیپاتو از گل  نکهی، حق ا یمن میحر یتو ی، اما تا وقت یندار یتیمن اهم یهم بهت گفته بودم تو برا قبال

 .  یو ندار یکن

 

کم چشمهاشو  یو از فاصله  دهی، لب هاش رو از گوشم فاصله م شهیم شتریدستش دور چونم لحظه به لحظه ب فشار

 :  گهی، قاطع ، محکم و شمرده شمرده و زمزمه وار م دوزهیبه چشم هام م

 شیآت یجوش برسه ، تو رو تو یاگه به نقطه  رتمی، غ ارین رونیرو ب گهیوقت اسم مرد د چیلبات ، ه نیاز ب-

 نکن.  یمن کار هیبرعل پس …سوگل سوزونمیم

 

،  ارهیترس رو به وجودم ب یاز احساسش حساب یبا نگاه سرد و عار خوادیبار م نی، ا کنهیچشم هام نگاه م یتو

 بهم نفوذ داره . یبدجور کنمیاما اعتراف م ترسمینم

 که آدم ناخودآگاه ازش حساب ببره.  کردیم جابیا نطوریخودساخته اش ا تیشخص دیشا
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 . رهیگیو جوابشو بدم ازم فاصله م امیکه به خودم ب نیو قبل از ا کنهیم ضیمستف ینگاهش ، من رو حساب با

 .  دهیم یفیشدن در اتاق اندامم رو لرز خف دهیکوب یصدا

 . رستمفیم رونیب نمیس ی، بازدم آسوده ام رو از قفسه  شهینگاهش که ازم دور م ینیسنگ

 کلمه شکاکه ، شکاک و بددل.  یواقع یبه معنا نیمع فهممیم حاال

  …شک داشت یبه هست نکهیکار کنم صرفا به خاطر ا یکه بهم گفت شرکت هست وفتمیم یاون روز ادی

 گفت :  یبهم م میکه تو عالم بچگ برمیمامانم م یبه جمله  یحاال پ و

 . انشیاطراف یخودش هم زندگ ی، هم زندگ شهیم اهیس شمیباشه زندگ اهیکه دلش س یآدم-

منو دوستم نداشت اما باز  نکهیکنه ، با وجود ا مشیو وارد حر یکس تونستینم نیبود و به خاطر هم اهیس نیمع دل

  …یماریب گمی، اما من م رتیغ گفتیاسم سروش رو ببرم ، خودش م ییقبول کنه من جا تونستینم

 رفتار و از خودش نشون بده . نیا تونهیم ماریآدم ب هیفقط  چون

 و باختن . ختنیفکر کردن و غصه خوردن ، اشک ر هی، کاف کشمیم یآه

 گهیو ناله ، اما د نیچشمم خون و ورد زبونمم آه و نفر کیچشمم اشک باشه و  کیتا آخر عمرم  تونمیبخوام م اگه

 بزرگ شم . خوامیم

 . رمیروزهامو از تک تکشون پس بگ نیتقاص ا خوامیم

و حاال،  میبود ، خواهر خونده ام ، دوست دوران بچگ نمیمورد اعتماد تر دیبه اسم پگاه که شا یقیاز همه نارف ولا

 و ناآشناست .  بهیچقدر در نظرم غر

 بفهمن اون سوگل دیهمه با گهی، د رمیو به سمت کمد لباسام م زنمیو از ذهنم حذف که نه ، اما پس م شونمیپر افکار

 . ینش دهیتا در یگرگ باش دی، با نیسوگل هم مرد به قول مع یلعنت یبعد از اون عروس شبید ، داحمق و ساده مر

 

 .  شمیم ادهیو پ کنمیش رو حساب م هی، کرا دارهیخونمون نگه م یدرست روبه رو یتاکس
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 . ارمیو بتونم طاقت ب رمینم یتا از دلتنگ داشتمیخونه برم نیاز ا یادگاریچند تا  دیپگاه با یاز رفتن به خونه  قبل

فل اون ق یهمچنان تو دمیقفل در بود ، اگه کل دونستمیکه نم یزیاما چ ستیوقت ظهر خونه ن نیبابام ا دونستمیم

  …بسوزم یمجبور بودم همچنان با دلتنگ یعنی نیا دیچرخینم

 !  شهیم ریبه دلم سراز یبد یدینا ام چرخهینم دیکل ی، وقت ندازمیقفل م یرو تو دمیو کل گمیاهلل م بسم

 ؟  شدیعطرش مگه م دیخاطره ها بدون عکس و نفس کش یشدن تو غرق

 . ستیقفل ن نیراه حل ا دیکل نینداره ، ا یا دهیفا چیاما ه چرخونمیقفل م یرو دوباره تو دیکل مصرانه

 . شنومیرو م هیزن همسا یاما هنوز قدم از قدم برنداشتم صدا رمیگیراهم و م یدیناام با

 سوگل جان ؟ -

 زن بود.  نیا یها یپر حرف دنیشن خواستمیکه م یزیچ نیاوضاع آخر نیا ی، تو شمیم متوقف

 و رسونهیبزرگش خودش رو به من م کلی، نفس نفس زنون با اون ه گردمیو برم ارمیرو لب هام م یمصنوع لبخند

 :  گهیم

و بهت  دیکل دمتید یوقت کیخونتونو داد به من گفت اگه  دیکل …یایانگار به دل بابات افتاده بود که تو قراره ب-

 بدم .

 . ارهیم رونیب بشیکه از ج یدیاون کل دنیبا د زنهیهام برق م چشم

 :  گمیزده م جانیه

 خاله عاشقتم  یوااا-

 تو.  رمیو م کنمیبه اعتراضش توجه کنم در خونه رو باز م نکهیو بدون ا زنمیاز دستش چنگ م دویکل

کمدم و  لیوار وسا وانهیو د کنمیدوم ، درو باز م یدور بوده به سمت اتاقم م زشیکه سال ها از عز یمثل کس درست

 . ارمیم رونیو آلبوم عکسم و با سروش ب زمیریم رونیب

 . بندمیو با لبخند چشمهامو م رمشیگیبغلم م ی، فقط ارزشمندانه تو کنمینم بازش
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حسرت به  یکه حاال رنگ و بو شمیم یاتاق چنان غرق خاطرات نیهم یتو آلبوم و باز کنم نیاگه سر ا دونمیم

 !  هیکجام و قصدم چ کنمیخودشون گرفتن که فراموش م

 . بندمیکمد و درو م یتو زمیریو تمام لباس هامو م ذارمیم فمیک یآلبوم رو تو یوسوسه نشم فور نکهیا یبرا

  …ارزشمندم همون آلبوم خاطرات بود و بس ییتنها دارا یا لهیو نه وس خوامیم یاتاق ، نه لباس نیا از

 بود.  بایو ساده در نظرم ز یپدر یخونه  نی، چقدر ا بندمیاتاق و م در

  …از احساس نبود ، روح داشت یسرد و عار نیمثل کاخ مع حداقل

  …ومدیخنده و کل کل م یهر طرفش صدا از

دونفره و ظرف شکستنامون ،  یها ی، آشپز نجایا ومدیم انهیمخف بابام خونه نبود و اون یمن و سروش وقت یها خنده

 .  مونیا قهیپنج دق یدعواها و قهر ها یحت

 اطیح ریو مس برمیرفته امو به کار م لیتحل ی، تمام قوا پوشمیو کفش هامو م کنمیخفه م نهیس یآهم رو تو یصدا

 . کنمیم یرو ط

 دهیو با شدت هلم م شهیدهنم گرفته م یجلو یاما به محض باز شدن در دست کنمیو درو باز م ستمیا یدر م یجلو

 داخل. 

 . شهیکه چشم هام بسته م ادهیو قدرتش اونقدر ز سرعت

 . رهیگیستون فقراتمو در بر م یو درد بد خورهیم واریمحکم به د کمرم

 سروشه یعسل یچشمها نمیبیکه م یزیچ نیو اول کنمیوجود چشم هام و باز م نیبا ا ادیباال نم نفسم

 

 . دوزمیگشاد شدمو به نگاه نا آشناش م ی، چشمها پرهیاز سرم م یهزار ولت برق

 که با نفرت به من دوخته شده . یقرمز و سرشار از خشم نگاه

 . ادینم رونیام ب نهیاز س ینفس کنمیدهنم رو گرفته که حس م یبا دستش جلو یطور
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 . جانیو من از ترس و ه ، اون از خشم میزنیدو نفس نفس م هر

 داره.  دنیپر رونیبه ب یبیعج لیم کنمیکه حس م کوبهیم نمیس ی وارهیبه د یطور قلبم

ر منک تونستمیفشار دست برام ناآشنا بود ، اما نم نی، اون فک قفل شده و ا شیشونیپ یقرمز شده و رگ ها گردن

 قلبم مقدسه . یهم که بکنه برا یبشم که سروش هر کار نیا

 :  کنهیغرش م بایبه هم چفت شده اش تقر یدندون ها یالبه ال از

ه ک یو به من دار نید نی، ا یمجبور اما …دارم که صداتو بشنوم یصورتت نگاه کنم نه رغبت یتو خوادینه دلم م-

 که چشمت جز پولو ثروت یبود صیانقدر حر ی؟ وقت یچهار سال قبل چرا به من بله گفت یبگ دی، با یحساب پس بد

 ؟  یچرا منو انتخاب کرد دیدیو نم

 ینیبیکه م یزیآدمها برات ارزش ندارن و تنها چ ی؟ چرا نگفت یبار هم که شده نگفت کیچهار سال چرا  نیا تمام

 پوله؟ 

 سوگل ؟  یبود یچه طور آدم تو

ه ک ی، به روز دیکه چشمم تو رو د یکه حروم تو کردم لعنت فرستادم ؟ به روز ییچند بار به روزها روزیاز د یدونیم

 ! یبه من بله گفت

 

 ی، کاش بفهم یسروش ، کاش دردمو از چشم هام بخون یها بفهم میچشم هام جمع شده ، کاش مثل قد یتو اشک

 دلمه !  یرو یچه داغ

کردم از  یروز انداختم ، من کار نیقلب پاکتو به ا، من پل هارو پشت سرم خراب کردم ، من  زمیعز یحق دار تو

 !  یبش زاریب یزندگ

 من و تو تا جدامون کنه .  یکه انگشت گذاشت رو یسرنوشت نیبه من و ا لعنت
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لحظه  کی ی، انگار برا کنهیشده رو دنبال م یچشمم جار یکه از گوشه  ی، رد اشک شهیم رهیچشم هام خ یتو

دستش از دور  ی، حلقه  شهی، درست مثل گذشته نگران م خونهیو از چشم هام مدرست مثل گذشته غم نگاهم ر

 .  شهیدهنم باز م

من دستش  ی، سروش من ، مرد قو لرزهی، دستش م ادیپاک کردن اشک هام باال م یدرست مثل گذشته برا دستش

حق و نداره  نیا نکهی، از ا رهیگی، نگاهش رنگ حسرت م شهیصورتم متوقف م یسانت کی یتو تیو در نها لرزهیم

 یو با هر دو دستش به موها کنهیم همپشتش و ب رسه،یکه چهار سال مال خودش بوده رو لمس کنه به جنون م یزن

 . کنهیقرار تر از قبل م یقرارمو ب یو دل ب زنهیمجعدش چنگ م

 ه. رو گرفت بانمیگر یبدجور یگاحساس خف نیو بگم اما ا زیداد بزنم و همه چ خوامی، م دهیگلومو فشار م یبد بغض

ه که ب ی، کوه آتش فشان کنهیانفجار م تیو در نها شهیو داغ م شهیکه داغ م یسروش شده  درست مثل کوه تیحکا

 . کشهیباره شعله م کی

 

 . کوبهیم واریرو به د یصندل ادی، با فر لرزهیکه چهار ستون بدنم م زنهینعره م ی، طور دارهیو برم اطیح یصندل

 صورتش نمونده.  یتا کبود یکه مرز کنمینگاه م یو هاج و واج به سروش خورمیم یدیبلندش تکون شد یصدا از

 :  گهیبا نعره م ینطوریزهر دار به قلبش زدن که ا یچاقو انگار

 گهیمرد د هی شبیلمس کرده ، د گهیمرد د هیاتو  یتن لعنت شبید …شبیاما د یتو چهار سال مال من بود یلعنت-

  …صبح شده گهیمرد د هیتو تخت  شبتیگوشت پچ پچ عاشقانه کرده . د یتو

 کنم ؟  دایپ یممکنه من چه حال یفکر کرد نیبار به ا کی فقط

 :  دهیو ادامه م کوبهیاش م نهی.  انگشت اشاره اش رو به سشهیم کینزد بهم

 یکیمال  نکهیچطور با فکر ا یبش که چهار سال بهت دست نزدم تا مبادا پژمرده یمن …من یبار با خودت گفت کی-

 ؟  ارمیطاقت ب یشد گهید
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، کاش بتونم زبون باز کنم و بگم سروش من مال توعم . کاش بتونم بگم چقدر دوستش  ادیباال نم هیاز زور گر نفسم

مه گون یرو یاشک ها نیبهش بدم هم تونمیکه م یزیکه تنها چ فیدلشو خاموش کنم اما ح شیدارم ، کاش بتونم آت

  …سکوت تلخ نیامون ، هم یهق هق ب نی، هم

  …ستهیا ی، قدم به قدم و روبه روم م شهیم کی، بهم نزد نهیبی، هق هقمو م نهیبیهامو م اشک

 :  گهیو با خشم و درد  م ذارهیم وارید یرو کنار سرم رو دستش

 از زبون خودت گهیبار د هیبشنوم ،  لتویدل خوامیحرف بزن ، م-

 

 سروش . یخودم بلکه برا ی، نه برا زنمیاز ته دل زار م ینطوریباره که ا نیاول ی، برا دمیهم فشار م یرو هام و لب

 .دهیکش یچه عذاب شبیملتهبش معلوم بود د یسروش که از چشمها یبرا

 . سوزونهیتا آخر عمر دلشو م دونستمیکه م یعذاب

 :  گهیو م کنهیبه چشم هام نگاه م ی، به همون تلخ یقرار یاز ب شهی، اونقدر تلخ که وجودم پر م زنهیم یتلخ لبخند

حاال  .دمیمنم شن یهاتو گفت ینگو ! گفتن یبگ یخواینداره نم بیع …نداشته باش ؟یچرا؟ عذاب وجدان دار هیگر-

شرف بهت هشدار دادم ، گفتم اطراف اون  یمصاحبه با اون ب یبرا یرفت دمیکه فهم یتو گوش کن : روز اول گمیمن م

 ی، همون روز دیما همون روز از هم پاش یواقع زندگ در. نطوری، من و هم هم یدیاز دست م تویپرسه نزن وگرنه زندگ

چشمتو گرفت ، من همون روز بهت گفتم سوگل ، من آرومم ، مدارا  یطور نیا نیکه رنگ و لعاب و مال و منال مع

که مدام هواتو داشت مرد از  یاون سروش گهیپاره کردن رگ دشمن هم دارم. د یبرا زیاما به وقتش دندون ت کنمیم

سالها قبل خنجر و از پشت زد و کمرم و خم  نیبترس ، مع یآورد رشیکه ساده گ یبه بعد از من بترس! از سروش نیا

،  اههیسنگ س کهیت هیام  نهیس یتو بتپه ، تو ینمونده که برا یقلب گهی، د یکرد ، اما تو اون خنجرو به قلبم زد

من  یکه اصال انتظارشو ندار ییجا هینباش.  اما  نگران زنمیبره ، از پشت ضربه نم نییآب خوش از گلوتون پا ذارمینم

 لذت ببر .  تیارزش و تو خال یب یتا اون روز از زندگ …تیجهنم کردن زندگ یبرا امی، م ینیبیو مقابلت م
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 نینگاه پر از نفرت و ا نی، ا بانهیناآشنا و غر یها حرف ها دیتهد نی، ا کنهیم ینیدلم سنگ یرو یهاش بدجور حرف

  …به سروش گذشته نداره یشباهت چیو ساخته که ه ی، از سروش ، مرد نهیلحنه پر از ک

، دستش  کنهیگونم پاک م یو با انگشت اشک رو ارهی، دستش رو باال م کنهیکنج لبهاش جا خوش م یپوزخند

 . کنهیقرار م یقلبمو بد جور ب شهیکه به وجودم منتقل م یینداره اما گرما با صورتم یتماس

 :  گهیم یبیو با لحن غر ندازهیم ینگاه کنهیم ییانگشتش که حاال روش اشک من خودنما به

 یچیزخم ه هیجز  گهیندارن ، از قلبم پاکت کردم سوگل ، د یتیبرام اهم گهی، د ستنیاشک ها با ارزش ن نیا گهید-

  …یچی، ه یستین

 

بدنم ساز مخالف باهام سر دادن ،  یبازم حقمه ، تک تک اعضا شمیدار م حهیاما حقمه ، غرورم جر شکنهیم قلبم

 . دونمیو خوب م نیا رسهیدرد سروش نم یحقمه ، تمام دردهام به پا نمیا

 ونمتی، نم رهیو به سمت در م کنهی، عقب گرد م رهیگیو در آخر ازم فاصله م ندازهیصورتم م یبه تک تک اجزا ینگاه

 :  گمیبا هق هق م رسهیم اطیدستش که به در ح رهیباره از سر م کی، تحملم  ارمیطاقت ب

  …سروش من-

 وامخی، گله وار م ارنیقانع بشه ، کلمات به سمتم هجوم م خوادیبشنوه ، م خوادی، انگار اونم ته دلش م شهیم متوقف

تا تمام اون کلمات و با بغضم قورت بدم ، قورت بدم و  هیکاف نیمع یحرف ها ادیلحظه  کیبراش حرف بزنم اما فقط 

  …نفسم نینگم سروش من فقط مال توعم ، تا آخر

  …سکوته و سکوت شهیم دشیکه عا یزیاما باز هم تنها چ مونهیم منتظر

  …و بس هیواه دیاگه بگم مال اونم فقط ام یسکوت به نفعش باشه ، حت نیهم دیشا

کن که مم ییبشم ، دردم خودم نبودم ، دردم سروش بود و بال کیبه سروش نزد تونستمیمن نم نیمع دیود تهدوج با

 .ادیبود سرش ب
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 کوبه.  یو در و با تمام توان به هم م شهیخارج م اطی، به سرعت از ح شهیانتظار خسته م از

  …مونمیم رهیخ شیخال یو به جا خورمیم یدیشد تکون

 یدیام یهمون ذره  …اهاشیاز دختر رو …شیگاو چشم از …سوگلش از …کند دل …سروش هم رفت …رفت

 یکه به قول سروش پوچ و ب ییایمن موندم و دن گهیرفت ، د نیدلم بود که سروش دوستم داره همون هم از ب یکه تو

 ارزش بود .

 

 * 

نشستم و از  اطیح یتو یکه همونطور نمیبیو م امی، به خودم م کنهیخاطراتم و پاره م یرشته  لمیزنگ موبا یصدا

 زمان و مکان فارغ شدم . 

اسم  ی،حت ارمیم رونیو ب لمیو موبا کنمیم بمیج یخشک شده دست تو ی، با بدن شنیباز نم هیهام از فرط گر چشم

و تلفن رو کنار  کنمیرمق تماس رو وصل م یو ب لیم ی، ب کنهیوجودم جمع م یهم تمام احساس بد رو تو نیمع

 : چهیپ یگوشم م یدادش تو ی، صدا ذارمیگوشم م

 ؟  یرفت یمعلومه کدوم گور چیه-

 :  دمیروح جواب م یو ب سرد

 ی، مجبورم تو کنمیپشت سرم ندارم که بخوام برگردم ، پامو کج بذارم سقوط م ینترس فرار نکردم ، چون من پل-

 که هستم بمونم . یهمون لجنزار

 

 :  دهیو مثل سروش بهم جواب نم فهمهیحرفامو نم یسروش معن مثل

 ؟  یسر خود کجا رفت یبگ یبه کس نکهیبدون ا ؟ییکجا گمی؟ دارم بهت م یگیچرا چرت و پرت م-

 

 :  کشمیم یآه
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  …بابامم یخونه -

 :  گهیم یحرص و کالفگ با

 . امینرو دارم م ییجا-

 شهیمثل هم دونمیتا خودشو برسونه ، م کشهیطول نم شتریب قهیهفت دق قای، دق کنمیحرف تلفن رو قطع م بدون

 زمان کم در خونه رو انقدر محکم بزنه .  نیا یکرده که تونسته تو یاونقدر تند رانندگ

با  بزنم یمن حرف نکهی، قبل از ا ادیم دمید یو خشنش تو یبرزخ یچهره  شهی، مثل هم کنمیو درو باز م شمیم بلند

 :  گهیصورتم شمرده شمرده م یتو تیعصبان

 جا بود ؟ نیسروش ا-

 

ب ، عقب عق ارهیو به سمتم هجوم م بندهیمحکم با پاش م اطوی، در ح شهیحبس م نهیس ی، نفسم علنا تو شمیم الل

 :  گهیم هیکه رو به کبود یو با چهره ا شهیم کمی، نزد رمیم

 جا بود ؟  نیسروش ا گمیبهت م-

 : گمیکه علنا به لکنت افتاده م ییو با صدا کنمی، لبهامو با زبون تر م شهیتر از قبل م یبا سکوتم جر کنمیم حس

  ؟یگیچرا چرت و پرت م نیم...معلومه که نه مع-

 . کوبهیم نهیس ی، قلبم از ترس بدجور تو رسهیجوش م یرگ هاش درست به نقطه  یتو خون

اش خودش  هیرو بر عل ایکه تمام دن یمرد ماره،یب هی نیکه مع کنمی، کم کم دارم حس م ترسمیچرا ازش م دروغ

 منه . یو چقدر بد که حاال چشمش فقط و فقط رو نهیبیم

 :  گهیبه هم چفت شده اش شمرده شمرده م یدندون ها یال از

 بوده سوگل هان؟  یک رونیخونه اومد ب نیکه قبل از من از ا یبوده ؟ اون مرد یاگه سروش نبوده پس ک-
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اگه حس  دمیمدت کم فهم نیهم ی، چون تو دمیترس یبدجور نیمع رتیاز غ کنمی، آره اعتراف م دمیترس یبدجور

 . نهیبیو نم یزیگرفته شده چشمهاش جز خون چ یبه باز رتشیکنه غ

 :  گمیداشته باشه م یریکه شک دارم تاث یخودمو نبازم ، با اعتماد به نفس کنمیم یسع

 یهر حرف دنیبعد از شن …یدونیو خوب م نی، خودتم ا ادیاز من متنفر هست که نخواد اطرافم ب نقدریسروش ا-

ون هاش یباز یبهت ضربه بزنن!  کم قربان خوانیم یکردن و ه دایانگار نقطه ضعفتو پ نیمنو متهم نکن مع یفور

 هم زدن ؟  یتهمت و به هست نیهم ی؟ مگه خودت نگفت میشد

؟  میبا هم ازدواج نکرد سهیتهمت و دس نیزندان؟ مگه من و تو سر هم یش و ننداختتهمت سرو نیسر هم مگه

جا بود چه  نی، اگه سروش ا یکردن و تو هر بار باورشون کرد یهر چقدر با نقطه ضعفت باز هیکاف …نیمع هیکاف

 باهاش مالقات کنم ؟ هوم؟  نجایداشت ا یلیبابامم؟ اصال چه دل یبهت بگم خونه  یداشت فور یلیدل

 

 وجود با همون نی، با ا شهیاز اون حالت تند و خشنش نرم تر م ی، لحنش فقط کم شهیاما انگار قانع م رهیگینم آروم

 :  گهیم تیعصبان

  …کهیپس اون زن-

 اما به ظاهر گول زننده :  ی، مصنوع زنمیم یلبخند

 میمدت مثل دو تا دوست باش نیا ی، تو میدعوا نکن میبزن نیهمه رو زم میتونیم ینطوریا نیمع یباورم کن خوامیم-

 ؟  شهینم

 

وش به سر دنینرس بی، لعنت به تو سوگل که به خاطر آس فرستمی، ته دلم به خودم لعنت م کنهیاخم نگاهم م با

 آدم به توعه .  نیکه حاال محرم تر ی، اونم به کس یگیدروغ م یدار ینطوریا

راحت از  یلینکردم و اون خ ی، حرفم و باور کرد ، سرکش کشمیم ی، ته دلم نفس آسوده ا دهینم یسوالم جواب به

 موضعش کوتاه اومد .
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 و یخودیب یبود ، اگه انقدر با دعوا ها نیگرفته بود اما مجبور بودم ، مقصر خود مع بانمویگر یوجدان بدجور عذاب

که آدمها با  فیح …فیبهش بگم اما ح زویهمه چ تونستمیممنم االن  دیشا نداختیهاش وحشت به دلم نم دیتهد

 و چند سرنوشت رو عوض کنن . ایدن کی توننیرفتارشون م

 

 و محکم  رهیگیجلوم م دیانگشت اشاره اش رو به عالمت تهد رهیخودش رو بگ یجلو تونهینم انگار

 . یبه حالت سوگل اگه به من دروغ گفته باش یبه حالت... وا ی: واگهیشمرده شمرده م و

 بکنم مرددم ،  خوامیکه م یکار یبرا کنمی...مکث منی:دروغ نگفتم مع زنمیم ی.لبخند

  یکردن برا یباز لمیبه ف کنهیرذل که داره عادت م یدروغگو هیدارم ،  یبد یلیخ احساس

 گلوم در حال  خیب یزیچ هی، انگار  رمیگیدستم م یو دستش و تو شمیو اون...خم م نیا

 :  گمیو م زنمیوجود لبخند م نیکردنمه ، با ا خفه

 ... هنوز حرفم خوامی، م یتو کمکم کن خوامیکنم سروشو فراموش کنم ، م یسع خوامیم-

 :  گهیم دهیو کش ذارهیلبهام م ینشده انگشت اشاره اش رو رو تموم

 ...ادامه نده... شیه-

 یکشه ؟ نم یفهمه حرفام دروغه و دلم تمام به سمت سروش پر م یشم . از چشم هام م یخواسته اش ساکت م طبق

 دونم ! 

 و نسبتا پهنشه . اهشیس یابروها ونیاخم م نمیب یکه م یزیچ تنها

 منتظرم!  نی: تو ماشگهیو م کنهیم ی، اشاره ا کشهیم رونیدستش و از دستم ب 

!  یخودت نباش یکن یکردن ، چقدر سخته سع یر سخته نقش باز.چقد فرستمیم رونیام رو ب نهیس یشده تو حبس

 و برات جهنم کرده .   یکه زندگ یریو بگ یچقدر سخته دست مرد
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ده افتا اطیح یکه گوشه  فمی. به سمت ک یزاریبلکه ته دلت ازش ب یبهش ندار یحس چیکه نه تنها ه یمرد دست

 که  نمیبیو م نیمع شمی، از خونه که خارج م دارمیو برش م رمیم

 ، با  وفتهیم هیهمسا یاز دخترا یکیدر هم نشسته ، چشمم به  یبا اخم ها نیماش یتو

 بامن سرجنگ داشت،شک ندارم خودش به  شهیدختربدعنق که هم هیکنه،یم پوزخندنگاهم

 و سوار  دمیبراش تکون م یخونه بوده .با تاسف سر یگفته که قبل از اون سروش تو نیمع

 با  شهی.مثل همشهیپدال گاز فشرده م یرو نیمع ی، هنوز درو کامل نبستم پا شمیم نیماش

 وگرنه شک داشتم بتونم  دمیترسی، خداروشکر از سرعت نم کنهیم یوار رانندگ وانهید سرعت

 ،  کنمینگاه م نیرخ مع می، به ن شهیبرام نا آشنا م ریمس گذرهیکه م یا قهی. ده دقارمیب دووم

 خودم و  یجلو تونمیاوقات تلخش نم نیو اخم در هم کرده. با وجود افکره  یتو یجور بد

 و جوابم رو  ندازهیبهم م ینگاه می؟با همون اخم ن میریم میکجا دار نی: معپرسمیو م رمیبگ

 به اطراف  ی.......نگاه کنمیو سکوت م شهیپاسخ موندن حرفم اخمهام در هم م ی. از بدهینم

 ندازم . یم

 

 خوش آب و هوا.  یجا یمانند تو الیساختمون و هیندازم،  یبه اطراف م ینگاه

 .  کنمیو در و باز م برمیم رهیو پر از درخت، دستم و به سمت دستگ مسکوت

 . شهیکه منتظر من باشه داخل م نیو بدون ا کنهیرو باز م الیو یدر آهن دیبا کل نیمع

 !  نجامیو من چرا ا جا کجاست نیا دونمینم ی، حت ستادمیو واج ا هاج

 جا بوده.  نیقبل از ما ا یکی یعنیو طراوت درخت ها  ی، از سرسبز رمیم نیدنبال مع ناچارا
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 اقی، دق رمیو دنبالش م شمی، کنجکاو م رهی، در کمال تعجب به سمت ساختمون نم کنمیو دنبال م نیمع یها قدم

 یتر از اون تاب ، مرغ عشق و پرنده ها بایتاب دونفره هست و ز هیدو تا درخت بزرگ  ریز ییجا هیپشت ساختمون 

 قفس هستن . یتو

قفس خوشحالن  ی، سکوت کرده و من ، غرق اون دو مرغ عشق شدم که انگار تو شمیم کینزد نیبه قدم به مع قدم

 رو دارن . گری، چون همد

 :  گهینگاهم کنه م کهنیو بدون ا یکنه اما بعد از مکث طوالن یکه حضورم رو حس م نیبا ا 

 . کردمیمرغ عشقارو از قفس آزاد م نیا یهمه  تونستمیاگه م-

 

 :  پرسمیو م کنمیو نامفهوم بهش نگاه م گنگ

  ؟یکنیپس چرا آزادشون نم-

 

 :  ذارهیجواب نم ی، اما سوالم و ب کنهیم مکث

،  شهیمدت عشقشون کم م هیرو دارن ، اما اگه آزاد بشن بعد از  گهیقفس هم خوشحالن ، چون همد یتو یحت نهایا-

شون ... االن هر  نی، اما بب کننیم دایخودشون پ یواسه  گهیجفت د هی …کننی، فراموش م کننیرو گم م گهیهمد

کس  چیه …کنهینم دشونیتهد یبد چیهقفسن اما تنها هم زبونشون خودشونن ،  یدو شون خوشحالن ، تو

 . شکنهی، پر و بالشونو نم کنهینم تشونیاذ

 

دوست دارم  یبدجور تشویشخص نی، جالبه اما ا ادیخوشم م نیحرف زدن مع نی، از ا ادیکنج لب هام م یتلخ لبخند

ل قفس به قو یکه تو هی، نگاهم به دوتا مرغ عشق نمیشیتاب م یو کنارش رو شمیم دهی، ناخودآگاه به سمتش کش

 خوشحالن !  نیمع

 :  دمیبه اونها جواب م رهیخ
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 شهیحس مشترک هم هیمشرق ، باز  یکیمغرب باشه و  یتو شونیکیاگه  ی، حت نیخورده مع وندیقلبشون پ نایا-

  …کشش خاص مثل آهنربا هیو  روین هی،  مونهیم نشونیب

 

 است.  . بهیبرام غر یگیکه تو م یاحساس نیا-

 

  …من آشناعه چون من یاما برا-

 

 :  پرهیحرفم م ونیم

 !  یحرفتو تموم کن خوامینم …شیه-

 :   کنمیوجود زمزمه م نیبشنوه اما با ا خوادینم دونمیمنظور حرفم عشقم به سروشه ، م فهمهیم

 .  کنهیو عوض نم تیسکوت من واقع-

 :  دهیم رونیب ینفس

 . زمیبر رونیرهم برهمو بکلمات د نیا خوامیبارم که شده م کی یحرف بزنم ، برا خوامیبشنوم ، م خوامیامروز نم-

 

 با من درد و دل کنه ؟  خوادیم نی، مع مونمیم رهیپلک بهش خ بدون

 پرسم: یبرام سخته ، م هیقض نیا هضم

 

 ؟  میمن سنگ صبور خوب یکنیچرا فکر م-
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که غم  یبه روبه روش با لحن رهی. خ شهینم دمیعا یچیجوابش دارم اما ه دنیبه شن یبیعج لی، م کنهیم سکوت

 :  گهیم کنهیم دادیدرش ب

بود  یجد یلی، خ کشمیخودمو م ینبر نجایآخر بهم گفت اگه منو از ا ی، لحظه  کینیامروز که دلنوازو بردم کل-

 . ترسمیم یلیخ ادیسرش ب ییبه خاطر من بال نکهی، از ا ترسمیم یلیخ …سوگل

 

 . نیمن هم سخت بود چه برسه به مع یبرا یدلنواز حت ی، تصور خودکش شهیآشوب م دلم

 :  دهیو اون ادامه م دمینم یجواب من

پر ادعا هم  یاز اون روانشناس ها یرو برام قشنگ کرد ، حت ایبرگردوند ، دن یبود که من و به زندگ یدلنواز کس-

 . ونریب ارمشیم اونجا از …از دستش بدم تونمیدور کنه ، نم امییتنها ی لهیبهتر تونست من و از پ

 

 :  گمیم متعجب

 ؟  رسونهیبه خودش م یبیچه آس رونیب شیاریاگه ب یترک کنه ، متوجه هست دیاما با-

 

 ، چشم هاش سرخ و ملتهبه:   گردونهیبه سمتم برم سرشو

دوباره سر جونش  تونمیکردم ، نم داشیمشت قرص  پ هی نیهوش ب ینگرفتم و شبش ب یبار دلنواز و جد کیمن -

 .  رونیب ارمشیکنم ، مجبورم از اونجا ب سکیر

 

در هم رفته اش  یو خطاب به چهره  زنمیم یکه لبخند محو گذرهینم یا قهیدرست مثل اون ، چند دق کنمیم سکوت

 : گمیم

 نیا وفتهیهم که ب یهر اتفاق یهست یبرادر خوب کنمیاما اعتراف م یباش یهر چقدر که شوهر بدعنق و آدم بداخالق-

 . تهیواقع هی
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 چیچهره که ه هی،  نمیبیم نیاز مع یا گهید یباره که چهره  نیاول ی، برا کنهیداغ دلش رو تازه م یبدجور حرفم

 نگاه که فقط توش غمه و بس !  هینداره ،  یغرور

 :  گهیم یبیاش با لحن غر یختگیو با همون به هم ر ختهیبهم ر ی، بدجور ستیحال خودش ن یتو

 یکجاست! اگه تو دونمیاز دستش دادم ، گمش کردم نم یداداش که تو عالم بچگ هیداداش دارم ،  هیمن  یدونیم-

 دی، گفته هر لحظه با یچقدر زنده بمون ستیجنگم به خاطر اونه و دلنواز ، دکتر گفته معلوم ن یدارم م میزندگ

، دوست دارم قبل از  رمیبم خواممیدرمان شم ، اما نم خوامیندارم سوگل نم ی، آمادگ یمردن داشته باش یآمادگ

 . نمیاز ته دل دلنوازو بب یخنده  گهیبار د کی ی، بغلش کنم ، برا نمیبارم که شده داداشمو بب کی یمرگ برا

دوم بدتر ازشون دور  یم یبه آرزوهام برسم ، هر چ تونمیدوم نم یم یکه هر چ ادهیز یخواسته ام از زندگ انگار

 .  شمیم

 

اگه  ی، حت رمیخودم و بگ یجلو تونهینم زنهیبا حسرت حرف م نطوریا ی، وقت شهیم ریچشمم سراز یاز گوشه  یاشک

  …تفاوت باشم یپر از غمش ب یچشمها نینسبت به ا تونمیرو هم سرم آورده باشه ، باز نم ایدن یبال نیبدتر

 :  گمیو م کنمیدر هم رفته اش نگاه م یچهره  به

 اومده ؟ سرش ییبرادرت کجاست ؟ چه بال-

 

ه ، ب کنمیو خوب درک م نیحسرته بزرگه و من ا هیآهش  نی، پشت ا شهیخارج م نشیس یآه مانند از قفسه  نفسش

 :  گهیهوا م یکه به سوالم جواب بده ب نیا یجا

 با من نداره.  ی، در واقع نسبت ستیدلنواز خواهر من ن-
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حرفو زد که هاج و واج  نیمنتظره ا ریخودمم شک کردم ، انقدر غ یبه گوش ها ی، حت کنمیزده بهش نگاه م شوک

 فقط تونستم نگاهش کنم. 

  …که کشته شده ی، مادر کنهیم دیکه مدام تهد یمرد هی،  یبرادر گمشده ، خواهر ناتن 

همم ا بفکرده بود ، دوست داشتم حرف بزنه ، حرف بزنه ت ریمنو درگ یبدجور نیمع یزندگ چیدر پ چیپ یگره ها نیا 

  …هییمرموزش چه تجربه ها یچهره  نیپشت ا

 : گهیم یینامعلوم با لحن نا آشنا یبه نقطه ا رهیحضور منو فراموش کرده ، خ انگار

 

 …میکه داشت یبابام  بود ، تنها کس یدلنواز ، برادر ناتن یبابا یعنینصفه شب بود که از خونه فرار کردم ، عموم ، -

  …مامانم و یاون برا ی خونه رفتم و کردم فرار …با بابام خوب نبود ، اما ما رو دوست داشت ادیاش ز ونهیم

 :  دهیو ادامه م کشهیبه صورت ملتهبش م یدست ی، با کالفگ کنهیم سکوت

 

 پرو بالش گرفت ، زنش از من متنفر بود ، ریز و من اون کرد دفنشون اون گرفت مراسم اون بابام …مامانم و ب یبرا-

 بود . زاریهم از من ، هم از خانوادمون ب نیهم یمن بوده با عموم ازدواج کرده ، برا یچون عاشق بابا دمیبعدها فهم

چشمت غرق خون بشه ، سخته بابات اونو کشته باشه ، سخته  یبود سوگل ، سخته مادرت جلو یسخت یلیخ یروزها

  …که

 

 شیآت یکوره  ی، انگار تو فهممینم زنهیاز باباش حرف م یسکوتش رو وقت نیا لی، دل کنهیهم سکوت م باز

 سوزهیجهنم خاطراتش م ی، انگار داره تو زنیریتنش سرب داغ م یانداختنش و هر لحظه رو

بودن درد  نیمثل مع نمیبیم ذارمیاون م یخودم و جا ینسبت بهش عوض شد ، وقت دمید قهیچند دق نیهم یتو

  …داره
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 یعمرت دنبال گمشده ات بگرد ی، درد داره سالها یچشمت از دست بد یشب جلو هی یوداره پدر و مادر تو ت درد

 . یکن داشیپ یو نتون

 …یاز دستش داد ینیو بب یایاما به خودت ب یو اونو خواهر خودت بدون یدلبسته ش یکیداره به  درد

 :  دهیادامه م بشیهمون لحن غر با

 یهم که ازش خبر داره همون ب یزنده است.  تنها کس دونمیکنم ، م دایبرادرمو پ تونمینم زنمیکه م یبه هر در-

وجودمو بمکه ، دلنوازو اون معتاد کرد  ی رهیبه ش رهیداره ش یسال ها سع داشیها و تهد لیمیکه همیشه با ا هیشرف

و  کنمیم داشیپ،  کنمیم داشیپ یروز هی ینتونستم ، ول اماکنم  داشیکردم پ یسع یلیاون تباه کرد ، خ مونوی، زندگ

 . کنمینم دیهم ترد هیثان کی یکشتنش حت یبه شرافتم قسم که برا

 

 . سوزهیم وفتهیب نیمع ریکه قراره گ یلحظه دلم به حال اون کیکه  گهیم تیبا خشم و جد یآخرش رو جور جمالت

 . کشنیاونو م یرحم یو فرداش با ب زننیحرف م باشونیکه با خشم از رق ایمثل باند ماف درست

 برام فرستاده شد . یکه شب عروس یی، چاقو وفتمیاون چاقو م ادی،  خندمیتصور مسخره ام ته دلم م نیا به

که  کنهیعوض نم تویواقع نیا یچیباشه اما ه دهیکش یسخت شیزندگ یتو نیمع دیگفتن و نگفتن مرددم ، شا نیب

 منو تباه کرد . یزندگ نیمع

 گوشمه . یآزار دهنده اش تو یها دیو تهد لیدل یب یها ادیقرار گرفته باشم ، اما هنوز داد و فر ریتحت تاث دیشا

  …به لحن دشمن شده بود لیاون لحن مهربونش تبد یاز نفرتش به من گفت ، وقت یسروش وقت یصدا

 چرا من ؟  ارمیبود ؟ اصال سر در نم نیجز مع یکس نهایا یهمه  مقصر

 پخش بشه ؟  نیبا مع نترنتیا یتو دیعکس من با چرا

 بشه ؟  ختهیمن ر یآبرو چرا

 بود ؟  یوسط مشکلش با من چ نیبود ، ا نیاون آدم با مع یدشمن
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 :  گمیم نیو خطاب به مع دمیداشتم و قورت م دیگفتنش ترد یکه برا ییها یحرف تمام

 دلنواز االن کجان؟  یمامان بابا-

 

 :  دهیتفاوت جواب م یب

 کنمیحس م یتو اومد یگفت از وقت یکه خواهرانه م ی، همون دونهیم شیعموم مرد ، دلنواز منو مقصر مرگ زندگ-

  …ییتباه شده ام تو یزندگ نی:مقصر ا گهیم دنمیبرادر دارم ، حاال با هر بار د هی

  …دیفهم زویموم اومد و همه چکرد تا ع دادیتا نره مالقات اون مرد ، اما انقدر داد و ب رمیفقط خواستم جلوشو بگ من

 رو برداشت و رفت ، رفت و پشت سرشم نگاه نکرد هیاون مرد تمام ارث ی، زنشم وقت ارهیهم نتونست دومم ب بعدش

  …خورهی، تاب آروم آروم تکون م گردهی، باالخره به سمتم برم کنهیکه م یاز مکث طوالن بعد

 خشن ترش کرده . نیکردن و ا دایقرمز پ ی، همون قدر با نفوذ ، چشم هاش رگه ها کنهیچشم هام نگاه م به

 :  گهیو با با همون کالم محکم و مختص به خودش م کنهیاش رو باهام کم م فاصله

 یو تو یکنجکاو تر بش  می، دوست ندارم هر بار نسبت به زندگ یکه الزمه رو بدون ییزایجا تا اون چ نیآوردمت ا-

و بهت  یدونستیم دیکه با ییزایاون چ یبکش رونیزبون دلنواز حرف ب رینکن از ز یسع گهی، د یسرک بکش یهر کار

  …گفتم

 ، باهاش مدارا کن.    ارمیم کینیدلنواز و از کل فردا

 یه جاب دیرودخونه با یتو بودم افتاده که حاال …بود بحث دعوا ی، کاف دمیتکون م دییو سرم و با تا زنمیم یلبخند

فقط خودمو  یادیز ی، تقال شدمیخودمم کمتر خسته م ی، اونطور سپوردمیآب م انیدست و پا زدن خودم و به جر

 . کردیخسته م

 

 :  گهیکه برگرده م نی، پشتش به منه ، بدون ا شهیتاب بلند م یرو از
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 یبا دروغ گفتن و نقش باز امیاگه با تنها موندن تو و سروش کنار ب یاون خونه بود ، حت یامروز سروش تو دونمیم-

  …تونمیکردنت نم

 …آزارم داد سوگل یلیکردن امروزت خ یدروغ نگو ! نقش باز یکه امروز بهم دروغ گفت یوقت اونطور چیه گهید

 یلیخ

 

  …بدم صیتشخ شویتا دلخور ستیصورتش سمتم ن فی، ح کنمیباور به قامتش نگاه م نا

  …عمق فاجعه تا چه حد بوده دمیاز صداش فهم اما

 باور و داشتم.  نیحرفم رو باور کرده و چقدر احمق بودم که ا نیمع کردمیفکر م من

 . شهیمحکم از باغ خارج م یو با قدم ها مونهیاز من نم یدفاع چیه منتظر

من  کردن ینقش بازانقدر از  نیمع …برام سخته هیقض نی، هنوز هضم ا رمیو دنبالش م شمیاز جا بلند م یناراحت با

 گذاشته و سکوت کرده ؟ تشیو حساس تیعصبان یناراحت شده که پا رو

 

 ؟ اتوی_عاشقم_من#

 

خدمتکار ها رو  هیگرفت  منم بق یبود و مرخص ضی، خواهر سمانه مر چرخونمیو دور تا دور آشپزخونه م نگاهم

  …مرخص کردم

 لوکس رو کرده . یپزخونه آش نیا یتو یهوس آشپز بیلبمه ، دلم عج یرو یمحو لبخند

 درست کنم !  یچ دونمینم یعالمه غذاست و حت هیچشمم  ی، جلو کنمیرو باز م خچالیو در  بندمیبند رو م شیپ

 :  گهیاز پشت سرم م یمردونه ا یکه صدا کنمیشده نگاه م زریفر یبه مرغ و سبز متفکر

 !  یبند بست شیپ …باشه ریخ-
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 . گردمیو برم ذارمیقلبم م یدستم و رو دهیترس

  …خسته یچهره  هی، با  نهیمع

  …بشه اما شد داشیها پ یزود نیبه ا کردمیمنو رسوند خونه و خودش رفت ، فکر نم ظهر

 :  گهیو م ادیلب هاش م یرو یلبخند محو نهیبیمنو که م یمات زده  ی چهره

  …یشی، از قبلتم زشت تر م شهیچشمات گرد م یترسیم یوقت-

 

 :  گمیو با حرص م بندمیمحکم م خچالویو در  کنمیبندو از دورم باز م شی، پ رهیهام در هم م اخم

 بزنم . دیو سف اهیمحاله دست به س گهید اما …جا شام بپزم نیا خواستمیمنو بگو م-

 

 :  گهیم طنتیش یها هیو با ته ما پرهیابروش باال م یتا هی

  …ذارهیشکم ما رو گشنه نم ، دستش درد نکنه نجایهست ا یرستوران هی-

 :  گمی، با خشم م شهیدود از سرم بلند م کنمیم حس

 . دمیلقمه اشم به تو نم هی کنمیخودم غذا درست م یبرا منم بده سفارش رستوران از برو …اصال …اصال-

 

 کنم !  کاریمن نخنده . اما چ یبچگ نیتا به ا رهیگیخودشو م یبه زور جلو کنمیم حس

و  زیجواب ر یساعت بعدش کل کی، اما  دیرسیجواب ها به ذهنم م نیمنطق تر یو ب نیدعوا بچگانه تر یتو شهیهم

 . شدمیم مونیپش یکه اون حرف ها رو بار طرفم نکردم کل نیو از ا ومدیذهنم م یدرشت تو

 

 :  گهیو م دهی، سر تکون م خندهیقرمزش م یچشمها ته
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 . دمیغذا سفارش م رونیب از منم …باشه قبوله ، تو شام خودتو بخور-

 :  گمیم طنتیو با ش خندمیم یدلم با بدجنس ته

 باشه قبوله .-

  …زنمی، دستم و به کمرم م رهیم رونیو از آشپزخونه ب دهیتکون م یسر

 مدت کم تا هم خوش بو باشه و هم خوش آب رنگ!   نیا یتو کردمیآماده م یچ

  …صد بار غذا سفارش داده و خورده نیتا آماده شدنش مع دونستمیداشت اما م یقورمه سبز لیم بیعج دلم

 . شمیم یراض یو به ماکاران خارونمیسرمو م کالفه

 . کنمیرو هم آماده م یو مواد ماکاران کنمیقابلمه رو پر از آب م یفور

 !  کنمیم یسرعت و دقت دارم آشپز نیبار با ا نیاول یمسابقه ام چون برا یتو انگار

 . شمیو مشغول خورد کردن ساالد م زمیریها رو داخل قابلمه م یماکاران ادیکه جوش م آب

 :  پرونهیمنو از جا م نیمع یمشغول خورد کردن ساالدم که باز صدا سخت

 سوگل ؟ -

 :  گهیو م خارونهی، مثل پسر بچه ها پشت گردنشو م کنمیسرم و بلند م دهیترس

  …رستوران تموم شده نیا یغذا-

 :  گمیکه عضالت گونه ام شل شده م ی، در حال رمیلبخند پهنمو بگ یجلو تونمینم

 خوب ؟ -

 : گهیحسرت م یها هیو با ته ما کشهیدستش و پشت گردنش م دوباره

  …کنهیدرست نم یوقت ماکاران چیسمانه ه-

 :  گمیو دوباره م کنمیجمع م خندمو
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 خوب ؟ -

 :  کنهیو به سمت چپ کج م سرش

 هم درست کنه . یبه سمانه بگم ماکاران دیبه فکرم رس …یعنی …یچیه-

 :  گمیم یاریلبخند حرص در ب با

 باشه حتما بهش بگو.-

 

 شده . رهیکه به من خ نهیمع یاما تمام حواسم پ شمیتخته م یرو اریبند حرفم مشغول خرد کردن خ پشت

 . زنمیدستم م یچاقو رو محکم رو یک فهممیکه نم کنمیچشم نگاهش م ریاز ز انقدر

 سمتم . گردهی، برم کنهیجلب م شدیو که داشت از آشپزخونه خارج م نیتوجه مع غمیج یصدا

 بود . دهیبر ی، بدجور رمیگیانگشتم و م محکم

 :  گهیم یو با نگران ادیسمتم م به

 ؟  یدیدستتو بر-

 :  دمیو جواب م دمیو محکم فشار م انگشتم

 گذشت فکر کنم قطع کردم انگشتمو . دنیکار از بر-

 :  رسهیو صداش به گوشم م نهیشیدستم م یرو دستش

  …باشه هیبه بخ ازین دی، شا نمیبده بب-

 . شدیاز قبل م شتریچشم هام جمع شده ، سوزشش هر لحظه ب یتو اشک

 . دارمیانگشتم بر م یو دستم و از رو کنمینگاه م بهش

  …ر شدهاز خون پ دستم
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 :  گمیبغض م با

 . …از اعضام ناقص شد یکی-

 :  گهیو م رهیگی، بازومو م ادیلبش م یهمون لبخند محو و منحصر به فرد رو دوباره

 پانسمانش کنم .  امیدراز بکش تا ب کمی …بلند شو-

  …مبل دراز بکشم یتا رو کنهیو کمکم م برهیم ییرایپذ ی، منو تو دمیسر تکون م مظلومانه

 .شهیم داشیپ هیاول یکمک ها یبعد با جعبه  قهیو چند دق رهیآشپزخونه م یتو

 . رهیگیدستش م یدستم و تو اطیو با احت نهیشیمبل م یرو کنارم

  …داغه یادیمن ز یزده  خیدست  یبرا دستش

دستمو پاک  یو خون ها کشهیدستم م یپنبه رو رو یخونسرده و با خونسرد یادیمن که معذبم اون ز برعکس

 . کنهیم

 :  گهیو م کنهیبهم م ینگاه مین

  …سوزهیم کمیکنم  شیضد عفون دیبا-

 .  دمیو سر تکون م کنمینگاهش م دهیترس یچشمها با

 . ذارهیزخمم م یو جا زنهیرو به پنبه م نیبتاد

 . ارمیکه نتونم طاقت ب یبود ، اما نه طور یبد سوزش

 . دمیهم فشار م یو لب هامو رو بندمیمحکم م چشمهامو

 . بندهیو بعد هم با باند اونو م کنهیم زیکه زخمم و تم شمیاما متوجه م نمیبینم

 .  کنمیو چشمهامو باز م دمی، به خودم جرئت م شهیکه تموم م کارش

 :  گمیو آهسته م کنمیخارج م نمیس یمونده ، نفسمو از قفسه  رهیبهم خ یو خنث منتظر
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 ممنون . -

 .  نهیش یدم.  کنارم م یموضع م رییبه نشسته تغ دهیحالت دراز کش از

  …فهممیاش رو نم رهینگاه خ نیا لیگه  ، دل ینم یچیکرده و ه سکوت

 گردنم حس ینگاهش رو رو ینیسنگ یوقت شمی، معذب م کنهیم دایسوق پ نییچشم هام به سمت پا یاز رو نگاهش

 .  کنمیم

 کنه :  یگردنم زمزمه م یبه نقطه  رهیخ

  …گردن تو بود یبزرگتر از ماه گرفتگ یلیخ اون مال …پشت گردنش قایداشت ، دق یداداش منم ماه گرفتگ-

 . شهیگردنم جلب م یچرا انقدر توجهش به ماه گرفتگ فهممی، حاال م کنمیتاسف نگاهش م با

  …زنهیدورمو کنار م یشده  ختهیر یو آروم موها ارهیو باال م دستش

  …شهیحبس م نهیس یتو نفسم

 . شهیکم برام مرگ آور م یفاصله  نیکه ا کی، اونقدر نزد ادیم کینزد

 

از  ونی، ا ستیمحضه ، قصدش نوازش کردنم ن یکالفگ هی دهیکه بهم م یپوست گردنم تنها حس یدستش رو حرکت

  …فهممیچشم هاش م

 :  کنهیو زمزمه م فرستهیکه از حالت نرمال خودش خارج شده ، موهام و به عقب م یآدم نیع اما

 نیبرسونه ، به ا نجایدستش بچرخونه و کارمونو به ا یسرنوشت ما رو رو کردمی، اصال فکر نم دمتیکه د یروز اول-

 نقطه.   

به سروش بدهکار بودم ،  یلیبه کارت نداشته باشم ، من خ یبا خودم قسم خوردم کار ینامزد سروش دمیفهم یوقت

انتقام  خوادیم کردم فکر ، سروشه کار خبر اون چاپ کردم فکر چرا؟ دروغ …کنم تیحق نداشتم نامزدش و اذ

  …رهیبگ
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 باز به خودم اومدم ، سروش کجا و انتقام کجا ؟  اما

پا بذارن و از روم رد بشن ، رک بخوام  ریآدمها راحت من و ز خوامیوقت نخواستم مثل اون خوب باشم ، نم چیه

  …بگم

که به خاطر من افتاد زندان ، هم  یی، هم به خاطر اون سال ها گرفتمیم یانتقام سختسروش بودم  یمن اگه جا دیشا

  …به خاطر

 

 :  گمیو م زنمیم ی، پوزخند کنهیم سکوت

  …که زنشو نیهم به خاطر ا-

 :  گهیو با تحکم م ذارهیلبم م یرو انگشتشو

 به یتعلق چیبا تو ازدواج کردم که ه ی، اون خودش خواست از تو جدا بشه ، من وقت ستمیمن ناموس دزد ن …شیه-

 . ینداشت یمرد چیه

 

صد نوازش کردن ها ق نیدست ها انگار با ا نیتا دستش رو پس بزنم، ا برمی، دستم رو باال م رهیگیرنگ تاسف م نگاهم

  …جونم رو کردن

 . رهیگیو مچ دستم رو محکم م فهمهیرو م هدفم

 .  سوزونهیداغش پوست صورتم رو م یکه نفس ها ی، اون قدر برهیم نیو فاصله رو از ب شهیم لیسمتم متما به

لغزه و به  یم راهنمیپ ریکه به ز هیدستش سرکشانه ا میاما درد اصل ادیکه کمرم به درد م یرم اون قدر یم عقب

 .  نهیبیچشمهام حلقه زده اما انگار نم ی، اشک تو شهیتنم منقبض م یها چهی، تمام ماه رهیسمت شکمم م

 یلحظه  نیکه مرگ آور تر میدونیخودم م یو اون لحظه ، فقط خودم و خدا کنهیداغش ، پوست تنم و لمس م دست

 بود . نیمحرم مع یهمون لمس دست ها ایدن
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 ییو با لحن نا آشنا کشهیم ی، نفس کشدار کنهیگوشم توقف م یالله  نیب ییجا یهاش درست مثل شب عروس لب

 :  گهیم

 ؟  نیکرد کاریا سروش چاون خونه ب یامروز تو-

 .  کشوننیم یسرکشانه دستش ، همه و همه ذره ذره من و به نابود یشرویگردنم ، پ یلب هاش رو برخورد

 

 گذشته.  هیقض نیاز ا یبه سادگ نیمع کردمیاحمق بودم که فکر م چقدر

 

 : دهیو با همون لحن ادامه م کشهیرو به گردنم م صورتش

 ؟  یدوستش دار ی؟ گفت هیدروغ نیازدواجم با مع ی؟ گفت یبهش گفت ی؟ چ دیبغلت کرد ؟ تو رو بوس-

 

 :  کنمیو ناله م ذارمیبازوهاش م ی، دستم رو رو شهیم ریچشمم سراز یقطره از گوشه  نیاول

 !  لطفا …نکن-

 

 :  گهیوار کنار گوشم م زمزمه

 نداشتم ؟  تیو من کار یاه کردچقدر اشتب یدونیتاوان داره ؟ م هی یقبال بهت گفته بودم هر اشتباه-

 من …تا منو به جنون ببره  هیبار نگاه کردن به چشمهات کاف کیچقدر هم بخوام حواس خودم و پرت کنم باز  هر

 . یمنو دور بزن یتونی، نم ستمین سروش مثل

 

 :  دهیادامه م داستیخوب پ یلیلحن آرومش خ یکه تو یو با خشم زنهیپهلوم چنگ م به
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 بغل من یکه االن تو ینطوری؟ هم نیکرد کاریسقف با سروش چ کی ریاون خونه ، ز یتو امروز …کن فیواسم تعر-

 ! کرد گرمت اون …نه ای؟  یزد خیبغل اونم  یتو یزد خی

 !  یخودتو به دستش سپرد یکه عذاب وجدان داشته باش نیهم بدون ا تو

 

 :  گمیمو ناله وار  کنمیستبرش م ی نهیجونم رو نثار س یب یها مشت

تو رو خدا  نیدستش هم بهم نخورده مع خورمیاما قسم م دمیاون خونه د یتو سروشو من …، آره یکنیاشتباه م-

 کارو نکن . نیا

 

 .   دوزهیقرمز شده اش رو به چشم هام م یو چشمها کنهیو آروم بلند م سرش

 گونه و سرشار از خشم:   خمار

 ؟ هوم ؟  یکرد یدفاع از خودت نقش باز ی؟ چرا همون لحظه به جا یپس چرا دروغ گفت-

 

 :  گمیمجرم ها اشک از چشم هام روون شده ، با هق هق م مثل

 که هست خراب تر بشه .  ینیبگم و اوضاع از ا دمی، ترس یتو به من اعتماد ندار نی، مع دمیترس-

 

 :  گهیو با خشم م شهیبا نفرت جمع م صورتش

 سوگل ! یدونینم یچیه یتو از وفادار …به من دروغ نگو ، خدا لعنتت کنه-

 ادی، اون از عشق ز نهیاما فرق من و سروش هم …یهم بهش وفادار نبود یکه نامزد سروش بود یاون موقع یحت

اشتباهاتت ببندم و بگم گور پدر ناموس بذار هر  یکه چشمهامو رو ستمیچشم هاش کور شده بود ، اما من عاشقت ن

 بکنه . خوادیکه دلش م یغلط
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تمام  ریز تونمی، م یریاز سروش فاصله بگ یبکشونمت که خودت مجبور بش یبه نابود یطور تونمیامشب م نیهم من

داغ سروش رو تا ابد به دلت بذارم ، پس از مدارا کردنم  تونمیاتو تباه کنم ، م ندهیاالن آ نیقول و قرار هام بزنم و هم

 کنمیخفه ات م یکرد پاکه به  یشیدود همون آت یسواستفاده نکن ، چون تو

 

 ،  نهیحرف هاش رو بب ریتاث خوادی، انگار م کنهیصورتم ثابت م یتک تک اجزا یرو رو نگاهش

  …زنهیاشک هام پوزخند م به

و  تمام تنم رو به رعشه  کشونهیم شیچونه و گردنم رو به آت نیب ییبدون احساسش جا یو با بوسه  شهیم خم

 . ندازهیم

 چشممه.  یخندون سروش جلو ی، چشم ها دیبوسه اش هم پر شده از تهد یحت

 . فهمهیحال منو م یعاشق واقع هی، فقط  بندمیبا درد م چشمهامو

 جز معشوقت چقدر درد داره . یکیشدن نفس هات با  یکی،  تیکیعاشق بودن لمس شدنت ، نزد نیدر ع فهمهیم

 یشکم و کمرم ، حس کردن داغ یرو نیحرکت سرکشانه دست مع ، ختنیر یتنم م یسرب داغ رو هیهر ثان انگار

فاصله داشت سلول به سلولم  نیکه از ا یتن یسروش بود ، گرما یرفت و امد لب ها ریکه مس ییلب هاش درست جا

  …سوزوندیرو م

  …آدم دم مرگ رو داشتم هیگرفته بود که حس  رویاز من ن یها طور نیا ی همه

 

 و بس:   ادیم رونیب فیخف یناله  کیباد کردم ، فقط  یو از حنجره  شهیم یچشمم جار یاز گوشه  یاشک

  …کمکم کن ایخدا-

 

ه گون یو چشمش به اشک رو دیو به خودش اومد ، شن دیو متوقف شد، شن دیباشه اما شن دهیشن نیداشتم مع شک

  …دیپر از التماسم رو د یو چشمها دیهام افتاد ، شن
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بود انقدر برام درد  یاش صد ضربه با کمربند آهن هیاگه تنب خورمیبه حالم آورده ، قسم م یچمتوجه شد  انگار

  …نداشت

  …کنهیم ادیفاصله رو ز یو با کالفگ رهیهاش کم کم در هم م اخم

 کشهیو کالفه نفس کشدار م ندازهی، با دست به موهاش چنگ م کنهیو پشتش رو به من م شهیم بلند

 من؟  ایاون سخت تر شده  یبرا دنیکش نفس

  …، من متعلق به سروش بودم سوزهیتنم م یدست هاش رو رد

 یها دیدته میوصلت دادم و تسل نی، لعنت به من که تن به ا رمیبه من ، لعنت به من که نتونستم جلوشو بگ لعنت

 شدم .  نیمع

 . شمیمبل بلند م یو از رو دمیرمقم رو تکون م یخسته و ب تن

 خواستمیم …خودمو ، فراموش که نه یها یو بدبخت نیمع یها یفراموش کنم ، بد خواستمیودم که مساده ب چقدر

 همه رو به عمق دلم بفرستم و چالشون کنم .

 چشمم اشک بود . کیچشمم خون و  کیشده بودم هر بار  خسته

د از کر یکرد ، دوباره کار یادآوریدوباره بهم  نی، مع نیکنم اما مع دنیبه خند نیبه ظاهر هم که شده تلق خواستمیم

 بشم .  زاریخودم ب

  …، چشم توچشم شدن باهاش برام درد آوره کنمینگاهش رو حس م ینیسنگ

 . رمیو از پله ها باال م گردونمیسرم رو برنم یحت

  …پناه ی، همون قدر ب کشمیتخت دراز م یرو نیمثل جن رسونمیو به اتاقم و م خودم

 . سوزهیبپزم م خواستمیکه م یماکاران به حال خودم و اون دلم

وار عاشق پسر  وانهیکه د یاز دوستام رو به زور عقد پسر عموش کردن در حال یکیکه بودم  یرستانیدب ادمهی

 اشون بود . هیهمسا
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 گفت :  یدرد و دل هاش بهم م ی، تو شدیم روزیاز ازدواج هر روز افسرده تر از د بعد

 . یکار رو داشته باش انتیخ هی، نوازشت کنه و تو حس  رهیبهت محرمه دستتو بگکه  یحرفه که اون یلیسوگل خ-

دوش آب داغ  ریتا دو ساعت ز کنهیهر بار که شوهرم لمسم م یدونیم یکنیم انتیبه صاحب قلبت خ یکن حس

  …شهیکه قرمز م شورمیدست هاشو م یو انقدر جا مونمیم

  …مسکنه هیگفت مثل  شهیاما ، م کنهیدردم کم نم از

 

 کردمیم ی، سع ومدیمنطق م ی، چقدر اون موقع ها حرف هاش در نظرم ب شهیم ریچشمم سراز یاز گوشه  یاشک

 . زهینفر و به هم بر هیطور  نیلمس ساده ا هی شدیرقمه باورم نم چیدرکش کنم اما ه

 افتادم که دوستم سال ها قبل اونجا افتاده بود.  ینیهمون زم یمن ، تو حاال

 بودن چقدر آسون . یکردن چقدر سخته و تماشاچ یباز فهممیم حاال

چقدر احمق بودم که لنگون راه  فهممیروزگار رو پام کردن و من راه رفتن برام سخت شده  م یکه کفش پاره  حاال

 …کردمیرو مسخره م هیرفتن بق

 

 *** 

 :  گهیم ی، سمانه با نگران کنمیپلکم رو باز م یال یبه سخت یدست یتکون ها با

 ؟  دیکنی؟ چرا چشمهاتونو باز نم دیسوگل خانم خوب-

 

 :  گمیم یگرفته ا یو با صدا دمیبه بدنم م یو قوس کش

  …خوبم سمانه-

 :  زنهیو علنا غر م کشهیم یآسودگ یاز رو ینفس
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 نکرده.  ییخدا دیشد هوشیفکر کردم ب دیتکون هم نخورد یحت زنمیساعته دارم صداتون م کی-

 

 :  گمیحوصله م یب

 ؟؟ یبر شهیسمانه ، حاال م نهیخوابم سنگ-

 

 :  گهیم دیترد با

 .انیو صدا زدم ، حموم بودن گفتن لباس بپوشن م نی، آقا مع دینشد داریب دمید …امم-

 

 ، و حاال وفتهیب نیشده نذارم چشمم به چشم مع یقی، قصد داشتم به هر طر شهیبرق گرفته ها چشم هام باز م مثل

 :  گمیم تیت تموم نقشه هام و خراب کرده ،   با عصبانسمانه چه راح

 ؟  یبگ نیو به مع یبر دیخورد با یبه توق یچرا ؟ هر تق-

 :  گهیم یشده و با دستپاچگ هول

  …آخه شدم نگرانتون من …م-

 :  گمیم یو با بدخلق پرمیحرفش م وسط

 !  رونیندارم ، برو ب دنیمزخرف شن یحوصله  هیکاف-

 رهیدست سمانه به دستگ شهیو باعث م کنهیذهنم و مشغول م یفکر هی،  رهیو به سمت در م دهیتکون م یسر مغموم

 بگم :  دهینرس

 صبر کن ! -

م چش یسر صبحم و با فشار دو انگشت شصت و سبابه ام رو یمحو شده  ی دهی، د کنهیو منتظر نگاهم م گردهیبرم

 :  دمیدستور م چارهیب یه سمانه ب بایو با همون اوقات تلخم تقر کنمیهام صاف م
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  …یکرد دارمینگو ب نیبه مع-

 . شهیو از اتاق خارج م دهیتکون م یمخالف و اعتراض سر بدون

 . ندازمیسرم م یبزرگ رو تا آخر رو یاتاق روشنه پتو یشیگرما ستمیکه س نیو با ا کشمیپهلو دراز م به

تم که از دس یزدم و تنها کار خیپتو علنا  ریتو ز ادیب نیکه هر لحظه ممکنه در باز بشه و مع نی، اما از استرس ا گرمه

 غر زدن ته دلمه :  ادیبرم

 ، االن یبرس یتا به تخت سلطنت یکار بود ریو مدام درگ یکردیسروش ناز م یحقته سوگل ، اون وقت ها که برا-

 . یلعنت بفرستو به خودت  یبلرز دیتخت مثل ب نیهم یحقته که رو

 . ارهیداره دمار از روزگارت در م اهتیاما بخت س یتخت شاهانه ا ی، االن رو یحسرت تخت شاهانه خورد انقدر

 …یکه شکست هیتاوان قلب یبدبخت نیحقارت ، ا نیسوگل ، ا حقته

منقبض شدن و دندون هام مدام  شبیتنم از فکر د یها چهی، ماه دمیهم فشار م ی، چشمهامو رو شهیاتاق باز م در

  …کننیبهم برخورد م

 در حال انجماد . رونیو از ب شیآت یکوره  یدرون تو از

 

تکرار لحظات  ی، از رو ستین جانیعشق و ه یطپش برا نی، اما ا وفتهی، قلبم به طپش م شنومیقدم هاشو م یصدا

 . شبهید

 کمه . یلیمرد سنگدل فاصله اش باهام خ یعنی نیو ا ادیم نییپا تخت

  …صورتم رو پوشوندن ی، تمام موهام رو زنهیصورتم کنار م یمکث پتو رو از رو بدون

 . کنهیم تیو همه رو به عقب هدا زنهیصورتم رو با دست پس م یشده رو ختهیر یپروا موها یب

 :  شهیسرم اکو م یتو میقدم کیسروش انگار از  یاون لحظه صدا یتو

 ام که تو رو دارم . یسوگل ، من چه مرد خوشبخت یچقدر خوب که مال من-
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 :  شنومیسروش رو م یو فقط صدا بندمیم نیمع یو من همچنان چشم هامو به رو ارهیبه پشت پلکهام هجوم م اشک

 …ادیا دلم نمام یبش داریانقدر موهاتو لمس کنم تا ب خوامی؟ م یدونیم شهیچشمات تنگ م یدلم برا یخواب یوقت-

 سوگل ؟  یکرد کاریتو با قلب من چ

 

 :  کنهیم تیاذ مویصوت یاش تارها گانهیب یو صدا نهیشیبازوم م یرو نیمع دست

  …یداریب دونمیم-

 مار گزنده و تلخ :  شیو زبونم مثل ن شهیبا نفرت جمع م صورتم

و با نگاه کردن به ت خوامیمنه ، نم یبسته  یچشمها نیهم اقتتهیکه ل یزیکه تنها چ یروان ماریب هی،  یضیتو مر-

 منو به حال خودم بذار !  …رونیامروزمم خراب کنم پس گمشو ب

 

رو  یونمیپش ی هیته ما یذره ا دیکه شا ییصدا هیو  رسهیبه گوشم م یبازدم عصبان هیاما فقط  ادشمیداد و فر منتظر

 داشت : 

 از تو یبد یها یدروغت افتادم ، صحنه  ادیلحظه  هیکنم ، اما  یبهت دست دراز خواستمی، نم ستمیشرف ن یمن ب-

 . یزیریانقدر بهم م دونستمیچشمم اومد ، نتونستم خودم و کنترل کنم. نم یو سروش جلو

 

 :  زنمیم یپوزخند

لب ق یات به جا نهیس یتو یستیچون تو آدم ن زمیریبهم م یدونستیپس بدم ؟ نم دیرو من با ضتیتاوان ذهن مر-

شدم و  داتیتهد میخودم متاسفم ، متاسفم که تسل یکه برا نهیبگم ا تونمیکه م یزیتنها چ …اههیسنگ س کهیت هی

 خونه حبس کردم.  وونهید نیا یخودم و تو
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 دنیشن یو انتظار منو برا کنهیهام فقط سکوت م یبدخلق نیمهربون که در مقابل ا ایصبور شده  دونمینم

  …ذارهیپاسخ م یب دهاشیتهد

 

 :  شهیاما شکسته م هیطوالن سکوتش

  …یتا تو نخوا گهید …گهید-

 

 :  گمیکه بلند تر از حد معمول شده م ییو  با صدا پرمیحرفش م وسط

 لمس کردن من بلند بشه . یدستت برا خوامیروز مرگمم نم نی، تا آخر خوامیوقت نم چیمن ه-

 

 :  گمیو با حرص م کشمیم یکالفه ا نفس

  ذارمینم رونیزندون ب نینگران نباش پامو از ا …رونیبرو ب-

 

 . ستیآرامش قبل طوفان هم ن ی، سکوتش حت کنهیهم نم دیتهد ی، حت کنهیهم نم ی، حرکت زنهینم یحرف

 شده باشه؟ مونی: نکنه واقعا پش گذرهیذهنم م یلحظه از گوشه  کی

 …کوتاهه و بس هیثان کی یفکر فقط برا نیدووم ا اما

 

  نیو مع خورهیتکون م تخت

  …رهیم رونیاز اتاق ب یحرف چیکه بدون ه بهی، برام عج شهیجاش بلند م از

 :  زنمیداد م بایو تقر کنمیبه سمت در پرت م تی، بالش رو با عصبان نمیشیو با حرص سر جام م کنمیباز م چشمهامو
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  …به درک یبر-

که  کنمیفکر م نیو به ا کنمی، کالفه به اطراف نگاه م دمیم رونیام ب نهیس یحبس شده از خشم رو از قفسه  نفس

 آرومم کنه!   تونهیم یاون لحظه چ یتو

 

 که بدجور دلتنگشونم  ییو آدمها یمجاز یایدن هیبهتر از  ی، چ وفتهیم زیم یبه لپ تاپ رو چشمم

 

  …کنمیو لپ تاپم رو روشن م نمیشیم زمیم پشت

 نه. دور ک شبیو اتفاقات د نیتا فکرم رو از مع هیخوانده نشده کاف یها امیپ لی، مواجه شدن با س شمیم لمیمیا وارد

 

  …دانشگاهم یدوره  یها دوست ها یدفتر بود و بعض یها از بچه ها لیمیا ی، بعض کنمیباز م یکی یکیها رو  امیپ

 کرد . کیباز کردنش تحر یبرا مویکنجکاو یناشناس بود که بدجور لیمیا کیوسط تنها  نیا

 

  …متن کیعکس و  کی،  کنمیو باز م لیمیا

رو دور سرم  ایتا دن هیکاف دنشید هیثان کیو فقط  شهیشدم ، عکس لود م رهیلپ تاپ خ یبه صفحه  کنجکاو

 بچرخونه .

 

 :  گمیلب با وحشت م ریو ز ذارمیقلبم م یرو رو دستم

 !  وفتهیب یدوباره قراره چه اتفاق-
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  …کردمی، اشتباه نم مونمیم رهیبه عکس خ یشتریدقت ب با

  …همون چشم ها بود یثبت شده  ریعکس ، تصو نیا

 …روشن یآب یچشم ها همون

 

 :  کنمیکه فرستاده بود و از خط اول کلمه به کلمه ، با دقت و وحشت شروع به خوندن م یمتن

 ؟  یو باهوش نباش یسوگل باش …یشناسیمعلومه که م ؟یچشم ها رو شناخت نیا-

 ! خوامیم یو از تو چ میکه ک نیاسم و آدرسم نباش  ا ریگیپ ادیز

 .  وفتهیبه من نم یاحدالناس چی، تا من نخوام چشم ه یکنیخودتو خسته م چون

 ! طانمیش خود …من چون

  …میبگذر

 که برات فرستادم رو بدون  !  یازدواج یکادو قدر

  …و نابود کنه نیمع تونهیکه م یاون چاقو زهره ، زهر یرو خون

 فعال نگهش دار تا به وقتش . یشنو یمن م از

باطل و از سرت  الیاالن اون خ نیهم ینشون بد نیکه اون چاقو رو به مع گذرهیذهن کوچولوت م یاز گوشه  اگه

 توعه . ی، نابود نیمع یروزیپ چون …کن رونیب

  …وقت فراموش نکن دوست من چیشعاره ه هی نی! ا یدوست من یعاقل باش یوقت تا

 

 کشوند . یمنو به نابود یبود که زندگ یصفت طانیمرد همون ش نی، ا شهیبا نفرت جمع م صورتم
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شرمانه  یباز کرد و حاال ، چه ب یکه پام رو به اون کشت یفرستاد ، همون مرد نیکه من رو اشتباها به اتاق مع همون

 . کنهیم یخودش رو دوست معرف

رو به  ایدن یمنف یتا تمام انرژ هیکاف یخیو  یآب یاون دو گو عکس ی، حت کنمیبه عکس چشم هاش نگاه م گهید بار

 دلت القا کنه . 

 

 ، بعد از اون شب کال اون چاقو و اون بسته رو فراموش کرده بودم . وفتمیاون چاقو م ادی

 . رمیو به سمتشون م شمیبلند م زی، از پشت م شهیم دهیکش یعروس یبه سمت انبوه کادوها نگاهم

 . کنهیحالم رو بد م یخون راهنیاون چاقو و اون پ دنیکنم ، د ی، درشو باز م کنمیم دایراحت پ یلیجعبه رو خ اون

 !  هیچاقو چ نیبا ا نیارتباط مع دونمینم

 دونم کدوم کار درسته و کدوم کار غلط !  یموندم که نم یراه نیب

 حق کدومه و ناحق کدوم !  دونمینم

  …سکوت کنم تا به وقتش اینشون بدم  نیجعبه رو به مع نیا دیبا دونمینم

 تخت . ریز دمیو هلش م بندمیدر جعبه رو م کالفه

 

 . شدیتر م دهیچیپ یرفت یکه هر چقدر جلو تر م ییهمه معما نیشده بودم از ا خسته

  …وفتهی، چشمم به آلبوم عکس مشترکم با سروش م نمیشیتخت م یحوصله رو یب

تا به اوج خاطرات پرواز کنم و اون چاقو و اون  هیعکس کاف نیاول دنی، د کنمیو آلبومو باز م زنمیم یتلخ لبخند

 ببرم. ادیصفت رو از  طانیو مرد ش یآب یو چشم ها راهنیپ

 

  …سه …دو …کی-
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 مانع شدم :  عیرو خم کرد تا شمع ها رو فوت کنه که سر سرش

 . ستاینه نه نه وا-

 عالقه اش باز گذاشته بودم رو از صورتم کنار زدم و گفتم : که طبق  ییلبخند برگشت و نگاهم کرد ، موها با

 قبلش آرزو کن ! -

 مکث گفت :  بدون

 . کنمیم آرزو رو تو …تو رو-

 و گفتم :  دمیخند دلربا

 کن !  گهید یآرزو هی،  یمنو که دار-

 آورد :  کیو نزد سرش

 ییآرزو گهید یمن باش یایدن یکه تو نیهم …نیهم …یو تو باش ی، تو باش یندارم ، تو باش ییجز تو آرزو-

 است . هودهیخواسته هام ب یتو هست ی، وقت مونهینم

 من خوشحالم . یکه باش نی، هم ی، تو الماس من کنهیکه کنار خودش الماس داره طال رو آرزو نم یکس

 شوق تو چشمم جمع شد :  اشک

 ؟  نویا یدونیدوستت دارم سروش م یلیخ-

 طاقت جواب داد :  یب

اومدم ،  ایدن نیچقدر خوب که به ا گمیکه انقدر خوشحالم و با خودم م هیسال نیاول ینم دوستت دارم چشم گاوم-

 نیز بها رو ا یروز با تو بودن تمام اون سخت کیباشم ، فقط  دهیکش یسخت میزندگ یو شش سال تو ستیاگه ب یحت

 . برهیم

 . یبمون می، سوگل یبمون می، چشم گاو یچقدر خوشبختم که قراره تا آخر عمر تو مال من بمون من
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امن و  ی نهیو سرم رو به س دمیبغلش خز یحجم از عاشقانه هاش لوسم کرد ، مثل بچه ها تو نیبا ا شهیهم مثل

 . دمیمردونه اش کش

بودن اندامم رو  فیرچوب بدنم رو حبس کردن و ظرکه چا ییبازوها نیهرم داغ بدنش ، هم نیتنش ، هم یبو نیهم

که در حال  ییحضور سروش مهمون قلبم شده و از شمع ها منیبشم که به  یتا مست عشق هیکاف کشنیبه رخم م

 هست غافل بشم . کیآب شدن و خراب کردن ک

 

  …داشو ص دیکش شیگوشم رو به آت یکنار الله  ییموهام فرو رفت و نفس هاش جا یالبه ال دستش

 داشت :  یرو وارد قلبم کرد که برام تازگ یمعجزه ا دیشا صداش

 . دهیم یبه زندگ دینفس هات بهم ام ی، صدا هیمست کردنم کاف ی، عطر تنت برا کنهیجادوم م تییطال یموها-

 

به  رهیسوزنده و کشدارش هماهنگ کنم ، خ یچونه ام گذاشت و وادارم کرد نفس هام رو با نفس ها ریرو ز دستش

 چشم هام ادامه داد : 

 . کنمی، مثل پسر بچه ها دست و پام و گم م شهیمحو م ایکل دن کنمیحس م وفتهینگاهت بهم م یوقت-

  …هات لب

 لمس کردن صورتم باال اومد و رنگ نگاهش عوض شد و همچنان ادامه داد :  یسرکش شد ، دستش برا نگاهش

 یلب ها برا نیبرام نمونه ، فقط هم یبه زندگ یدیبشم و ام ضیمردست هامو ببندن ، اگه  یوونگیاگه به حکم د-

جنون مثل م دمینم نیو گرنه تضم یکن زیهر روز و هر ساعت برام تجو دیکه با یی، نوش دارو هیکردن قلبم کاف داریب

 جون نخرم . بهمرگ رو  یلیتصاحب ل ینشم و برا ابونیکوه و ب ی، آواره 

 

 رو با تموم وجود حس کنم . نیریحس ش نیا تا بستم …هاش ، منو غرق لذت کرد ، چشم هام و بستم حرف

 جام عسل رو بهتر مزه مزه کنم . نیا ینیریتا ش بستم



 تو؟ ایمن عاشقم 

 
436 

 

  …سروش غرق بشم نیرنگ یایدن یتا تو بستم

منو از اوج  ینداد ز یلب هاش بودم که صدا ونیشدن لب هام م یشد ، هر لحظه منتظر زندان نیهام سنگ نفس

 خاطراتم به قعر جهنم سوق داد

 

 من و به حال خودم بذار !  گهید یخسته ام کرد …شمینم یجهنم زندون نیا ی، دوباره تو مونمینم-

 

 :  چهیپ یگوشم م یواضح تو یلیخ نیمع یداد زدن آشنا ی، صدا ذارمیبالشم م ریبندم و ز یرو م آلبوم

بار جلوت کوتاه اومدم هول  کیپس کله ات ، اگه  یجا صداتو بنداز نیکه ا اوردمیدرت ن کینیکل از …ببند دهنتو-

هر گ* که  ذارمیم ی، بعد تو فکر کرد رونیب یایگذاشتم از اون خراب شده ب یاحمق دونستمیبرت نداره چون م

 نیپاتو از ا یرحق ندا یآدم نش ی؟ تا وقت یبزنسگ دو  یذره کوفت هیدنبال  یو تو هر آشغال دون یبخور یخوایم

 کنن . داتیجوب پ یدائم الخمر و نعشه از تو ذارمیبندمت اما نم یبه تخت م ری، با زنج یبذار رونیخونه ب

 

 زنه :  یو با تمام توانش داد م شهیدرجه بلند م نیدلنواز تا آخر یصدا

، انقدر دور  خورهیم بهم ازت حالم …وجود یروز افتادم واسه خاطر توعه ب نینعشه هفت جد و آبادته اگه به ا-

، لعنت به تو و اون  تیخرک رتیغ نیکاره اتم رحم نکردن ، توف به ا چیکه ه یکه به من یخودت دشمن جمع کرد

 یرهایگ

االن بابام زنده  شدیما وا نم ی، اگه توعه نحس قدمت به خونه  یذاریم یو حس برادر رتیکه روش اسم غ چتیسه پ 

 هیا و ب زدینم بیرو به ج هیبه اصطالح محترم ارث ی، ننه  کردیمنو نابود نم یسگ صفت به خاطر تو زندگبود ، اون 

 بده .  سیشد تا بهش سرو ینم غهیخر پول ص

 

 . شهیگوش منم پژواک م یتو یحت خورهیکه به صورت دلنواز م یلیس یصدا
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 :  کنهیم ریکه داد دلنواز کل خونه رو تسخ نیچند لحظه فقط سکوته تا ا تا

ازت  …خورهی؟ حالم ازت بهم م یمن یچه کاره  یلعنت یهست ی؟ تو ک یکنیرو من دست بلند م یبه چه جرئت-

  …؟؟؟ متنفرم یفهمیمتنفرم م

 

 ، چه بسا کوبنده تر و بلند تر :  شنوهیم نیهمون تن صدا جوابشو از مع با

واسه خاطر انتقام از من  یحرفتو تو دهنت مزه مزه کن بعد بگو ، چند بار گفتم ؟؟ هان ؟ چند بار گفتم اون عوض-

وکه بت متر هی یکنیپرستشش م یو دار یکه تو ازش خدا ساخت ینه ؟ چند بار گفتم اون یگفت پلکهیدور و برت م

خونه حبست کردم ؟  ی؟ چند بار جلوتو گرفتم و تو داد تیفرار یقیطر هیکردم هر بار به  بتیاست ؟ چند بار تعق

اتو  یچه برسه با من . هر روز از جوون یبا خودتم لج کرد تینداره ، سر زندگ یتو تموم یهوم ؟ چند بار ؟ حماقت ها

 . یخودت و خشک کن ی شهیخودت ر یخوایتو برف و م ی، سرتو کرد یدیهدر م یدار یاون کوفت دنیبا کش

 

از خانواده و دوست داشتن منزجر کننده  فمیتو تعر هیسا ریوقته خشک شده ، ز یلیمن خ ی شهی: رگ و ردلنواز

برو بچسب به زنت  یبهت بگم تا دست از سرم بردار یچ دونمینم گهید …خورهیخونه بهم م نیاست ، حالم از تو و ا

  …شب نصف شب فرار نکنه بره تو بغل معشوق س ادیکه از عشق ز

 

چهار ستون بدن من رو هم به  یبلند شده که حت یتن صداش طور نباری، ا شهیعلنا خفه م نیمع یا نعره ب صداش

 :  ارهیلرزه م

و  زنمیو م یهمه چ دیق یحرف تو تکرار کن نیا گهیبار د کیاحد و واحد اگه  ی، به خدا گهیبار د کی …خفه شو-

  …تو همون جهنم دره گردونمیبرت م

 

 . ارهیزبون دراز دلنواز رو هم بند م یحت نیمع یبار تحکم صدا نی، ا کنهیبار دلنواز سکوت م نیا

 .  رمیم رونیکردن آلبوم عکسم از اتاق ب میو بعد از قا زنمیم یپوزخند
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 . وفتهیو چشمم به چشم دلنواز م رمیم رونیاتاق ب از

 : گهیو م کنهیم یزیتمسخرآم یخنده  دنمید با

 میحر نیسمانه که خدمتکاره هم حساسه ... لعنت به ا یرو یاش حساب وا نکن ، اون حت یخرک دادیبداد و  یرو-

 کرده.  یما رو زندون یو همه  دهیکه دور خودش کش یخرک

 

 :  گمیو م زنمیم یا هودهیب لبخند

 یکس …، در ضمن ییتو ستمیمن ن کنهیم میو خودشو تسل دهیغاز وا م هیکه با چهار تا حرف صدمن  یدر واقع اون-

 . زنهیم لیخودشو ب یزنه ، قبل از همه باغچه  لیکه ب

 

 :  زنهیو داد م رهیزبونشو بگ یجلو تونهیکه نم ی، اونقدر کنمیم یاش باز ختهیبا روان به هم ر یبدجور

و که چهار سال به پات موند  یکه به خاطر پول کس یی، منه معتاد شرف دارم به تو یحرف دهنتو بفهم عوض-

هان ؟  رسهیشاهانه به تو م یزندگ نیا  هیچ یکرد فکر.  …ما یبه زندگ یدیبختک چسب نیو ع یفراموش کرد

 ی روبه یستیوا نکهیبازم جرئت ا نمیاون وقت بب کنهیدست و پاش لهت م ریز نیمع نیهم گهیبدبخت چهار روز د

 نه!  ای یرو دار یمن و چرند بگ

 

حق رو  نیوجود به دلنواز ا نیکامم رو تلخ کرده. با ا یمنطق بدجور ی، تلخ کنمیخون رو به صورتم حس م هجوم

 ناعادالنه من رو قضاوت کنه . نطوریکه ا دمینم

 شهیمانع م نیمع یعصبان یبهش بدم که صدا یجواب دندون شکن خوامیبه جانب و کوبنده م حق

 

 مزخرفاتو گوش کردم ، گمشو برو تو اتاقت . یهر چقدر حرف ها هیکاف-
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 :  گهیو م کنهیانگشت اشاره اش رو هدف گر من م تیبا عصبان دلنواز

 .ندازهیم کهیزن احمقت علنا به من ت نیا-

 

 : کنمیم یداور شیجواب دادن به دلنواز پ یمنم که برا نیبار ا نیا

 وگرنه منظور حرف من به تو نبود دلنواز جون . یکه به خودت شک دار یخودت نیا-

 

 :  گهیو با تحکم م کنهیحواله ام م ینگاه مین نیمع

 اتاقت ... یسوگل برو تو-

 

طالب شر به پا کردن بود که  یادیکشمکش بود اما ظاهرا دلنواز ز نیخودمم رفتن به اتاقم و دور شدن از ا حیترج

 :  گهیم هیو با کنا کنهیم یزیتمسخر آم یخنده 

  ؟یهنوزم عذادار عشقت …یخانوم کوچولو اتاقشونو جدا کردن ؟ آخ-

مه درمان نشه ه یو تا وقت مارهی، چون اون ب ستیخونه ن نیا یدلنواز تو یمطمئنم جا گهی، د کنمیتاسف نگاهش م با

 . گزهیمارش م شیرو با اون زبون بدتر از ن

 

و  کنهیم ریو بازوشو اس برهیم ورشی، با خشم به سمت دلنواز  رسهیجوش م یبه نقطه  نیمع یرگ ها یتو خون

 . رهیو خودشم پشت سرش م کنهیاتاقش پرت م یدلنواز اون رو تو یبدون توجه به من و تقال ها

 بگم :  تونمیلب فقط م ریو ز بندمیحوصله در اتاق و م یب

 کنه . ریخدا خودش بخ-
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**** 

  …صبحانه خوردن هم ندارم یه حال و حوصل ی، حت کشمیتخت دراز م یرو

 یوت نیو قامت  مع شهیکه در اتاق باز م گذرهینم شتریب قهیده دق بای، تقر دهیو دلنواز خواب نیمع یو صدا ها سر

 :   گهیپروا م یمقدمه و ب یب ادیم دمید

  ….هیاتاق بغل یتو التیتمام وسا رونیب یایاتاق م نیاز امشب از ا-

 و تموم کن !  یمسخره باز نیا گهیشبه ات شد دوشب ، پس د کی ی فرجه

 

 : رهیگ یم یشیحوصله ازم پ یلب هام به قصد اعتراض تکون خوردن و کوبنده و ب فهمهیم

  …تونمیکه گفتم من نم نیهم-

 

 . رسهیازش به گوشم نم ییصدا چیاما ه نمیبی، تکون خوردن لب هاشو م شهیسرم قطع م یتو صداش

درد وحشتناک  هی یدوباره تجربه  شهیم یکه از دماغم جار یت،خونیو درنها چهیپ یسرم م یکه تو یوحشتناک درد

 . دهیرو بهم م

 

 . کنمیبه خودم احساس م کیکه حضورش رو نزد نیغافل شده ام تا ا نیمع از

 :  شهیو دست هاش دور شونه هام حلقه م چهیپ یگوشم م یتو یبا نگران صداش

 سوگل تو چت شد ؟ -

 :  گمیم یفیضع یو با صدا ذارمیصورتم م یو رو برمیو باال م دستم
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 خوبم،تنهام بذار !-

 

 :  گهیصداش م یبلند بشم و در همون حال با اندک خشم تو کنهیم وادارم

 . تیوضع نیچرت نگو تو ا-

 

 : گمیلب م ریو ز دارمیبر نم یهم دست از لجباز طیهمون شرا یتو

 کن برو و تنهام بذار !  یتنهات نذاشتم ؟ حاال تو هم تالف تیوضع نیهم یمگه من تو-

 

 رحمانه فرار کرده بودم.  یاز پا درش آورده بود و من ب نیبود که قلب مع یبه روز ممیمستق ی اشاره

 دایهام چرا زفهمونه فکرش به کدوم سمت رفته و فشار دستش دور بازو یلحظه سکوت معنادارش به من م کی یبرا

 شده ! 

 کشونهیم سیکنه و بره و پشت سرش رو نگاه نکنه اما کامال برعکس انتظارم من رو به سمت سرو یاونم تالف منتظرم

 . ستهیا یآب م ریش یو روبه رو

اکو وار سروش  یصدا تونمیهم نم طیاون شرا یو من تو شهیاز خون دماغم قرمز م هیاز ثان یکسر یتو دیسف نکیس

 سرم بخوابونم :  یرو تو

 

به  یکیکردم   یحس م یامروز که ازم دور بود ی، حت شمیو زنده م رمیم یمن م یشیهر بار که تو خون دماغ م-

 . شتیاومدم پ عیکالس و ول کردم و سر نیهم یبرا زنهیقلبم چنگ م

 

 :  کنمیفکر م نیبه ا طیاون شرا یو من باز تو رهیآب م ریش ریز نیمع دست
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 ؟  ادیکنه و ب یار هم حس مب نیا یعنی-

 

 :  گهیداره م یاز نگران یرنگ دیکه شا ییبا صدا نی، مع خورهیبه صورتم م یآب مشت

  ؟یسوگل خوب-

 

 .  هریگیصورتم و م یرو جلو یو چند برگ دستمال کاغذ شورهی. صورتم رو م دمیرمق فقط سرم رو براش تکون م یب

 : گمیم تیو با عصبان شمیبار مانع م نی، ا شهیدست هاش م ری، بازوهام اس دوباره

 . یبهم دست نزن ی! قول داد نیمع یقول داده بود-

 

به منم  یمن دوخته شده همون احساس کالفگ یکم به چشم ها یفاصله  نیاز ا یداره و وقت یرنگ کالفگ نگاهش

 .  کنهیم تیسرا

 :  گمیو م کشمیرو پس م خودم

 لطفا برو من خوبم . -

 :  گهیو با تحکم م شهیهاش در هم م اخم

 ؟  یدیدکتر سوگل فهم یایشکسته بشه باز با من م ایدن یاگه تموم قول و قرار ها یدکتر حت میریم-

 

  …، توان بحث کردن اون هم سر پا رو باهاش ندارم کنمیم سکوت

 . کشمیو دراز م رمیآهسته به سمت تخت م نشینگاه سنگ ریز

 . کشهیم رونیرو از کمد ب یو مانتو و شال کنهیاز مخشونت در کمدم رو ب با
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 :  گمیم ومدهیبه سمتم ن هنوز

 یتنش و استرسه وقت یدادم هم دکتر رفتم خون دماغ شدن و سر دردم فقط فقط برا شینترس ! من قبال هم آزما-

 .  ادیبال سرم م نیا شهیاعصابم خورد م

 

 . رهیگیبه خودش م یو صورتش ، رنگ ارغوان شهیدستش مچاله م ی، مانتو تو شهیمتوقف م سرجاش

و به سمتم  نهیش یتخت م یتوجه به حرف هام ، کنارم رو یو ب ادیو به سمتم م کنهیهام و همون جا پر م لباس

 شهیم لیمتما

 

 :  گهیبه چشم هام شمرده شمرده م رهیخ

 !  یتو بخوا یباشه ، هر چ-

 بودم ! ازش نخواسته  یزی، من که چ کنمینگاهش م متعجب

 :  گهیو م کنهیحبس م نهیس یرو تو بازدمش

 جا جهنمه . نیکردن ا یزندگ یتو هم مثل سروش فکر کن خوامی، چون نم شمیم میباره که تسل نیاول یبرا-

 :  گمیم زیو طعنه آم زنمیم یپوزخند

 ؟  ستیمگه ن-

 : دهیادامه م کنهیکه م یو بعد از مکث کنهیحواله ام م یبد نگاه

الزم  هگی، د یبمون یتونیم یخوایخونه که م نیا یهر جا …ادیسر تو ب ییبال خوامیباشه ، نم ییدعوا خوامینم گهید-

 دارم . یتوقع هیاما در ازاش منم  …یاتاق بغل یتو یایب ستین

 

 :  دهیادامه م کنهیبه عمق وجودم نفوذ م یکه با نگاهش حساب نیو بعد از ا کنهیم مکث
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که مال منه عروسک دست  یکس خوامی، نم یمال من یعنی یمن یخونه  یکه تو یمدت ینکن ، تو یباز رتمیبا غ-

 . یهنوز تو فکر اون یو بگ یمدام با نگاهت و حرف هات بهم طعمه بزن خوامیسابقش باشه ، نم یمعشوقه 

 

 :  گمیلب م ریز

 گر احساسشونه ؟  انینگاه همه ب گنیمگه نم ؟یچطور-

 

 :  گهیبه خودش گرفته ، با تحکم م یقفل شده و صورتش رنگ ارغوان فکش

 ؟  ینیب یم یچ …تو چشم هام نگاه کن ! با دقت-

 

 :گمیشب هاش ناخودآگاه م یاهیس یو گم شده تو شمیم رهیبه رنگ شبش خ یچشم ها به

 . یچیه-

 

 :  دهیادامه م تیهمون جد با

همه بف دیچشم هاتم نبا یاز تو یکس حت چی، نقط ضعف تو رو ه ینیکه بب خوامیچون من نم ینیبینم یچیتو ه-

، اما تو  هیبهت ترحم کنه. ازدواج ما صور شهیکه رد م یناله رو ته دلت دفن کن و نذار هر کس نیسوگل پس تموم ا

 کن . یپس خانوم یخونه ا نیخانوم ا

 

عد از ب هیاش تا چند ثان شهیبه عادت هم یروم نذاشته ، مخصوصا وقت یریبشم که حرف هاش تاث نیمنکر ا تونمینم

 رو به من ثابت کنه . تشیتا عمق جد مونهیم رهیاتمام حرفش به چشم هام خ
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د از و بع زنهیصورتم رو کنار م یشده تو ختهیر یبا صورتم داشته باشه چند تار موها یکه دست هاش تماس نیا بدون

ر و د کنهیو عقب گرد م شهیحال تلخش به چشم هام  بدون حرف از جا بلند م نیدادن لبخند کم رنگ و در ع لیتحو

 . رهیم رونیاز  اتاق ب تینها

 

خودش  یبه رو نی، مع کنمیبار حرفش رو درک م نیاول ی، دروغ چرا ؟ برا شهیدوخته م شیخال یبه جا نگاهم

  …و شرافتشه رتینقطه ضعفش ناموسشه ، غ نیبزرگ تر دمیفهم یاما من خوب م اوردینم

 !  ستین یآدم خوب نیکه مع شمینم نیکه به خاطر اون شب ازش دلخور بودم ، اما منکر ا نیا با

 نیا یکه که فقط به اصطالح زنشم ، حت یچند قطره اشک من دنیبا د یاش ، کوتاه اومدن از موضعش حت ینگران

ها  نیا همه …دلنواز یکنم ، دفاع کردن از من جلو یخونه اش خانوم یکه گفت و ازم خواست تو یآخر یجمله 

ه و کدورتم رو نسبت ب نهیک ی، فقط کم یکم دیتا شا دنیبه قلبم چسب انهیدست به دست هم داده بودن و مثل مور

 کم کنن ! نیمع

 

*** 

 

 یام م وونهیداشت د یقیبلند موس یدست هام گرفته بودم ؛ صدا نیآشپزخونه نشسته و سرم رو ب یهدف تو یب

 کرد .

رو خسته کنه و خودش پا  نیتا مع زدیچنگ م یسمونیگذشت و به هر ر یکردن نم تیاذ یبرا یفرصت چیاز ه دلنواز

 به فرار بذاره .

 یمهم ازش غافل ن هیثان کی یاتاق دلنواز هم نگهبان گذاشته بود و حت یجلو یبود که حت نیباز تر از دلنواز ، مع لج

 شد .

 یه جاب کنمیکه با خودم فکر م یکننده اش ، طور وونهیبچه گانه و د یدلنواز علنا کودتا به پا کرده بود با کار ها اما

 ... شدیم یبستر یروان مارستانیب دیبا ادیترک اعت کینیکل
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  …رسهیمنم به اوج م یرگ ها یجوشش خون تو کیموز یصدا دنیبه اوج رس با

 . رمیسمانه به سمت اتاق دلنواز م یگرد شده  یتوجه به چشم ها یب و شمیاز جا بلند م تیعصبان با

 . شمیو داخل م کنمیهوا در اتاقو باز م یپس ب شنوهیسر و صدا نم نیا یاگه در بزنم تو یحت دونمیم

 در حال سوختنه . یگاریدستش س یتخت ولو شده و تو ی، رو شهیحضورم هم نم یمتوجه  یحت

و ضبط رو خاموش  دمیبه حال و روزش تکون م ی، با تاسف سر خورهیکه اتاق و در بر گرفته حالم به هم م یدود از

 . کنمیم

 :  گهیو خمار گونه م دهیو کش زنهیم گارشیبه س یتفاوت پک یو ب کنهینگاهم م یچشم ریز

 کرد خانوم کوچولو؟  تتیاذ کیموز یصدا-

 :  گمیم تیعصبان با

  ؟یدر افتاد نیانقدر با مع ی؟ من نه ، خودت خسته نشد یبرس یخوایهات به کجا مکار نیدلنواز با ا-

 

 ادیب رونیاز حنجره اش ب ییکه صدا نیاما قبل از ا خورهی، لب هاش به قصد جواب دادن تکون م زنهیم یپوزخند

 . شکنهی، سکوت اتاق رو م لشیزنگ موبا

نادار و مع کنهیم یبلند یکه پشت خطه ، خنده  یکس دنی، با د دارهیرو برم لشیو موبا کنهیحوصله دست دراز م یب

 :  گهیم

 !  زنهیداره زنگ م یک نیبب-

 جواب ابونیخ یو درست مثل الت ها کنهی، تماس رو وصل م کنمینگاه م ثشیخب یبه چشم ها دهیباال پر یابرو با

 :  دهیم
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تم گف یاالن داشتم به تازه عروس م نیومدن ، اتفاقا هماز فاز غم و غصه و آه و ناله در ا ایکه بعض نمیب یم …به به-

داداشم بذاره آب تو  یکه فکر کن نی، حاال نه ا رونیمثبت از خودت بده ب یکم انرژ هی الیخیدو روزه غصه رو ب ایدن

قشر خاصشون  هی! مخصوصا  نیشاک ی، از همه چ یشناسیزنا رو که م گهیدل خانوم کوچولوش تکون بخوره ، اما د

 !  کنهینم شونیراض یچیکه ه

 

 حس هی،  کنهیم یبه ذهنم افتاده و تمام وجودم رو متالش انهیمثل مور یفکر هی،  شهیام حبس م نهیس یتو نفس

 که پشت خطه سروشه !  یاون گهیکه بهم م یبیعج

 حسش کردم. من

 

دلنواز چه  یلب ها یرو ثیبود اون لبخند خببود ! اگه سروش ن یسروش نبود پس اون نگاه معنا دار دلنواز چ اگه

 گفت؟  یاز تازه عروسشون م دیداشت ! اگه سروش نبود چرا دلنواز با یمعن

 که داغ دلم رو ی، هرم رهیگیدلم نشأت م شیکه از آت ی، هرم ادیم رونیب  ی، از تنم هرم داغ کشمیبه گردنم م یدست

 تازه کرده .

ز ج یزن دنیخند یسروش ، صدا یکه گوش ها کنمیفکر م نیبه ا ی، وقت ندازهیقلبم خط م یقهقهه دلنواز رو یصدا

و  نیام ، سنگ نهی، دستم مشت شده و دم و بازدم س بندمی؛ چشم هام و با حرص م رسمیبه جنون م شنوهیمن رو م

 …تر نیسنگ

مثل احمقا توقع  یتونیمن یکرد ازدواج تو …خطه سروشه؟ اصال باشه یکه پا یآروم باش سوگل ! از کجا معلوم اون-

 . شهی، دوباره عاشق م ییجا هی،  یروز هی ، آدمه اونم …تو رو بخوره یسروش تا آخر عمرش غصه  یداشته باش

 

  …هیاز پا در آوردنم کاف یموضوع برا نیفکر ا یحت

 ؟ مگه عاشق من نبود ؟  شهیسروش عاشق م یعنی

 بکنن دوباره عاشق شد ؟  گهید یکیعروس  خوانیاشو م یلیکه ل نیا دنیمگه بعد از فهم مجنون
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 ،  شهینم چکسیه دل محرم من جز دلش!  منه عاشق هم سروش …نه نشد 

 ؟  ستیخودخواه ن یاما ، کدوم آدم عاشق هیحرف ها هم خودخواه نیفکر کردن به ا دونمیم

  …یخودخواه ی، اگه عاشق باش یباش ایآدم دن نیاگه بدتر ی، حت یاگه ستمگر باش یحت

 . یجز خودت ندار یکیبا  دنشویاما تاب و تحمل د  یو از عشقت بگذر ادیب شیبرات پ یطیشرا دیشا

  

 رونیحرف از اتاق ب یو ب کنمیتازه م یجز سروشه ،  نفس یکیکه پشت خط  نیتلق نیو با ا رمیگیو از دلنواز م نگاهم

 . شمیم نیمع چشم تو چشم …و همون لحظه رمیم

 

لنواز اتاق د یبپرسه تو نکهیو بدون ا دهیتکون م یحوصله سر یاومده که ب نییپا یاز موضع دستور دادنش کم انگار

 : گهیداشتم م کاریچ

 اتاقم کارت دارم . ایب-

 . رهیبده و به سمت اتاقش م یتا به تعجبم پاسخ ستهیا ی، نم پرهیابروم باال م یتا کی

بشم که رفتار سخت و  نیمنکر ا تونمی، نم وفتهیمجذوب کننده اش م پیبه اندام درشت و مردونه اش و اون ت نگاهم

 ازدواج کنه !  نیکه منو وادار به ا نیا از قبل البته …منو ی، حت کنهیو جذب م یسردش هر دختر

 . بندمیتو و در رو پشت سرم م رمی، دنبالش م ذارهیاتاقش رو باز م در

 در هم و صورت گرفته اش معلومه . یقرمز و ملتهبش معلومه ، از اخم ها یچقدر خسته است ، از چشم ها معلومه

 : زنهیمقدمه حرفش رو م یب شهیو مثل هم نهیشیتخت م یرو

 یدارم ، تو خبرنگار بود اجیاحت ابیبازار هیشرکت به  یتو …دونمی، م گذرهیخونه سخت م نیا یبا وجود دلنواز تو-

 سر کار . ایاز فردا ب یخوای، اگه خودت م یایاز عهده اش بر م دونمی، م یهم که بلد یسیزبون انگل
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 :  گمیصدام و کنترل کنم و م جانیه تونمی، نم زنهیهام برق م چشم

 ؟  یگیراست م-

ا تکون و ب دهیم لمیحد خوشحال بشم ، لبخند محو و مخصوص به خودش رو تحو نیدر ا کردیفکرش رو نم انگار

   زنهیدامن م جانمیدادن سرش ، به ه

 

 :  گمیم دیو با ترد کنمیو کج م سرم

 سر کار ؟  امیاز فردا ب تونمیپس من م-

 

 :  گهیمتفاوت از گذشته م یو با لحن کنهیم دایپ طنتیاز ش یا هینگاهش ته ما رنگ

 شرط داره .-

 

 نداشتم . نیمع یاز شرط و شروط ها یخوب ی، تجربه  شمیذوب م رنشیگیآب داغ م ریکه ز یخی مثل

رو باز  راهنشیاول پ یکه سه دکمه  ی، همون طور رهیگیجون م یلب هاش کم ی، لبخند رو نهیبیامو که م افهیق

 :  گهیم کنهیم

 تموم اون شبتو واسم درست کن ! مهین یماکاران-

 

 دستم بند هی کنمیتعجب م یه وقتک شهی، چشم هام گرد شده و  به عادت هم کنمیخودمم شک م یبه گوش ها یحت

 .   شهیدهنم متوقف م یو روبه رو ادیام باال م گهیکمرم  و دست د

 

 :  دهیو ادامه م رهیو خونسرد به سمت حموم م شهیجا بلند م از



 تو؟ ایمن عاشقم 

 
450 

 

 دو نفر درست کن ، چون بدجور گرسنمه !  یمن اندازه  یبرا-

  …شهیبهت زده ام وارد حموم م یچشم ها یو جلو زنهیم حرفشو

  …خودم یباز دیبد دیبلکه از ند نی، نه از مع رهیگیم حرصم

 !  دمشیکه فکر کنه بخش کردمیرفتار م یطور یزود نیبه ا دینبا

 :  زنمیلب غر م ریو ز کنمینثار در م یلگد کالفه

روش  و تو باز مثل احمقها به کنهیکه بخواد رفتار م ی، هر دفعه هر طور یخاک تو اون سرت که انقدر احمق-

ونم سوارت تا ا یباز کن شتویها ن وونهیمثل د نکهی، نه ا یذاشتیکم کالس م هیسر کار  ایگفت ب یوقت دی، با یخندیم

 . خوامیم یبشه و بگه ماکاران

 

  …حالتام خنده ام گرفته نی، خودمم از ا کنمیحرفش دوباره تعجب م یادآوری با

 . نیاال ا کردمیو م یزیگفت شرط دارم فکر هر چ یوقت

 گهینه ، منطقم م ایدرست کنم  دونمینه ! نم ایبه خواسته اش عمل کنم  دونمی، نم رمیم رونیو ب کنمیاتاق رو باز م در

 شده مجابم کنه تا برعکس خواسته اش عمل کنم . یقیبه هر طر خوادیدرونم م یبله اما حس سرکشانه 

 هیمن رو مشغول پختن  تیو در نها زنهیچون تمام افکار رو از سرم پس م شهیم رهیبار منطقم چ نیاول یبرا انگار

 . کنهیم ادیهمراه با وسواس ز یماکاران

 

 یکه سع یو در حال کنمیام ، تلفن رو به ساغر وصل م ندهیآ یسفر  هفته  یبرا طیکه مشغول رزرو بل یطور همون

 :  گمیتمرکزم بهم نخوره تند تند م کنمیم

 لیمیا نیمع یبرا ریهم بگ نتیاز روش دو تا پر یافخم یکن برا لیمیکه برات فرستادم رو ا یمه اساغر متن ترج-

 بهش بدم باشه ؟  یحضور دیبا کنهیچک م رینکن د
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 . کنمیو دوباره سرم رو گرم کارم م ذارمیتلفن رو سرجاش م شنومیباشه گفتنش رو که م یصدا

ذهنم حکم  یآشفتگ  یبرا نیشرکت مع یکردم !  هر چند شلوغ دایرو پ ارشیاما ، رسما حکم دست ابیبازار گفت

داشتم ،  ازیاما ن کردمیکه گاها از خوراکم هم فراموش م شدمیجا بودم انقدر غرق کار م نیا یمسکن رو داشت ، وقت

ه ش من و بسرو الیتا شب بتونم بخوابم و فکر و خ شدمیانقدر خسته م دی، با ارهیکه  از پا درم ب یهمه کار نیبه ا

 جنون نکشونه .

 سروش تنگ شده . یبره که چقدر دلم برا ادمیتوجه باشم و  یتا نسبت به قلبم ب کردمیانقدر سرم رو گرم م دیبا

هم از قلبم  یبه اندازه چشم به هم زدن یاون گذشت و حت ادیاش با  هیسه ماه ، هر روز و هر ثان نیا یبره تو ادمی

 نرفت . رونیب

 یبرفت ، ب دهیبود ، ضرب المثل از دل برود هر آنکه از د نیکه کسب کردم هم یتجربه ا نیسه ماه بزرگ تر نیا یتو

 . استیضرب المثل دن نیمنطق تر

 یکنه ، اتفاقا برعکس؛هرروز رونیکدوم نتونست سروش و از قلبم ب چیفاصله ه نیاشتغال ، نه ا نیگذر زمان ، نه ا نه

  …یدلتنگ گنیکه عاشقا بهش م نیزخم چرک هی،  شدیو بزرگ تر مگذشت زخم دلم بزرگ  یکه م

 ، ادیم رونیهست از اتاق ب یشکر یمشغول حرف زدن با آقا تیکه با جد یهمونطور نیو مع شهیاتاق جلسه باز م در

 هم با اون سن و سالش ازش حساب ببره . یشکر یکالمش باعث شده بود حت تیاخم صورتش و جد

نبسته بود ، امکان نداشت  یاردیلیباهاش قرارداد م نی، اگه مع هیچه آدم دورو و چشم چرون تمدونسیفقط من م اما

 شرکت رفت و آمد کنه .  نیبذارم به ا

 . کنهینگاهم رو از اون دو نفر به سمت خودش جلب م ادیم رونیاز لپ تاپم ب ییصدا

 رفت .  یم نیبود که مع یسفر نیچهارم نیسه ماه ا نیا یرزرو شده بود ، تو تیهم هتل با موفق طیبل هم

اما منکر درآمد  خوابهیشب ها اصال نم یاون قدر سخت که بعض یسخته ، حت یلیکه کارش خ شمینم نیا منکر

ارقام بود  نیبه خاطر هم دیخوندنش هم سخت بود ، شا یکه حت ی، ارقام شمیهم نم اوردیکه از کارش در م یاردیلیم

 رو هم جلوش نداشتن . یراضاعت نیجرئت کوچکتر یو حت شدنیتا کمر خم م نیمع دنیکه همه با د
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،  ذارنیهمه آدم بهش احترام م نیا ی، حق داره وقت رهیگیخنده ام م کنمیکه بارش م ییوقت ها به حرف ها یگاه

 . نهیبراش سنگ یادیمن ز یمطمئنا سرکش

 :  پرسهیم یو سرسر ادیو به سمت من م کنهیم یخداحافظ یشکر از

  ؟یرزرو کرد طیبل-

، اخم هاش در هم  دمیتکون م دییو سرم رو به عالمت تا کنمیاحساس م یخودش رنگ نگاهم رو خونسرد و ب مثل

 :  گهیو زمزمه وار م شهیم لیبه سمتم متما یو کم ذارهیم زمیم ی، دستش رو رو شهیم

 یپس تو ساعت ها یکنیکار م نجایا یو اشاره به من جواب نده ؟ هوم ؟ سوگل تو دار مایچند بار بگم سر کار با ا-

از  دنیبه خودشون اجازه م انیو شا دهیکه امثال فر یکنیکارها رو م نیکارمندها رفتار کن ! هم ی هیمثل بق یکار

 من بدن.  لیتحو یکار در برن و جواب سرسر ریز

 

 مویجواب تکرار شنومیم شویتکرار یکه دستور ها شهیو مثل هم ذارمیم زیم یدستم رو با حرص رو یتو خودکار

 :  دمیم لشیتحو

 سر خم کنم و براش تا کمر دوال راست بشم . یکس ی، عادت ندارم جلو ستمیاما من مثل کارمندات ن-

 : گهیو م کشهیم شیشونیبه پ یدست یبحث تکرار نیاز ا خسته

 و وصل نکن.  یکس یتو اتاقم جز کار ضرور رمیباشه بحث نکن ، م-

 . رهیحرف به سمت اتاقش م یو ب دهیتکون م یکه در جوابم سر گمیم یا باشه

 

ا با ت ستیبره که فردا تولدمه و سروش ن ادمیاز  کنمیم یو سع کشمینفس سر م کیرو  زمیم یرو یسرد شده  ییچا

مرد مغرور و خودساخته که دورش رو انقدر ارقام  هی،  نهیسروش مع یکنه ، به جا زمیخرس بزرگ سوپرا دنیخر

 برده . ادیرو از  یپر کرده که ارقام معنو یمال
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 من …میمثل سابق ازش متنفر نبودم ، چون به هم عادت کرده بود گهیاون اصال برام مهم نبود ،  د یادآوری،  هرچند

شب ها براش  یمن برداشته بود ، من بعض یبرا دادیو داد و ب یو اون دست از بدخلق رتشیکردن با غ یدست از باز

 میکردیدعوا م ی، گاه دادیم یمحل یو بهم غذا کردیم ومکارشو زود تم یو اون به جاش گاه کردمیدرست م یماکاران

 . دمیدیم لمیف الیخ یو ب ستین نمونیب یعالقه ا چیه میکردیفراموش م یو گاه

 یعشق چیرفته باشه اما ه نیته دلم اون حس نفرت از ب دی، شا شدیم یسپر نیروزم با مع یتمام ساعت ها دیشا

 یکه گاه زیحس جنون آم هیهست ،  یبه جاش دلتنگ …ستین یطپش قلب چی، ه ستین یاحساس چی، ه ستین

 بره . دمایاز  یو نشون سروش نام ادیتا  واریسرم و انقدر بکوبم به د ایقلبم فرو کنم ،  یچاقو تو هی کنهیوسوسه ام  م

 بود یعکس کهیکه ازش مونده بود همون چند ت یزیاز دور ، تنها چ ی، حت دمشیبار هم ند کی یسه ماه حت نیا یتو

تا مبادا  ختمیر یخاطرات از دست رفته اشک م یصدا برا یو ب اوردمیم رونیتختم ب ریکه هرشب مثل گنج از ز

 برسه . نیصدام به گوش مع

لفن و ت کنمیتازه م ینفس …فکر کردن راجع به سروش ممنوع بود ی، تا اطالع ثانو ارهیتلفن من و به خودم م یصدا

  …دارمیرو برم

 که برگشتشون جز محاالته  یبهتر بود تا فکر کردن به خاطرات هیسر و کله زدن با بق حداقل

 

 **** 

که مونده منم  یتنها کسشرکت رفتن و  یهمچنان مشغول کاره ، همه  نیو مع شهیتموم م یساعت کار شهیهم مثل

 که انگار ساعتش رو هم نگاه نکرده . ینیو مع

 طرف ستون فقراتم در حال نصف شدنه . هیقار و قور شکمم کالفه ام کرده . از  یصدا

، سرش  کنمیو بدون در زدن در و باز م رمیم نی، به سمت اتاق مع شمیو از جا بلند م دمیبه بدنم م یو قوس کش

 روبه روشه . یر انداز کردن انبوه کاغذ هاو مشغول ب نهییپا

 :  گمیمانند م ناله

 خسته شدم . یلیخ میبر نیمع-
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 :  دهیسرش رو بلند کنه جوابم رو م نکهیا بدون

 تمومه .  گهید ی قهیده دق-

االخره دل که ب نیتا ا شهیساعت م میبه ن لیتبد نیمع ی قهیده دق نم،یشیو همون جا م فرستمیم رونیب ینفس کالفه

 . شهیکنه و از جا بلند م یاز اون همه کاغذ م

سوز که تا مغز  یرو گرفته و هوا طور نی، برف کل سطح زم شمیاز شرکت خارج م نیو همراه مع دارمیرو برم المیوسا

 . سوزونهیاستخونم رو م

 . ادیبه چشم ب ادیسرما ز نیا ذارهینم نیمع نیماش یچند بخار هر

 .  میرس یبعد م ی قهیحدود چهل و پنج دق خبندونیاون  با

 .  ستهیا یم یدود یها شهیبا ش یرنگ یمشک نیما ، ماش نیبا ماش همزمان

 !  نمیبیم یرو چرا چند روز متوال بهیغر نیماش نیبفهمم ا کنمیم یو سع کنمیم زیهام و ر چشم

 . شهیم ادهیکه در کمک راننده باز شده و دلنواز ازش پ نمیبه ماش رهیخ

و دستش رو به  گهیبه راننده م یزیو با خنده چ شهیدو انگشتش گرفته خم م یکه کوله اش رو رو یطور همون

 . دهیتکون م یبا یعالمت با

 .  کنهیگرانه به دلنواز نگاه م خیو توب رهیهم م یسگرمه هاش تو یصحنه حساب نیا دنیبا د نیمع

 . شهیو وارد خونه م کنهیعبور م نیتوجه به ما از کنار ماش یاما ب دلنواز

ادت بحثا ع نیبه ا دی، هر چند با کشمیام م یشونیبه پ یکالفه دست میداشته باش گهیبحث د کیکه قراره  نیا از

اواخر که  نیبود ، مخصوصا ا نیمع یبود که هر شب پهن خونه  یبساط هیشب دو شب نبود ،  کی، چون مال  کردمیم

 بود . دهیمشکوک دلنواز به اوج رس یرفت و آمد ها

 



 تو؟ ایمن عاشقم 

 
455 

 

*** 

 . شهلیمبل نشسته و مشغول کلنجار رفتن با موبا یرو الیخی، دلنواز ب ادیهم پشت سرم م نیو مع شمیخونه م وارد

 . زنهیرو چنگ م لشیموبا یبهش مهلت بده  گوش نکهیو بدون ا رهیبه سمتش م تیبا عصبان نیمع

 :  شهیبلند م تیدلنواز با عصبان یصدا

 ؟  یچته وحش-

 :  پرسهیو با خشم م رهیگیوار جلوش م دیانگشت اشاره اش رو تهد نیمع

 شب ساعت یزنیم رونی؟ از صبح  از خونه ب رسونهیماه هر شب تو رو م کی هیک نیدلنواز؟ ا یکنیم یچه غلط یدار-

 . تهیلعن یسرت تو اون گوش یکه خونه ا می، وقت یایده شب م

 

 : گهیو م نهیش یمبل م یتفاوت رو یب دلنواز

 گفتم .  یمنم م یدیپرس یهمه حرص خوردن نداره که ، از اول م نیا-

 

 :  پرسهیو خطاب به من م دوزهیو نگاه معنادارش رو به من م کنهیم مکث

 سوگل فردا تولدته؟ -

 

و از دلنواز حرف نگاهشو بفهمم و سوال ذهنم  کنمینم یسع چرخه،یبه سمتم م نی، سر مع کنمینگاهش م متعجب

 :  پرسمیم

 ؟  یدونیتو از کجا م-

 :  گهیم نهیش یکه اصال به دلم نم یو با لحن کنهیم یخنده ا تک
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زن داداشم و  یپرته ، اما من هوا نی؟ درسته حواس مع بهیو بدونم کجاش عج زمیتولد زن داداش عز خیتار نکهیا-

 . یزیسوپرا چه اونم …دارم زیباشه ، براش سوپرا بیروز تولدش غر ذارمیدارم ، نم

 

 و دارهیو دست از نگاه کردن به من برم برهیهم بو م نیکه مع ی، طور زهیآم دیقشنگ و لحنش زننده و تهد حرفاش

 :  گهیو با تحکم م شهیم رهیبه دلنواز خ

  …اگه …ازت سر بزنه ییدلنواز اگه خطا-

و  رهیگیدو انگشتش م یرو رو شیکوله پشت شهیعادت همو به  شهیحرفش رو تموم کنه ، از جا بلند م نیمع ذارهینم

 :  گهیحوصله م یب

 !  یایحال و هوا در م نی، از ا کنهیتو رو هم خوشحال م یحت زمینه نترس ، سوپرا-

، با  رهیو  از پله ها باال م کنهیمن م ینگاه معنادارش رو حواله  نیدر هم مع یتوجه به اخم ها یو ب زنهیم حرفشو

، خسته و کالفه خودشو  نمیشیمبل م ی، رو رمیم نیبه سمت مع رهیم دمیکه از د یو وقت کنمینگاهم بدرقه اش م

 :  گهیم وندهو درم رهیگیدست هاش م نی، سرش رو ب کنهیمبل پرت م یرو

 . دونمیبکنه سوگل ، م یغلط هی خوادیم نیباز ا-

 :  کنمیتاسف نگاهش م با

از هم ب شیبه تخت ببند ریکه با زنج میدلنواز خودش راهشو انتخاب کرده ، هزار یکرد یتونست یکه م یتو هر کار-

اش ه یسرکش نیدست از ا تونهیقلبش خاموش نشه نم شیکه آت یاما تا وقت یچه جور دونمی، نم کنهیافسار پاره م

 برداره. 

 

کرده و از اون حالت  رییها تغ یتازگ که یاست ، نگاه بهی، رنگ نگاهش برام غر گردونهیو به سمتم برم سرش

 خشونت در اومده. 

 : گهیم یبه چشم هام با لحن خاص رهیخ
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 فردا تولدته؟ -

 دمیو سرم و رو تکون م زنمیپرواش م یهوا و نگاه ب یحرف ب نیبه ا یمحو لبخند

 

حرف  یکه پشتش کل ییو با صدا گذرونهیصورتم رو از نظر م یموقع حرف زدن ، تک تک اجزا شهیعادت هم به

 :  گهینگفته است م

 میخورخوب ب یجا هیشام و  میبر فرداشب …مثال …میکن یکار هی میتونیکنم ، اما م یزینتونستم از قبل برنامه ر -

 هوم؟ 

 

 :  گمیو م زنمیبه بازوش م ی، مشت رهیگیکردن نبرده خنده ام م زیاز سوپرا ییمرد ها بو ی هیمثل بق نکهیا از

 هگیشب شد د میساعت ده و ن …نی! بب میکم استراحت بده بذار زودتر از سر کار برگرد هیه ، به جاش الزم نکرد-

 . میدو لقمه غذا کوفت کن یذاریناهارم نم میتا یروده هام دعوا شده ، حت نیب

 

 :  دهیو جواب م زنهیم یمردونه و محو لبخند

 یکارمندا زود برگرد ی هیمثل بق یتونیم یرسیراحت به کارهات م یو اون حرف نزن نیمدام با ا یاگه تو ساعت کار-

 خونه .

 

 :  گمیو خصمانه م کنمیچپ نگاهش م چپ

تا ده  یچطور یاگه تند تند کارامو بکنم باز تو بلد ی، حت یزیریرو سرم کار  م هیفهمم دو برابر بق یفکر نکن نم-

 !  یشب تو شرکت نگهم دار
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 . اوردمیحرف ها رو به روش م نیبار بود ا نی، اول پرهیابروش باال م یتا کی

و  کنهی، با قدرت و نفوذ به چشم هام نگاه م ذارهیمبل م یپشت سرم رو قایو دستش رو دق دهیم هیمبل تک یپشت به

 : دهیجوابم رو م زنهیانگار که داره با خودش حرف م

 کار کنم . تونمیراحته و م المیخ یشمیپ یفقط وقت-

 نیدن اکر انینداشته اما ب یبه خودم بقبولونم از حرفش منظور خوامی، م کنهیقطع م یا هیثان ی، نفسم رو برا حرفش

 داره ؟  یلیچه دل زدینم یجز جنگ دعوا حرف لیکه اوا ینیحرف اون هم از مع

 :  دهیذاتشه ادامه م یاوقات تو یکه گاه یو با خونسرد نهیبیم مویو ناباور بهت

کم اوضاع آروم شده و کارا سروسامون  هی، چون بهت اعتماد ندارم ، تازه  ترسمیم یشیچشمم دور م یاز جلو یوقت-

 !  یبه آب بد دیدسته گل جد هیو  یچشمم دور بش یاز جلو خوامیکرده نم دایپ

 

فکرم بود صحت نداشت ،  یکه تو یزی، حداقل اون چ شمیبلکه خوشحالم م شمیحرف هاش نه تنها ناراحت نم از

  …نبود نیبه من داشته باشه ؛ مضحکه ، قرارمون ا یحس تونهینم نیمع

 

 دهیشامش رو م زیدرست شدن م ن،خبریمع یو بهمون و بعد از دوال راست شدن جلو ادیم رونیاز آشپزخونه ب سمانه

و بعد از تموم کردن  رمیخونه مو به سمت آشپز کنمیجز بدنمه توجه م نیکه مهم تر یبه شکم ی، فارغ از همه چ

که بدون فکر کردن به  هییجز معدود شب ها دیاو ش برمیروبه روم مثل هر شب به اتاقم پناه م یتمام کمال غذا

 . برهیخوابم م یسروش از فرط خستگ

 

 نیا یبار تو نیدهم یمالم و برا ی، از شدت سرما کف دست هامو به هم م شهیخونه پارک م یجلو نیمع نیماش

 :  پرسمیم ریمس

 ؟  یواقعا برام تولد گرفت-
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 :  شنومیم یده بار جواب کوتاه و تکرار نیهم نی، ع پرسمیم یتکرار سوال

 آره . -

جشن کوچولو  هیخونسردانه گفت امشب  یلیخ نی، مع یریدر کار بود و نه غافلگ یزی، نه سوپرا شمیزده م جانیه

 سال تولدم .  نیو ششم ستیجشن گرفتن ب یبرا شدمیزده تر م جانیگذشت ه یکه م یا هیو من هر ثان میدار

 گرفته دل شاد بشم . نیکه مع یخودم و گول بزنم و با تولد تونستمیمثل پارسال نبود اما ، م یچیچند امسال ه هر

ه ک یی، انبوه درخت ها دهیم یآروم لگد کردن برف بهم حس خوب ی، صدا شمیم ادهیپ نیو از ماش کنمیتازه م ینفس

 و صد البته خوفناک . ییایداده ، رو نیرو به عمارت مع ییایرو یبرف پوشونده شدن جلوه  ریز

 . کنمیدر و باز م جانیبا ه کنمیعبور م اطیح یو لغزنده  یبرف نیزم یاز رو اطیاحت با

 و  ستمیا یروبه روم ناباور م یصحنه  دنید با

 کنم . یشده از سقف نگاه م زونیآو یبزرگ و بادکنک ها کیگرد شده به ک یچشم ها با

شده از سقف و  زونیآو یبزرگ و بادکنک ها کیک نیجشن ساده گذاشتم اما ا هیرو فقط به حساب  نیمن حرف مع 

 از انتظاراتم دور بود . یادیکوچولو ز یشمع ها

تناقص داشت ، به چشم  اول یبا روزها یادیروزهاش ز نی، خوب بودن ا کنمینگاه م نیبه مع یو با قدردان گردمیبرم

 :  گمیو از ته دلم م کنمیهاش نگاه م

 بگم !  یچ دونمی! واقعا نم یریبرام بگ یخوب نیجشن به ا هی یمدت کم تونست نیا یممنونم ، تو -

 

 : رسهیمردونه و بمش زمزمه مانند به گوشم م یو صدا شنیم لیبه سمت باال متما یهاش کم لب

 تولدت مبارک .-

 . کنمیو براندازش م رمیبه سمتش م جانی، با ه مونمیم رهیبزرگم خ کیو به ک زنمیم ییدندون نما لبخند

 پوشونده بود . یو صورت یآب یو دور تا دورش رو  گل ها کردیم ییخودنما26شمع  روش
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 . تهسیا یم لب هاشه کنارم یکه رو ی، با لبخند محو ادیبه سمتم م نی، مع کنمیها شمع رو روشن م دیبد دیند مثل

  …دارم مانیبهش ا بیکه عج یی. آرزو کنمیو آرزو م بندمیهام و م چشم

 . رمیتولدم رو با سروش جشن بگ گهیسال د نکهیا

درست وسط  یبد موقع ییو صدا شهیشمع رو فوت کنم که همون لحظه در باز م خوامیو م بندمیهامو م چشم

 . فرستهیم تیاحساس خوبم پاراز

 ن؟یریجشن بگ نیخوایبدون من م-

 

از  یکالفگ یدادم ، نفسم رو از رو صیخوب تشخ یلیدلنواز رو خ ی، صدا دمیهم فشار م یهام و با حرص رو چشم

 . کنمیو چشم هام و باز م فرستمیم رونیب نهیس

 و تار بشه . رهیچشمم ت یجلو ایتا کل دن هیروبه روم کاف یصحنه  دنیاما د کنم؛یم باز

 . کنمیکه به وجودش شک م رسهیم یبه درجه ا تی، نبضم کند و کند تر و درنها شهیقطع م نفسم

 . کنمیروبه روم نگاه م ی، ناباور و وحشت زده به صحنه  کنهیرو هضم نم نهیبیو که م یزیچ ذهنم

 .  رهیقلبم فرو م یکه مثل خنجر تو یحلقه شده ا یدست ها به

 یکه تمام آرزوهام رو تو یو با لحن زنهیو به چشم هامم زل م خندهیمام  دهیرنگ پر ی افهیبه ق یبا بدجنس دلنواز

 :  گهیو م ارهی، دست حلقه شده اش رو باال م کشهیم نهیس

  …میما ازدواج کرد-

 :  دهیو ادامه م کنهیرحم کنارش م یبه مرد ب یا اشاره

 ، سروش ....شوهرم !  کنمیم یمعرف-

 . بندمیو چشم هامو از سر درد م رهیگیاندامم رو در بر م یفیخف لرز

  …سروش …سروش …سروش
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و حاال روبه روم  رهیگیرو جز من نم یوقت دست کس چیکه قسم خورد ه یسروشه ، کس ستادهیکه رو به روم ا ینیا

 . کنهیو شکستنم رو تماشا م ستادهیا

 :  شکنهیسرخوش دلنواز دوباره مثل ناقوس مرگ سکوت رو م یصدا

 شو !  زیسوپرا نیا الیخینگاشون کن چقدر شوکه شدن ، چند بار بهت گفتم ب سروش یاله رمیبم-

 . دمیرو م تیو به خودم جرئت نگاه کردن به واقع کنمیتازه م یبه سخت یو بازدم دم

پر از نفرت و  یگرفته تا چشم ها شیاشراف زاده ا پیبا سروش من فرق داشت ، از ت نیکه آسمون تا زم یسروش به

 …سرزنش

 

 زنهیکه از سر خشم م یبردم ، با داد بلند ادیرو از  نیبه سمت سروش و دلنواز پرت شده که مع یحواسم طور تمام

 :  دمیو  نگاهم رو به سمتش سوق م خورمیم یتکون

 ؟  یکار کرد ی؟ هان ؟ دلنواز تو چ یکرد یتو چه غلط-

 :  گهیو م ندازهیباال م یبرخورد رو داره که خونسردانه شونه ا نیانتظار ا انگار

 ؟  هیازدواج کردم ، اشکالش چ-

 یبره و وقت یم ورشیو به سمت دلنواز  زنهیداد م یزخم ری، درست مثل ش کشونهیرو به جنون م نیحرفش مع نیا با

 . هریگیهوا م ونیاما سروش دستش رو م رهیصورت دلنواز باال م یفرود اومدن تو یدرنگ دستش برا یب رسهیبهش م

 : گهیم زیآم دیو تهد دهیهم فشار م یرو ضیگرگ زخم خورده ؛ دندون هاش و با غ هیقدرت ، درست مثل نگاه  با

 صدرا . نیجناب مع یاجازه رو نده که دست رو زن من بلند کن نیا خودت به اصال …اصال-

 

انب سروش ، چقدر درد گرفتنم از ج دهیناد ینطوری، چقدر درد داره ا خورهیچشمم سر م یاز گوشه  یاشک ی قطره

 پروا به دلنواز بگه زنم ! یداره ب
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 رو جز تو قاب گرفته باشه !  گهیچشمت دست مردونه اش ، دست د یو جلو یدرد داره تو تب عشقش بسوز چقدر

 :  کنهیغرش م بایبا خشم تقر نیمع

سروش ، هشدار داده بودم دور و  ریگفتم از خانواده ام فاصله بگ ؟یکرد چهیانتقام از من خواهرم و باز یفقط برا-

؟  یکرد چهیخواهرم و باز یکه به من ضربه بزن نیصرفا به خاطر ا ؟یکار کرد یمن پرسه نزن ! اما تو چ یاطراف زندگ

 ؟  یهست یهان ؟ چه جونور یهست یتو چه جور آدم

 

و با  کنهیرنگش م یشلوار خوش دوخت و مشک بیج یدستش رو تو نیمع یها نیخونسردانه در مقابل توه سروش

 :  دهیکه صد درجه با گذشته اش تفاوت داره جواب م یلحن

، چشمم دنبال  دمیو ندزد ی! من با دلنواز ازدواج کردم ، اما ناموس کس رهیگ یحرف نزن ، خنده ام م رتیبا من از غ-

 . ستمیوقت ناموس دزد ن چینبود ؛ مطمئن باش من ه گهید یکیزن 

 

 . وفتهیاز کار م یا هیثان ی، قلبم برا برهیم ورشیکنترل کنه ، به سمت سروش خودش رو  تونهینم نیمع

 :  زنهیداد م نیو خطاب به مع پرهیسروش م یو جلو شهیمانع بشم که دلنواز زودتر از من وارد عمل م خوامیم

 ادی لشیف یترسی؟ م یداره ؟ به زنت شک دار یچته تو ؟ هان ؟ من خواستم با سروش ازدواج کنم به تو چه ربط-

 هندستون کنه ؟ 

 

 . شهیخفه م خورهیبه صورتش م نیکه از جانب مع یمحکم یلیبا س صداش

و  قهیکه از کنار شق ییبه خون نشسته و صورت قرمز شده و رگ ها ی، از چشم ها ترسمیم نیاز مع یا لحظه

 اومده . رونیب شیشونیپ

داشت حفظش کنه رو از دست  یکه تا اون لحظه سع یصحنه خونسرد نیا دنیو سروش با د شهیدلنواز خم م سر

 . دهیم
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 کیکه  یو با لحن رهیگ یدست م یدستش رو تو یبا نگران نهیب یحمله کنه اما دلنواز و که م نیبه مع خوادیم دونمیم

 :  گهیمتعلق به من بود م یزمان

  زم؟یعز یخوب-

 نداره . یضربان کنمی، حس م ذارمیقلبم م یرو دستمو

سرم خراب شد ،  یکه کردم رو یی، چقدر زود آرزو چرخهیدور سرم م ایروبه رو دوخته شده و دن یبه صحنه  چشمم

 شد . دینا ام دمیچقدر زود ام

رو گرفته ، قراره  گهیدختر د هیممنوعه ، دست  وهیشده م گهید …دوستم نداره ، ازدواج کرده خوادیمن و نم سروش

 شب هاش رو با دلنواز بگذرونه. 

 

چشم هام  یو عشقم جلو دمیهوا به تقال افتادم ، من دارم جون م یذره ا یبرا ینطوریکنم نفسم قطع شده که ا فکر

  …نگران حال دلنوازه ، نگران حال زنش

،  شوننمیب یاشک م کیتار یصداشونو بشنوم ، فقط از پشت پرده  تونمی، نم ارهیرفته ام از پا درم م لیتحل یروین

 ی، برا شهیتر م کیو تار کیچشم هام تار یمحو جلو یکنه ، پرده  یام نم یهم همراه کیتار ی دهید نیاما هم

کرم رنگ هم  یزیزنم ؛ اما اون رو م یچنگ م ادیکه به دستم م یزیچ نیکنمو اول یسقوط نکردن دستم رو دراز م

 . زهیر یم یهم به طرف زیم یرو لیکنم و همراه با من کل وسا یتونه نجاتم بده ، سقوط م ینم

 

 . چرخهیمن کامال برعکس م یبرا اینشدن دارم اما چرخ دن داریبه غش کردن و ب یبیعج لیم

به سروش  یاشک ی، با چشم ها ادیبه سمتم م یبا نگران نیو قبل از همه مع شهیهمه شون به سمتم جلب م توجه

 یانقدر سرد و ب یرحم بشه؟ نگاهش ک یوقت کرد انقدر ب یشده ، ک رهیبه من خ یکه با اخم کمرنگ کنمینگاه م

 تفاوت شد ؟ 

تند تند  کنهیصورتم م یآروم دستش رو حواله  یکه ضربه ها یو همون طور کشهیدر آغوشم م یبا آشفتگ نیمع

 :  گهیم
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  ؟یسوگل خوب-

 . دمیرمق سرم رو تکون م یو ب رمیگ یرو از سروش م نگاهم

 :  گهیم تیو عصبان یرحم یبا ب دلنواز

 نی؟ سه دونگ ا هیچ یدونیبزرگترم م زیسوپرا ومد؟یخوشت ن زمیخانوم کوچولو؟ نکنه از سوپرا یچرا غش کرد-

خونه رو ندارم قراره با  نیاز ا یکه من اصال طاقت دور ییاز اونجا زمیخونه مال منه ، منم فروختمش به شوهر عز

 خونه . نیهم یکنم ، تو یجا زندگ نیشوهرم هم

 

 :  زنهیداد م بایتقر یبلند یگردونه و با صدا یسرش رو به طرف دلنواز برم تیبا عصبان نیمع

 از صد نیتون یمن نخوام نم یتا وقت تیخونه منم و زنم نه تو نه اون نامرد کنار نیدلنواز دهنتو ببند ، صاحب ا-

 !  نیخونه هم رد بش نیا یلومتریک

 

 :  دهیجواب م یبا سرکش دلنواز

 ی، اما سه دنگش به اسم منه ؛ اگه م شیدیخور خر راثیم ی کهیمنه ، درسته که تو از اون زن یخونه ارث پدر نیا-

  …دیبسپرم دست تو و اون زنت تا خرابش کن مویخاطرات بچه گ خوامینم نکهیجا بمونم فقط به خاطر ا نیخوام ا

 

 یوو جل کنهیحرکت بلندم م هیبا  که جواب دلنواز رو بده نیو بدون ا کنهیبه حال بد من نگاه م یبا کالفگ نیمع

نم دور ت نیمع یفشار دست ها کنمینه ، اما حس م ایاحساس منه  دونمی، نم رهینگاه سروش از پله ها باال م ینیسنگ

 . ارهیمنو از چنگش در ب یگرفتنم نذاره کس کمبا مح خوادی، انگار که م شهیم شتریو ب شتریهر لحظه ب

 شهیسپرده م یزود به فراموش یلیکه هست خ یهر چ …تیواقع دیتوهمه ، شا دیشا
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و  مذاریچشمم م ی، دستم و رو نهی، دوست ندارم شکستنم و بب ذارتمیتخت م یآروم رو یلیو خ کنهیاتاق و باز م در

 :  گمیم یگرفته ا یبا صدا

 تنها بمونم . خوامیم-

 خودشو :  دلخور  و خش دار یصدا تیو در نها شنومیاشو م یکشدار و عصبان نفس

م کن یو فراموش نم یمنم سخته ، اما من انقدر راحت همه چ ی؟ برا یستیسر پا وا یسخته برات ؟ که نتون نقدریا-

  …سوگل

 

 !  دونمیلحن دلخورش و نم نیا لی، دل رهیم رونیاز من باشه از اتاق ب یمنتظر جواب نکهیو بدون ا زنهیو م حرفش

که روز اول بهش گفتم عاشقانه  یاالن از من دلخور باشه؟ من دیاونه چرا با ریاتفاق ها تقص نیا یهمه  یوقت دونمینم

اشک هام چطور انقدر سرکش شدن که از پشت  نیا کنمی، درک نم بندمیسروش و دوست دارم ؛ چشم  هام و م

 . کننیپلک بسته هم گونه هامو تر م

و باهام کرد که من باهاش  یهمون کار قایگله نداره ؟ سروش دقکه عوض داره  یزیچ گنینم میچرا ؟ مگه از قد هیگر

 کنم .  یو گلگ زمیاشک بر دیکرد ، پس نبا کیخودم بهم شل یکردم ، با اسلحه 

تا مبادا هق هقم به گوش سروش  کنمیبالش فرو م یطاقت سرم رو تو یخوده ، ب یو ب یها الک یدلدار نیا ی همه

 سرم آورده  ییبرسه و بفهمه چه بال

 

 یرا بخور شیبغض خو ،ینکن یاهی*گال

 …هقِ تو مبادا به گوششان برسد هق که

 

 نکند ،کنمینم نی! نفر... نهکند که خدا

 برسد ! انی، زاماو، که عاشق او بوده به
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 عشق از سرم برود نیکند فقط ا خدا

 * …کند که فقط زود آن زمان برسد  خدا

 

ر بار د کی نیشب گذشته ، مع مهیساعت از ن دونمی، فقط م کنمیو هق هق م زمیریچند ساعت اشک م دونمینم اصال

 . چهیداد به پر و پام نپ حیترج دیبسته امو د یچشم ها یاتاق رو باز کرد و وقت

باز  ی، چشم هام از فرط التهاب به سخت شمیتخت بلند م یو از رو دمیتن خشک شده ام رو حرکت م یخستگ با

، در اتاق رو  دمیبه راهم ادامه م یقرار یاما باز با ب ختنیر شهیمردمک چشمم  خورده ش یتو کنمیموندن ، حس م

 . کشمیم نییپا ی بقهبه ط یو سرک رمیآهسته به سمت پله ها م یو با قدم ها کنمیباز م

 . شهیدوباره داغ دلم تازه م کم ، یفاصله  نیاون هم با ا دنشونیسروش و دلنواز رفتن اما با د کنمیم فکر

گاه من بود  هیتک یزمان کیکه  یپهن و مردونه ا ی نهیس ینشستن، سر دلنواز رو یفاصله ا چیمبل بدون ه یرو

 گذاشته شده .

 دلنوازه . یحاال دور شونه ها شدیدور تنم حلقه م شهیکه هم ییبازوها

 . کنهیپچ پچ عاشقانه اشون حس مرگ رو بهم القا م ی، صدا بندمیهام و با درد م چشم

 و دم نزنم ؟  نمیصحنه رو بب نیکه هر روز ا نیاز ا نیبدتر عذاب

  …رو نداشتم دنیطاقت اون جا موندن و د گهیتا صدام خفه بشه ، د رمیگیدهنم م یرو جلو دستم

  …شهیرده نماما فش رسهیدر م ی رهی، دستم به دستگ رمیو به سمت اتاقم م گردمیبرم

  …کردمیدلم رو آروم م دیسرم افتاده ترسناکه ، اما با یکه تو یفکر

 ینطورینشدم ، بغلش نکردم ، ا کینزد نیبار هم به مع کی یازدواج کردم اما به سروش وفادار موندم ، حت نیمع با

 نوازشش نکردم .



 تو؟ ایمن عاشقم 

 
467 

 

 ؟  دیعشق جد هیکه به من داشت ؟ انقدر ساده است در آغوش گرفتن  یساده بود فراموش کردن عشق انقدر

 قدم تا  کی، فقط  وفتهیم نیبه در اتاق مع نگاهم

  …کنمیفاصله داره ، با پشت دست اشک هامو پاک م اتاقم

 . رهیاتاقم زار بزنم و سروش راحت دلنواز رو در آغوش بگ یها تو وونهیمثل د یوفادار موندن ؟ تا ک یک تا

 . تهیاهم یبهش بفهمونم برام ب دیممکنه اما ، با ریغ ی، حت سخته

 جلوش رسوا شده بودم.  یغش کردن و اشک هام حساب نیبا ا امشب

 ام . ندهینابود کردن روح و آ متیشده به ق ینباختم ، حت کردمیبهش ثابت م دیبا

 ی رهیاتاق خودم ، دستگ ی رهیدستگ یبار به جا نیو ا فرستمیم رونیب یام رو به سخت نهیس یحبس شده تو بازدم

 . رمیگیدست م یرو تو نیاتاق مع

 یهمه  به زنمیوارد بشه اما پشت پا م یبد یبهم ضربه  دیکه دارم ، شا یبه عشق انتیخ دی، شا هیوونگیکارم د دیشا

  …باداباد . یاحتماالت ، هر چ

 دمیرو فشار م نیاتاق مع ی رهیو دستگ کنمیگونه ام رو پاک م یخشک شده رو یاشک ها گهید بار

 

 !  دهینشون نم یچشم هاش گذاشته ، به حضورم عکس العمل یو ساعد دستش رو رو دهیتخت دراز کش یرو

 ، امشب خواب به چشم هر دومون حروم شده.  دارهیب گهیبهم م یحس هیاما  داریب ایخوابه  دونمینم

وجود قدم به  نیبدنم ، با ا یهم آشکار .... درست مثل تمام اجزا یلی، خ لرزنی، م ندازمیبه دست هام م ینگاه مین

فرصت  نیا دی، همچنان چشم هاش بسته است و شا نمیش یتخت م ی، کنارش رو شمیتر م کینزد نیقدم به مع

 . امیتا با خودم کنار ب هیخوب

و باالخره نگاهش رو به چشم  خورهیم دست هام تکون ی، از سرد ذارمیدستش م یو رو برمیدستم و باال م دیترد با

 :گهیم یو با نگران دوزهیهام م
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 سوگل ؟  یشده؟ چرا انقدر سرد یچ-

 . نهیش یو کنارم م ادیم رونیاش ب دهی، از حالت خواب کنمیحرف و غم بهش نگاه م ایدن هی با

 :  پرسهیو دوباره م رهیگیهر دو دستش م ونیپروا دست سردم و م یب

 ؟  یزد خیشده ؟ چرا  یبا توعم سوگل چ-

  …رمیگیاشک هام و م زشیر یو جلو زنمیم یتلخ لبخند

 :  گمیمن باشه م یکه شک دارم صدا ییو با صدا کنمیخشک شده ام و با زبون تر م یها لب

 بود مگه نه ؟  نیتوافقمون ا …یعنی ….گهیسال د کی،  میریگ یما طالق م-

 :  دهیداره جواب م تیاز عصبان ییکه رگه ها یی، با صدا رهیهاش در هم م اخم

 ؟  یپرسیو م نیچرا ا-

 هم شده آروم بشم.  یذره ا کنمیم یو سع ذارمیهم م یرو هیهامو چند ثان چشم

 :  دمیرفته ام ادامه م لیتحل یو با همون صدا کنمیتازه م ینفس

 یخودم و بکنم . هر زمان یسع مخوایازدواج دووم داره اما م نیا گهیسال ، ده سال چقدر د کیشش ماه،   دونمینم-

ا تو ب خوامیخاطرات قبلم و فراموش کنم ، م خوامی، م نیشانسم و امتحان کنم مع خوامیاما قبلش م رمیم یکه تو بخوا

 قلبم باز کنم !  یتو دیدر جد هی خوامی، م مشروع کنم به همه خاطرات پشت پا بزن دیجد یزندگ هی

 

 :  گهیو م کنهینگاهم م ناباور

  ؟یگیم یچ یدار یفهمیسوگل تو  م-

 

 نمکیرو کم م نمونیب یو فاصله  ذارمیمردونه اش م ی نهیس یعضله ها یتوجه به حرفش گستاخانه دستم رو رو یب

 من تضاد داره .  ونیدر م یکی یکه با نفس ها نهیکشدار مع ینفس ها نی. حاال ا
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پوست دستم  یزبرش رو شی، ته ر ذارمیصورتش م یو رو برمینداره ، دستم رو باال م یبا صورتش فاصله ا صورتم

 . کشمیصورتش م یتوجه دستم رو نوازش وار رو ی، ب شهیم دهیکش

 یعذاب یدرد دلمه ! از رو یچشم من از رو ی، اما قرمز دونمیرو نم یا گهید زیچ ایخشمه  یچهره اش از رو یقرمز

 . دمیو مصرانه به کارم ادامه م کشمیکه دارم م

به هم چفت شده اش  یدندون ها یو از البه ال زنهی، با دستش به مچ دستم چنگ م فهمهیخوب حالم و م یلیخ نیمع

 : گهیم

 نکن ! -

 

 ، ستین یاحساس چی، ه کنهیم دایسوق پ نییچشم هاش به پا یپروا از رو ی، نگاهم ب کنمینم یحرفش توجه به

 داریو ب جانیاز ه یخبر …نداده هیرو به قلبم هد یضربان چیه یکینزد نی، ا ستین یاقیاشت چیه دنشیبوس یبرا

 که خودم اصرار بهش دارم . ی، عذاب انهیپا یعذابه ب هی، فقط  ستیشدن احساسات زنونه ام ن

 بند انگشت . کی یبه اندازه  ینمونده ، حت ی، فاصله ا برمیسرم رو جلو تر م نیتوجه به هشدار مع یب

 باختن خودم.  تا هیکاف کیحرکت کوچ کی فقط

 .  شکنمیرو م نمونیدرنگ مرز ب یفکر و ب یو ب کنمیرو همون جا دفن م ادیب رونیام ب نهیکه قراره از س یآه

 داغ شدن تنش رو .  ی، حت شهیاش حبس م نهیس یکه تو ی، نفس کنمیرو حس م خورهیم نیکه مع یدیشد تکون

 عاشقم نبود اما مرد بود و سرشار از احساسات مردونه . دیهام رو دو طرف صورتش گذاشتم ، مرد بود ، شا دست

 چیکممون رو به ه یو فاصله  کنهیطاقت دستش رو دور کمرم حلقه م ی، ب نهیب یم ممیتصم یرو تو تمیجد یوقت

  رسونهیم

 تا دیخودم بود ، خودم خواستم و با می، تصم کنمیهوا تقال م یذره ا یبوسه و من برا یم یقرار یبا التهاب و ب اون

 رفتم . یآخرش م

 خشونته .  یرفتار هاش از رو یهمه  نی، برعکس سروش مع شهیدستش دور کمرم هر لحظه تنگ تر م ی حلقه



 تو؟ ایمن عاشقم 

 
470 

 

 . شمیم زاریاز خودم ب کنمیم سهیو با سروش مقا نیهم مع طیشرا نیا یتو یکه حت نیا از

که ازم فاصله  ارهیهم نفس کم م نیمع  انگار اما …عمر کی،  قهی.  ده دققهیدق کی،  گذرهیچقدر زمان م دونمینم

 . شهیم نییباال و پا یقرار یاش با ب نهیس ی، قفسه  رهیگیم

 :  کنهیچسبونه و خش دار کنار گوشم زمزمه م یرو به صورتم م صورتش

  …یخوایسوگل اما اگه نم ستمیمیوا کنمیکه م یکار یتا آخر عمر پا-

 :  گمیو فقط م پرمیحرفش م وسط

  خوامیم-

 یبه اشک نهیبی، حاال که صورتم و نم کشهیو در آغوشم م کنهیو دست هاش و دور کمرم حلقه م زنهیم یمحو لبخند

  …دمیم دنیبار یاومدن چشمم رو کور کرده اجازه  رونیب یکه داره برا

 گهی، د دمیقلبم راهت نم یتو گهی، د شهیآسون ممنم  یتو آسونه برا یسروش ، حاال که برا کنمیمنم فراموشت م-

 .  کنمیمن امشب فراموشت م …ی، لعنت کنمیتو صبح نم ادیشب و روزامو به 

 

 .  امیم رونیو از آغوشش ب دمیبا لبخند تلخم بغضم رو قورت م همراه

 :  زنمیو ته دلم باهاش حرف م کنمیبه رنگ شبش نگاه م یچشم ها به

 !  کنمیم چهیاگه به خاطر سروش تو رو باز دیببخش-

 یوونگیاز د یاثر چیچشم هاش ه ینه ؛ اما من تو ای خونهیغم نگاهم رو م دونمینه ! نم ای فهمهیدونم دردم رو م ینم

خودش رو داره  لیاونم سخته اما اونم دال یامشب برا دی، شا نمیبیم ی، به جاش خودخواه نمیبیشدن نم یکی یبرا

 .رهیاز سروش انتقام بگ یقیمال خودش بکنه تا اون هم به طر یخواد من رو با خودخواه یشدن. انگار م یکی یبرا

 

 شدن .  یکی یخودش رو داره برا لیدال اونم
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 کنه . یهم صبر نم هیثان کی یو برعکس من حت ارهیم کیرو نزد صورتش

 . کنهیخشونت ، لب هاشو قفل لب هام م با

شدن احساساتم ،  انیغل ی، تمام تنم داغ شده اما نه از رو ستین یکشش چیه یحت ،ستیاز ضربان قلب ن یخبر

 افتاده به قلبم . شیآت یفقط از رو

تخت  یدراز بکشم ، دستش رو کنار سرم رو کنهیفشار آروم وادارم م هی، با  کنمیهام و دور شونه هاش حلقه م دست

 . دهیو به کارش ادامه م ذارهیم

م ، نفس رهیم راهنمیپ ی، دستش به سمت دکمه ها نهیب ینم نیو مع خورهیچشمم سر م یسرکشانه از گوشه  یاشک

 . شهیپسش بزنم که در اتاق باز م خوامیطاقت م یو ب زنمی، جا م وفتهیبه شماره م

ه ما ب یاباورسروش که با ن دنیاما با د کنمیکه سمانه است سرم و بلند م نیبا فکر ا …کنهیدر  متوقفش م یصدا

 .  ستهیا یاز حرکت م نهیس یقلبم تو کنهینگاه م

 :  گهیو با خشم م رهیگیازم فاصله م یبا اوقات تلخ نهیبیسروش رو م یگردونه و وقت یسرش رو برم نیمع

  ؟یدار کاریپشت در اتاق منم و زنم چ یبدن نصف شب ادیاگه  یندادن؟ حت ادیبه تو در زدن -

 

مچش رو گرفتن از جا  انتیکه هنگام خ یآدم نی، ع کنهیو سروش شوک زده فقط به من نگاه م کنهیم خیتوب نیمع

 .. پرمیم

که  ییبدم ، از خودم دفاع کنم اما رنگ نگاهش ، دست ها حیسروش توض یبرا خوامی، انگار م خورهیهام تکون م لب

 .  کنهینصرفم مگوش ها و گردنش م یقرمز ینشسته ، حت شیشونیپ یکه رو یمشت شده و عرق

 خودش رو گرفته تا خون به پا نکنه.  یجلو یفهمم که به سخت یحالت هاش واسم آشناست ، م تمام

 صورتم داره . یشدن تو دهیبه کوب یبیعج لیم یعنی،  شهیمشت م یشتریکه هر لحظه با فشار ب یدست

 :  کنهیزمزمه م یقفل شده به سخت یو با فک رهیگیرو ازم م نگاهش

 !  نجاستیبرم اتاق دلنواز ، فکر کردم ا خواستمیم-
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 . رهیدرو ببنده به سمت پله ها م نکهیو بدون ا مونهیهم نم نیمع یریمنتظر جبهه گ یو حت زنهیم حرفشو

نگ ر یفراموشش کنم ؛ وقت خواستمی، فقط م نهیوضع بب نیا یسروش منو تو خواستمی، من نم ستمیا یو واج م هاج

 . نهیش یکمرم م ی رهیت یرو یعرق سرد ارمیم ادینگاهش رو به 

 نگفته . یو حرف ها نهیپر از ک د،یرسیبه نظر م بهیغر یادیآشنا بودن ز نیدر ع نگاهش

 

 :  گهیم یکه با لحن سرد یوقت کنهیافکارم رو پاره م یرشته  نیمع یصدا

 ! رونیبرو ب-

 

 یبهم بندازه با لحن ینگاه میکه ن نی، بدون ا کنمیدرهم رفته اش نگاه م یرخ و اخم ها میو با تعجب به ن گردمیبرم

 :  گهیبه خشونت م ختهیآم

ه ب دونستمیکه م نی! با ایینجایچرا ا دمیکردم خواستم به خواسته ات عمل کنم وگرنه فکر نکن نفهم یخودخواه-

 خواستم پابندت کنم . یباز هم با خودخواه یخاطر سروش پا تو اتاقم گذاشت

 

 :  گهیبه چشم هام با تحکم م رهیو خ گردهی، برم دهیم رونیب نهیرو با صدا از س نفسش

رو اما امشب برو ! ب خوامیکاناپه م ی، من رو یاتاق بمون نیا یتو یایب یتونیم یبرو سوگل ، از فردا شب اگه خواست-

  …اتاق نمون  نیا یتو نجایا

 

کرد که ازم  یچقدر مردونگ نیکردم و مع ینابود م مویعمر خودم و زندگ کیامشبم  تیبا خربود ، من  نیبا مع حق

  …گذشت

 تیدست به خر نیمع ایمن  ای ترسمیاون اتاق بمونم ، م یتو نیاز ا شتریب خوامیاما نم ارمیدارم از دلش در ب دوست

 . میبزن
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 .  رمیم رونیو با سرعت از اتاق ب کنمیو عقب گرد م ندازمیحرف نگاه آخرو بهش م بدون

 

 . کنمیو راهم و به سمت پله ها کج م شمیگلوم منصرف م یبه سمت اتاقم برم که با حس خفگ خوامیم

 ی، حت هیبندون هوا خاموش بشه کاف خی یدلم تو شیکه آت نینداره ، هم یتیاهم ستیتنم ن یلباس گرم چیکه ه نیا

 باشه  یهفته سرما خوردگ کیاگه عواقبش 

 . شمیو از خونه خارج م پوشمیکفشم رو م تیاهم یب …ارهی، باد سرد به صورتم هجوم م کنمیخونه رو باز م در

 

 یکه به حال و هوا ریدلگ قدر اون …رو ساخته یریدلگ یهوا ،  فضا ی، گرفتگ ادیکه از آسمون م یبرف یها دونه

 . ادیم یآشفته ام حساب

 

م ، به بغض کنهینم ینیروم سنگ ینگاه چیه شمیمطمئن م یو وقت رمیم اطیدرخت ح نیقرار به سمت بزرگتر یب

سال  نیامسال بدتر کنمیفکر م نیو به ا ادیچشمم م یجلو لمیتمام اتفاقات امشب مثل ف …دمیشکستن م یاجازه 

 تولدم بود .

 

و جوشش اشک  وفتمیپارسال م ادیسرم خراب شد ،  یرو امیفوت کردن شمع و آرزو کردن دن یکه لحظه  یسال

 . شهیم شتریچشمم ب یتو

 بود . دایپ یبادکنک رنگ یاتاقم کل یکه چشم باز کردم از پنجره  نیقبل به محض ا سال

 داد زد :  جانیکه با ه دمیرفتم دم پنجره و سروش و د جانیه با

  …میتولدت مبارک چشم گاو-

قلب هامون از  یتفاوت که پارسال گرم نیل االن گرم بود با ادرست مثل االن سرد بود ، قلب هامون درست مث هوا

 حسرت و نفرت .... یعشق بود و امسال از رو یرو
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که به خاطر وسعتش خوب شکستن  هیدرخت قایدق …درخت نی، ا وفتمیتا مبادا ب رمیگیدرخت م یو به تنه  دستم

  …کنهیمنو پنهون م

دوشم  یرو رو یزیچ ینیاوج خاطراتم سنگ ی، درست تو زمیریم سروش فقط اشک ادیشکنم و به  یتمام وجود م با

 . کنمیحس م

 یرو یو با پشت دست اشک ها کنمیارتکاب جرم هول م نیسروش مثل مجرم ح دنیو با د گردمیزده برم شتاب

 .کنمیگونمو پاک م

 

ه ، نگفت یچشم هاش پر شده از حرف ها یپوزخند ، اما تو ای هیبه تلخ ختهیلب هاشه لبخند آم یکه رو یاون دونمینم

 نگاه منم هست.  یکه تو ینگفته ا یحرف ها

 

 یبرا مویتنفس یو مجرا چهیپ یمشامم م یعطرش تو ی، بو شهیدوشم انداخته جلب م یکه رو یبه کت توجهم

نگاه سروش مجبورم به همون دم و بازدم  ینیاما با وجود سنگ کنهیم کیو بلند باال تحر قینفس عم کی دنیکش

 ساده اکتفا کنم . 

 

 :  گهیم یو با لحن سرد شکنهیاز من سکوت رو م زودتر

  ؟یخوشبخت-

آروم باشه اما چندان  کنهیم یکه سع یو با لحن چرخونهی، نگاهشو دور تا دور عمارت م کنمیو واج نگاهش م هاج

 :  دهیادامه م ستیموفق ن

 و دستگاه تونست خوشحالت کنه ؟  دم نیخونه ا نیا-

 :  گمیبا بغض م اره،یاشک به پلکم هجوم م دوباره

  …سروش من-
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 : گهیو با خشم م برهیاشاره اش رو به عالمت سکوت باال م انگشت

گوشت عشق و محبت زمزمه کردم تمام  یاست ، چهار سال تو دهیفا یچون ب گمینگو ، منم نم یچیه …شیه-

عمارت و اون شرکت و تمام دار  نیحاال من ا یعمارت و دم و دستگاه فروخت نیو تو منو به ا ختمیبه پات ر مویزندگ

  …رمیگیازش م یکی یکیصدرا رو  نیندار مع

 

 :  گمیو م کنمیو کدورتش نگاه م نهیپر از ک یچشم ها به

 نه ؟  یپس به خاطر انتقام گرفتن از من با دلنواز ازدواج کرد-

 :  دهیبا تمسخر جوابم رو م ختهیآم یو با لحن زنهیم یپوزخند

 تونمیحکم صادر کرد اون وقت منم م یو نمک نشناس یآدم فروش یهر وقت قانون برا یندار یریتو؟ تو که تقص-

  …محاکمه ات کنم

 

 یبزنم اما برا ادیصورتش فر یو تو قتیحق خوادیدارم ، دلم م یبد یلیاز من داره حس خ یتصور نیهمچ نکهیا از

 وار بگم :  هیگال تونمیبغضم نشه فقط م یمتوجه  نکهیا

 ؟  یینجایپس چرا ا-

 :  گهیمکث م بدون

 ی، الزم باشه برا دمیجا رو خر نی، واسه خاطر اونه که سه دونگ ا نجامیخواست ، واسه خاطر اونه که ا نویدلنواز ا-

 .  خرمیعمارت و هم م نیکل ا شیخوشحال

 

 :  لرزهیاما م دونمینم گهید زیچ ایاز سرما  لرزهی، صدام م شمیو اون سه دونگ م یاشراف زادگ پیت یمتوجه  تازه

   ؟یهمه پول و از کجا آورد نیا-
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 :  دهیو جواب م زنهیم ینیکم و غمگ ینیغمگ لبخند

 اما انگار خواست خدا بود یموندیگفتم م یم اگه …تو خرج کنم یخوشبخت یپولو برا نیا خواستمیم یموندیاگه م-

 .  نمیبب تویواقع یمنم چهره  یمتوجه بش ریکه د

 

 :  زنمیداد م کیستریو ه دمیو تحملم رو از دست م تاب

؟  ی؟ سروش تو منو نفروخت یفروخته بودم ، خودت چ شیمن اگه قرار بود تو رو به پول بفروشم چهار سال پ یلعنت-

 . یستادیمن وا یبه عنوان شوهر دلنواز روبه رو ؟ییجاک نیاالن بب یزد یدم از عشق و عاشق

 

با  ادخویم شهیمثل هم …ادیبه سمتم م تی، با عصبان وفتهیحرف هام به طپش م دنیاش با شن قهیکنار شق نبض

   :کنهیفک قفل شده اش غرش م یو به جاش از البه ال کنهیاما با مشت کردن ، دستش رو مهار م رهیخشم بازومو بگ

 هوم؟ دمت؟؟ید یتیقبل تو چه وضع قهیچند دق-

 

   :دهیادامه م یشتریب تیعصبان با …هم آشکار یلی، خ لرزهیاما دستش م کنمی، تعجب م ارهیدست هاش و باال م 

 که پا تو یروز دیپژمرده نشه ، به ام دادمیکه داشتم پرورشش م یتا هرز نره ، تا گل سوزوندمیدست ها رو م نیمن ا-

 یزن دشمن خون ی؟ اگه به خاطر پول نبود پس چرا رفت یکرد کاریاما سوگل تو چ یمال خودم بش و یخونه ام بذار

 یلعنت ی؟ اون عکس ها یازدواج کرد نیبودم چرا با مع ادهبهت هشدار د نکهی، با ا یدونستیکه م نی؟ با ا یمن شد

 هوم؟ چرا؟  یداد لمیو درشت تحو زیر یچرا ازت پخش شد ؟ چرا راه به راه دروغ ها

 :  کنمیو ناله م رمیزبونم رو بگ یجلو تونمیاحمق ها نم مثل

  …مجبور شدم-

 

 :  گهیو م زنهیم ی، پوزخند رهیگیقدم ازم فاصله م کی
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 . دمیاز اجبار ند یاثر چیچشم هات ، ه یاتاقتون تو حرکاتت ، تو یاومدم تو یاتفاق یاما وقت-

 

 یبگم به اجبار بوده وقت خواستمیحق داشت ؛ چطور م زدیو که م یهر حرف کردیکه م یداشت ، سروش هر کار حق

  ده؟ید نیبا مع کینزد یلیخ تیوضع یربع قبل منو تو کی

اگه سروش به قصد کشت  دیتو باهاش ازدواج کنم ؟ شا یآزاد یمجبورم کرد ؟ که در ازا نیبگم مع تونستمیم چطور

  …وفتادیاتفاقا نم نیکدوم از ا چیاالن ه نیمع یرفت خونه  ینم

 :  گمیصدام نلرزه م کنمیم یکه سع یو در حال کنمیگونه ام و خشک م یرو یپشت دست اشک ها با

نداشت .  یا ندهیآ بودن تو با  …ازدواج کردم چون نیدر کار نبود ! من با خواست خودم با مع ی، اجبار یحق دار-

  …یوفتیدر ب نیبا مع خوامیفقط نم …گمیدارم ممنم  یحرف هارو از زبونم بشنو نیا یانقدر دوست دار

 

 بیآس خوامینم چون …به خاطر خودت گمی، ته دلم م کنمیبه خون نشسته اش نگاه م یو به چشم ها کنمیم مکث

 : شهیم یبا دلم جار ریکامال متغا یزبونم حرف یاما رو ینیبب

  …یریو آرامشمونو ازمون بگ یکن تیو اذ نیمع خوامینم-

 

 . نهکیمهارش م یبه سخت ادیصورتم فرود ن یکه تو نیا یو برا شهی، دستش مشت م زنهیم ششیآت یبدجور حرفهام

جمله که با نفرت از فک  هیجز  زنهیدر جوابم نم یحرف چی، ه شهیلحظه به لحظه بدتر م شیشونیمتورم پ یها رگ

 :  ادیم رونیقفل شده اش ب

  …خدا لعنتت کنه-

 نگاه سروش . یهوا بلکه از سرد ی، نه از سرما خورمیم تکون

 :  گهیو با تحکم م زنهیانگشتش به قلبش ضربه م با
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، تمام  یکردم و تو قبولش کرد متیتقد یخودم قلبم و دو دست دیتپ یمال تو بود ، به عشق تو م یزمان هیقلب  نیا-

 یمن خونه  یدیخودت فهم یواستگارخ اومدم که اول روز چرا؟ …ازت بپرسم نویروزها فقط خواستم هم نیا

فقط پول خورده نه  بمیته ج یدی، فهم دهیرسو ثروت کلون ن یبهم ارث پدر یدیندارم فهم یونیع نیشاهانه و ماش

 ؟یو عاشق تر کرد یقلب لعنت نی؟ چرا چهار سال تموم ا یگفت بله بهم چرا ؟ چرا پس …پر پول یکارت و حساب ها

 تیانقدر اذ یاوردیانقدر درد نداشت ، اگه با چاقو همون لحظه قلبمو از جا در م یفتگ یاگه همون روز اول بهم م

 . یشروع شده تن داد یپول یبه ب یدونستیکه م یوصلت به …بله یتو فقط گفت …اما تو شدمینم

 

 :  دهیو ادامه م زنهیم یپوزخند

و ت دونستمیاومدم خونتون ، اما نم یچشم و نگاه هرزه ا چی، من اون روز با شرافتم ، با صداقتم ، بدون ه یدونیاما م-

  …یخوایفقط پول م …یخوایرو نم نایکدوم ا چیه

 

 :  گهیو م کنهیشونه هام م یبه کت رو ی، اشاره ا ندازهیبه سر تاپام م یزیآم ریتحق نگاه

 . خوامشینم گهید …کت رو هم بنداز دور یاون-

 

و به  شهیقلبم رد م یشکسته شده  یها کهیت یو از رو کنهیورده ام مرحمانه نثار قلب زخم خ یهاش و ب حرف

 . رهیسمت ساختمون م

 

لوم گ خیکه ب یاون بغض لعنت رهیم دمیکه سروش از د نی، به محض ا دوزمیرو مظلومانه و با بغض به آسمون م نگاهم

 . شهیچنبره زده شکسته م

 

   …راهش شدن بشه یکه بدرقه  ییاشک ها یتا مبادا متوجه  رمیگیدهنم م یرو محکم جلو دستم
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  …کشمیو از ته دل نفس م چسبونمیم مینیدوشمه رو به ب یکه رو یکت

وش ، اشتباه بگذرم . از عطر تن سر نیاز ا تونستمیبود اما نم ایکار دن نیبو اگه گناه بود ، اگه اشتباه تر نیا استشمام

 بگذرم. .. تونستمینم  سوختمیحسرتش م یمتعلق به من بود و حاال تو یزمان هیکه  یعطر

 

 چه برسه به رفتیدستم هم به سمتشون نم ی، حت کنمیسرم نگاه م یکارها رو یشده  ختهیر لیحوصله به س یب

 فکر و تمرکزم .

 

 یگرفتنه ، بعد از پنج ساعت موندن تو شیسر و صورتم در حال آت کنمی، حس م رمیگیدست هام م نیرو ب سرم

 نبود. بیحال و روزم اصال عج نیبرف ها ا ونیسرد و م یهوا

 

  …بزرگ منتظرمه یسرما خوردگ هی شمیمطمئن م گهید کنمیکه م یعطسه ا نیاول

 ، از شدت سوزش و التهاب اشک چشم هام جمع شده . دمیخوابم رو مالش م یب یها چشم

 . دیرسیممکن به نظر م ریغ یادیدرهم ذهنم ز یداشتم اما با فکر ها یخواب راحت و طوالن هیبه  ازین

 . بندمیو چشم هام و م ذارمیم زیم یسرم رو رو ختهیدوشم ر یکه رو یتوجه به اون همه کار یب

  …کشهیشعله م شتریدرونم ب شیلحظه آت هر

 رو نداشتم . ششیکه برم پ نیا ینا یاتاقش بود و حت یتو نیمع

تا  هشیتر م کیو نزد کیکه مدام نزد یی، صدا رسهیبه گوشم م یکفش یپاشنه ها یکه صدا گذرهینم یا قهیدق چند

 . کنمیکه حضورش رو درست کنارم حس م نیا

  …کنهیبرخورد م یو نگاهم به نگاه هست کنمیرمق سرم رو بلند م یب

 . کنمیهاج و واج نگاهش م …ادیهم ز یلیخ خورم،یم جا
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 :  گهیو م زنهیبه حال آشفته ام م یبه عبارت بهتر پوزخند ای یمصنوع لبخند

 کار داشتم . نیبا مع-

 به قلبم رجوع یکنجکاو شدم اما وقت …پرهیپروا و نگاه گستاخانه اش باال م یلحن ب نیابروم به خاطر ا یتا کی

 به دلم چنگ نزده.    یحس حسادت چیه کنمیم

 . کردمیاش م چارهیجا ب نیهم ضمیتوجه به حال مر ی، ب اوردیاسم سروش رو م نیمع یاگه به جا دیشا

 

 :  گمیم یگرفته ا یو با صدا امیم رونی، از هبروت ب نمیب یاش رو م رهیخ نگاه

 تا خبر بدم بهشون . دیمنتظر باش-

 :  گمیگرفته م یبا همون صدا شنومیبله گفتنش رو م یو وقت شمیوصل م نی، به مع دهیتکون م یسر

 خانم اومدن با شما کار دارن . یصدرا هست یآقا-

 

 :  گهیو م شهی، لحن صداش نگران م شهیحرفم نم یمتوجه  انگار

 ؟  یخوب -

 :  گمیو سرد و کوتاه م ندازمیشده م رهیکه با اخم به من خ یبه هست ینگاه مین

  …خوبم-

 : دمیو من ادامه م کنهیسکوت م اون

 خانم و بفرستم اتاقتون . یهست دیندار یاگه کار-

 

 :  دهیکه جواب م کنهیتعجب م یو انگار اون هم از حضور هست شهیحرفم م یمتوجه  باالخره
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 ؟ کنهیم کاریجا چ نیا یهست-

 

 :  گمیهمه سوال و جواب م نیحوصله از ا یب

 . نیاز خودشون بپرس فرستمشونیاالن م-

 :  گمیم یبا بدخلق یخطاب به هست کنمیو با حرص تلفن رو قطع م زنمیو م حرفم

 . تو اتاقشونن دیبر دیتونیم-

 

 . رهیم نیو با اعتماد به نفس به سمت اتاق مع دهیتکون م یسر

 یگوش هام صدا یچشمم سروشه ، تو ی، جلو ستی، دست خودم ن ذارمیم زیم یو من دوباره سرم رو رو رهیم اون

 :  زنمیلب با سروش حرف م ریوار ز ونیهذ …سروشه

اگه باهاش  یو به قصد کشت زده بود نیببخش! تو مع تویگاو چشم خدا رو تو سروش …دلم برات تنگه یلیخ-

 منداشت تحمل …زندان حبست کنه یتو خواستیم گهیتهمت د هی، باز با  یآزاد ش دادینم تیرضا کردمیازدواج نم

 تباه شد و نداشتم . تیبه خاطر من جوون نمیبب نکهیا تحمل!  سروش

 . یوفتیم تیگباز هم از درس و زند نمیآخرت بود تحمل نداشتم بب ترم

دوستت داشتم ،  شهیهاتو فراموش کردم اما هم یبود که خوب صیاز من متنفر نباش ، درسته چشمم انقدر حر سروش

 . زنمیتکرار اون روزها له له م یدارم برا نیبب …مونمیپش نیاالن بب

 تورو خدا ازش متنفر نباش . …رهیم یداره م تیچشم گاو سروش

 ، کنمیم سکوت

 . ارهیاز پا درم ب خوادیو انگار م ادیگرما به سمتم م هجوم

 !  نهیاتاق مع یتو یچقدر گذشته که هست دونمیو تاره ، نم رهیچشم هام ت  دی، د نمیشیطاقت صاف م یب
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 . شمیو بلند م کنمیم زیگاه م هیرو تک دستم

 . رمیم نیلرزون به سمت اتاق مع یو با قدم ها ستمیا یپاهام م یرو ی، به سخت زنهیهام دو دو م چشم

باز شدن در  یو با صدا ستادنیهم ا یکه روبه رو خورهیم یو هست نیو چشمم به مع دمیدرو فشار م ی رهیدستگ

 . شهیم دهینگاه هر دوشون به سمت من کش

م رو از دست تمام توان گهی، د یاز نگران شهیچشم هاش پر م یو تو رهیم نیابروهاش از ب ونیاخم م دنمیبا د نیمع

گران ن یصدا شنوهیکه گوش هام م یزیچ نیو آخر کنمینشون بده سقوط م یعکس العمل نیمع نکهیو قبل از ا دمیم

 نهیمع

 

 . نهیصورت مع نمیبیکه م یریتصو نیو اول کنمیشدن آب به صورتم چشم هام و باز م دهیحس پاش با

 شده . ایکار دن نیباز نگه داشتن چشم هام برام سخت تر یبدتر شده که حت یلیخ تمیوضع انگار

 :  رسهیبه گوشم م یهست فیظر ی، صدا ذارهیم میشونیپ یرو رو دستش

 تب داره؟ -

 :  دهیجواب م یخطاب به هست کنهیبازم نگاه م مهین یکه به چشم ها یدر حال نیمع

 . میحرف بزن زنمیم بهت زنگ متو برو ! من سوگل و ببرم خونه خود ی، هست سوزهیداره تو تب م-

 

 شنوم.  یبه هم خوردن در نم تیکفشش و در نها یپاشنه ها یجز صدا یاز هست ییصدا

 

 :  پرسهیازم م یبا نگران نیمع رهیکه م یهست

  ؟یسوگل خوب-

 : گمیخش دار  م ییو با کام خشک شده ام و صدا دمیرمق سرم و تکون م یب
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 . شمیم خوب بخوابم …خونه رمیم راننده با من …تو خودتو از کار ننداز-

 ریبار دور از انتظارم دست ز نیو ا شهیاز جا بلند م یو با بدخلق رهی، اخم هاش در هم م ادیبه مذاقش خوش نم حرفم

 . کنهیباره بلندم م کیو به  ندازهیکمر و پاهام م

   :گمیو با التماس م کنمیزده تقال م وحشت

 ؟  هیچه کار نیچشم همه ا یجلو میشرکت یلطفا! تو نیمع-

 :  دهینگاهم کنه جواب م نکهیا بدون

 ؟ االنم چشاتو ببند حرف اضافه نزن !  ینبود هوشیزبونت درازه ، مگه ب یسرکش یبرا شهیهم-

 

 . شهیوقت حرفش دو تا نم چیکه ه شناسمیو م دونمی، م کنهیاعتراض کنم که در اتاقو باز م خوامیم

 .  کنمیم میو صورتم و قا بندمیرو با خجالت چشم هام و م نیا از

با اسم  یکار طیمح یتو دادیاجازه نم یکه حت ینی، مع کنمینگاه همه رو حس م ینیبا چشم بسته سنگ یحت

 .  کنهیچشم متعجب عبور م یکل یپروا من و بغل کرده و داره از جلو یب ینطوریصداش بزنم حاال ا کیکوچ

به جسم  تونهیاما انگار سرما هم نم شهیرسم یبا همون لباس ها نی، من پالتو تنمه اما مع کنهیشرکت و باز م در

  …نفوذ کنه شیسنگ

 .  شهیو خودش هم سوار م نمیتا بش کنهیکمکم م اطیبا احت نیو مع کنهیو باز م نیدر ماش راننده

 کیتحر دنیبسته شدن و خواب یکارش پلک هام و برا نیو با ا کنهیم میمن تنظ یودرجه ر نیرو تا آخر یبخار

 . شمیم هوشیب …به عبارت بهتر ای برهیگهواره خوابم م یمثل بچه تو نیماش یو در آخر با تکون ها کنهیم

 

  …اما به زنده بودن خودم شک دارم کنمیبار چشم باز م نیا

 . امیرو یمردم و االن تو کنمیم حس
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 . دمیو دستم و تکون م زنمیم یکما لبخند ایکه خوابه  نیا دیام به

 :  رسهیبه گوشم م یدرست مثل قبل با همون عشق و نگران صداش

 سرم بهت وصله سوگل دستتو تکون نده .-

 اسمش رو زمزمه کنم :  تونمیلب فقط م ریو ز کنمینگاهش م یاشک یچشم ها با

 سروش؟ -

 . کنهیحرف نگاهم مو بدون  خورهیم یفیخف تکون

 . خونمیچشم هاش م یکالم نگفته رو از تو یاما من کل زنهینم حرف

 :  گمیم یتوجه به سخت یب …کنهیم تیچرا انقدر گلومو اذ یبغض لعنت نیحاال که مردم ا دونمینم

 . یخوابم مثل قبل نگاهم کن یتو دیکه شا خوابمیم نیا دیهر شب به ام-

 . زنهیم یهاش قرمز و ملتهب شده ، باز هم گوش ها و گردنش به قرمز چشم

 درست مثل من خش دار و گرفته است :  صداش

 خودتو خسته نکن بخواب ! -

 :  زنمیم یتلخ لبخند

 ؟  ستمیمگه خواب ن-

 و انگار چرخونهیصورتم م یتک تک اجزا ینگاه حسرت بارش رو رو نیا تیو در نها کنهیحسرت به دستم نگاه م با

 :  گهیم زنهیکه داره با خودش حرف م

 رنگ نگاهتو؟  ایازدواجتو باور کنم  نیا-

  …کشهیاون هم داره عذاب م کنمیاما حس م دونمی، نم کنمیم سکوت

 :  گهیفک قفل شده اش م یو از البه ال شهیم رهیچشم هام خ به
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کرده ، اگه با جون من  دتیاگه اون الشخور تهد …یبگ هینه ؟ فقط کاف ینکرد یاز من مخف ویزیسوگل تو که چ-

  …کرده دتیتهد

 

 ترسمیکه م رهیاخم هاش در هم م یسروش طور دنیو با د شهیداخل م نی، مع شهیبا باز شدن در قطع م حرفش

 . ارهیسر سروش ب ییبال

ه سابقش دلگرم شدم اما بود و من چقدر به اون نگا تیو خواب نبود ، واقع ایفهمم سروش رو یاومد م نیکه مع حاال

 :  گهیم یبا خشم و لحن بد نیکه مع شهیقطع م یوقت یدلگرم نیا

 تو اتاق زن من؟  یاومد یک یهوم؟ با اجازه  ؟یکنیم یجا چه غلط نیتو ا-

 .  شهی، از کنارم بلند م نمیبیسروش و م یبه خون نشسته  یها چشم

 .  سوزنیم شیآت یدرونشون خاموش نشه همه تو شیاگه آت دونمیم

 :  گمیبشه بدون فکر کردن م کینزد نیسروش به مع نکهیاز ا قبل

 نگران شدم . یلیخ یچشمامو باز کردم نبود ؟یاومد زمیعز -

به  شویو نگاه عصبان گردهیو با خشم به سمتم برم شهی، دست هاش مشت م شهیصدام سروش متوقف م دنیشن با

 دوزهیچشم هام م

 

 زهیزدلم ع یکه برا یگفتم ، نفهمه که تنها کس ینطوریا نیخودش به مع یتا مبادا بفهمه برا رمیگیو ازش م نگاهم

  …خودشه

که سروش  فیکه به سروش دارم رو مال خودش کنه اما چقدر ح یاز عشق یذره ا تونهیبا تمام ثروتش هم نم نیمع

 . شهیم رهیبهم خ نهیو ک ی، با دلخور دونهیهارو نم نیکدوم ا چیه

 نگاه کردن به صورتش رو نداشته باشم .  یبدوزم و رو نیهست که چشمم و به زم نیبرام سنگ نقدریا نگاهش
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ر و شدن پ یچیکه انگار از ق نی، مع شهیو با سرعت از اتاق خارج م کنهیبره رو کج م نیکه قرار بود به سمت مع یراه

اگه هر  دی، شا رمیگیکه با اخم صورتم رو ازش م کنهینگاهم م یبا لبخند محو دیرس یبه نظر م یبال سروش راض

 .. ارهیبه ابرو م یو نه خم زنهیم یاما نه حرف شدیخارج م قو از اتا کردیبارم م یحرف تیبود با عصبان یا گهیوقت د

قبل اون  قهیدق کیکه سروش  نهیش یم ییو درست جا ادیبه سمتم م شیا شهیمحکم و نگاه ش یهمون قدم ها با

 جا بود 

 :  گهیو م ذارهیم میشونیپ یپروا دستش رو رو یکنم و اون ب ینم نگاهش

، به سمانه هم گفتم برات سوپ آماده کنه منتظره تا تو  شهی، دکتر گفت تا شب تبت کامل قطع م یهنوز تب دار-

 . ارهیبرات ب یش داریب

 

 :  گمیم یجوابش با لحن سرد و خش دار در

 تنها باشم !  خوامیخوام ، فقط م ینم یزیچ-

 

 :  گهیکه خشونت درش مشهوده م ییجا دووم داره که با صدا نیصبرش تا هم ایگو

  …وگرنه اریمن و باال ن یسوگل ! اون رو هیکاف-

 :  گمیم شیعصبان یبه چشم ها رهیوسط حرفش و خ پرمیم

بار اگه  نیدست تو شدم ا ی چهیبار باز کیمن فقط  ن،یمع ی؟ اما کور خوند یکن دیتهد یخوای؟ باز م یوگرنه چ-

 . ستمیمیجلوت وا خورمیقسم م یکن دمیبا سروش تهد یبخوا

  

 :  دهیم لمیتحو یزیآم ریتحق پوزخند

 نیسروش ا ینخوا ای یبا خواهر من ازدواج کرده چه تو بخوا …خوادیتو رو نم گهیسوگل ؟ سروش د یتو غرور ندار-

 برسونه . بیآس دلنواز به بدم اجازه که نخواه …کرده ! ازم نخواه ساکت بمونم. چهیو راه انداخته ، دلنواز و باز یباز
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 :  دمیگرفته ام جوابشو م یو صدا ضیو با همون حال مر ادیبه جوش م خونم

بد قصه هاست و  ویانگار سروش د یزنیحرف م یو راه ننداخته باشه ؟ طور یباز نیاز کجا معلوم دلنواز ا یلعنت-

سروش رو  یو راه انداخته و پا یباز نیخود دلنواز ا یوقت یریبگ یخوایو م یکه گول خورده. انتقام چ یدلنواز الهه ا

 که به اسمش بوده هم مال تو بوده . یسه دونگ چوننداره  یحق نیکه همچ یخونه باز کرده در حال نیبه ا

 انتقام گرفتنه .  رسهیکه به ذهنتون م یفکر نیاول ادیکه سرتون ب ییتو هم دلنواز هر بال هم

 

 : کنهیفک قفل شده اش غرش م یاز البه ال تی، با عصبان لرزهیاز خشم م صورتش

 شرف دفاع نکن !  یمن از اون ب یجلو-

 :  دمیجواب م یهمون تلخ به

  …بارم من مثل تو باشم هی؟ بذار  ستیکه مال تو ن یزن یبرا کنه؟یباد م رتتیچرا ؟ رگ غ-

تمام ناموس اونو از چنگش در  یشرف یمن زن سروش بودم و تو با ب …نهیهم قتیحق یچه نخوا یچه بخوا نیمع

 تا قلبم و خفه کنم . یوادارم کن یتونینم تییاالنم من عاشق سروشم و تو با زورگو یآورد

 

شدن  دهیکوب یدستش برا هیپوچ و کم یاحساس اون لحظه اش کلمه  یبرا تیبه نظرم عصبان ی، حت شهیم یعصبان

 نی، انگار ا ترسمیخشم نم نینگاه و ا نیاز ا گهیکه د بهی، عج شهیو وسط راه متوقف م رهیصورتم باال م یتو

  . ادیب رونیب شیاز آت یزود نینبود به ا رکه قرا یساخته بود ، فوالد دهیاز من فوالد آب د یلعنت یکشمکش ها

 نه :  زشویاما زبون تند و ت کنهیم ، دستش و مهار ادیم نییو آروم آروم پا شهیهوا مشت م یتو دستش

 . یومدینم رونیدستم ب ریسوگل و گرنه سالم از ز یضیخدا رو شکر کن که مر-

 یاز اتاق خارج بشه با لحن بد نیو قبل از ا کنهیبراندازم م زشیآم دیتهد یو با چشم ها شهیاز جاش بلند م یعصب

 :  گهیم
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 روزهات.  نیا یعمر حسرت خوردن و برا کی متیشده به ق یحت یدیپس م یحرف هاتو بد جور نیاما تقاص ا-

هاشم  دیبا تهد ینداشت ، حت یارزش چیبرام ه نی، مع ذارهیغم و غصه ام تنها م یایو من و با دن رهیم رونیاتاق ب از

 یخرخره ام گذاشته بود ، وقت ینگاه دلخور سروش بود که پا رو یآور ادیوسط  نینشد ، ا دایدر من پ یتالطم چیه

م و قلبم دل وفتمیبگم م قتویکه زد و ازم خواست حق یحرف ادی ی، وقت وفتمینگاه نگرانش و اون لحن با تحکمش م ادی

 ینم و زمیریدل شکستن سروش اشک م ادیبرم و به  یم ادیتنم و از  شی، اونقدر گرم و سوزنده که آت رهیگیم شیآت

 . شمیخودم غرق م یخبر یب یایدن یباره تودو یو چه زمان یفهمم ک

 

 هفته بعد :  کی

 نیهم یبل بشو به کدوم کار برسم ، تو نیا یتو دونمینم قای، دق کنهیام م وونهیزنگ تلفن شرکت د یدر پ یپ یصدا

 نمکیم یو سع دارمیتلفن و برم وترهیکه چشمم به کامپ ی، در حال ادیهم به صدا در م نیو دار زنگ مخصوص مع ریگ

  وترمیکامپ یتمرکز کنم و هم رو نیمع یزمان هم رو کیدر 

 وامخیم رسهیم گهیساعت د هیتا  دیجد کی، شر میدار جلسه …اتاق جلسه انیبگو ب رهیمد ئتیسوگل به تموم ه_

  …همه باشن

 

بر فروختن  یخبر دادن مبن یاومد فقط برا ی، اون روز که هست کنمیو تلفن و قطع م گمیم یحواس باشه ا یب

 سهامش بود .

 یهم که هست یبود و اون شرکت یدرصد سهام شرکت مال هست یبودم  س دهیکه فهم یاما اون طور دونستمینم

  …بوده یدرصد سهم هست یهمون س یبه عبارت ایمجموعه شرکت خودمون  ریز کردهیاداره م

 ییامروز وقت آشنا ایمش رو فروخته و گوتمام سها یو حاال هست کردیم تیبه جاش فعال یهست لیمدت وک نیا یتو

 . دهیجد کیبا شر

 . شنیاتاق جلسه حاضر م یو همه راس ساعت تو دمیخبر م رهیمد ئتیخواست به تمام ه نیکه مع یطور همون

  …شدمیجلسه حاضر م یتو نیمع اریبه جلساتشون داشتم اکثر مواقع به عنوان دست یادیکه عالقه ز ییاونجا از
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 .  دیجد کیهست و نه شر نیاز مع یو نه خبر گذرهیم قهیشده ده دق نییساعت تا از

 . ادیو  داخل م شهیبرم که در باز م نیصدا زدن مع یبرا خوامیم

 . کنهیجلوشو باز م یو پرونده  نهیش یم زیمحکم در راس م یغرور و قدم ها با

 :  گهیم نیحال معترضانه خطاب به مع نیمؤدبانه و در ع یاز سهامدارا با لحن یکی

 ییاگه خدا ستین یدرصد سهم کم یس کردن؟یبا ما م یمشورت هیخانم قبل از فروش سهامشون  یبهتر نبود هست-

 شرکت در خطره . ی ندهیآدم نا درست فروخت باشن آ هینکرده به 

 :  دهیروبه روش بلند کنه جواب م یپرونده  یکه سرش رو از تو نیبدون ا نیمع

داشته ن تیاگه سهام دار ارشد هم صالح ی! حت دیاشتباه کنه اما قانون شرکتو که فراموش نکرد یهست کنمیفکر نم-

نشد حق شرکت در جلسات و اظهار  دییاگه تا ستین ینگران یسهمش و بخرن پس جا توننیسهامدارا م ی هیباشه بق

 نظر نداره .

 

 :  کنهیهمه توجه ها رو به خودش جلب م یونه ابم و مرد یجواب بده که قبل از اون صدا نیبه مع خوادیمرد م اون

 . نجامیا نیهم خاطر به منم واقع در و …ندارن تیکه صالح ییجمع هستن کسا نیا یتو-

 

 متیو گرون ق یورن یو از کفش ها رمیگ ی، چشمم و از دفتر رو به روم م شهیم دهیهمه به سمت اون مرد کش نگاه

،  خورهینگاهم به نگاهش گره م یبه صورتش و وقت رسمیتا م کنمیم زیرو آنال شیاون مرد تا شلوار و کت رسم

 . کنمیمو هاج و واج به سروش نگاه  وفتهیدستم م یناخودآگاه دفتر از تو

 شرکت دیسهامدار جد به

 

ه داد هیبه قلبم هد دنشیبا د ی، چنان ضربان لرزهیسروش م دنیبار هزارم با د یقلبم برا یبحران طیاون شرا یتو

 . شنونیهمه صداش رو م کنمیکه احساس م هشیم
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  …اسطوره ساخته بود هیمردونه و روفرمش ، همه و همه ازش  لیو استا پی، ت تشیجذاب

 که من حاضر بودم شب و روز بدون پلک زدن فقط نگاهش کنم . سیتند هی

 . نهیش یم نیدرست نقطه مقابل مع یصندل یو در آخر رو کنهیجلسه نگاه م یلبخند به تک تک اعضا با

از شدت  نکهیاز ا ترسمیم نمیب یکبود شده از خشمش رو م یچهره  یو وقت شهیم دهیکش نیبه سمت مع نگاهم

 سکته کنه . تیعصبان

که  نی. تا ا زنهینم یحرف چیکس ه چیحاکم شده و ه یبد یخونسرده ، فضا یادیسروش ز نیدرست برعکس مع 

 :  گهیم نید به نفس خطاب به معو با اعتما شهیسکوت به دست سروش شکسته م

 صدرا ؟  نیجناب مع نیبگ یزیچ نیخواینم-

خودش  یوبدون کنترل داشتن ر شهیبلند م تیبود تا منفجر بشه با عصبان یتلنگر نیکه انگار منتظر کوچکتر نیمع

 :  زنهیداد م بایتقر

  …کردن با من بردار وگرنه ی؟؟ دست از باز یکنیم یشرکت من چه غلط یتو-

 : پرهیوسط حرفش م سروش

 . میکیشر گهید ی؟ ناسالمت یشد یچرا عصبان-

 .  رهیگیاز شرکا جلوشو م یکیکه  برهیم ورشی، با خشم به سمت سروش  شهیم زیلبر نیصبر مع ی کاسه

 :  زنهیوار رو  به سروش داد م دیکه در تقالعه تا خودش رو از دست اون مرد نجات بده تهد یهمونطور

 . یارزن جابه جا کن هی یشرکت حت نیا یبذارم تو ینیکه به خوابت بب نیمگه ا-

 

رنگ  هیبرات  ایامروز دن نیچون از هم …ینیبب یتو بتون کنمینم فکر …البته …مینیب یم تیواقع ی: توسروش

 است . گهید
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که  یشیآت هی،  دادیاتفاق بد و م هی دیبود ! اما نگاهش نو یطور حرف هاش چ نیمنظور نگاه سروش و هم دونمینم

 بشه . نیمع ریقرار بود دامن گ

 :  هگیو م ادیبار هم به صدد اعتراض برم نیمخالف بود ا نیکه اکثر مواقع با نظرات مع ییاز شرکا یکی یافخم یآقا

بعد اگر  …نیو گفت نیخودتون هم میحرف زدن بد یبهش اجازه  دهیجوون سهام و خر نیحاال که ا کنمیفکر م-

 و تمام .  فروشهیآقا هم سهامشو م نیمخالف بود ا تیاکثر یرا

 

 . نهیشیو سر جاش م کنهینثار سروش م یزیآم دی، نگاه تهد ادیاز موضع خودش کوتاه م یکم ایگو نیمع

 یاز رو یکه تمام شرکا لبخند رهیگیجلسه رو به دست م ی، طور کنهیو سروش بحث رو شروع م نهیشیم اون

مام ت یو سروش با خونسرد کنهیرو باز م یکه هر بار با خشم بحث نهیوسط فقط مع نی، ا ادیلب هاشون م یرو تیرضا

 . دهیجوابش و م

 .  رمیم تشیجذاب یمهارش کنم ته دلم قربون صدقه  تونمیرقمه نم چیکه ه یو با لبخند شمیم رهیخ بهش

 تیکه همه با رضا امیبه خودم م ی، فقط وقت زنهیم ییو سروش چه حرف ها گذرهیچقدر زمان م دونمینم اصال

هم مجبور به امضا کردن  نیو مع شهیو قرارداد سروش رسما با شرکت بسته م کننیم دییسروش رو تا تیصالح

 ده.یقتل سروش رو کش یدلش  نقشه  یکه تو خوندمی، هر چند از چشم هاش م شهیم

 

  …تا همه از اتاق برن کنمی، عمدا صبر م شهیاز اتاق خارج م نیو قبل از همه مع رسهیجلسه به اتمام م

 :  شمیکه با صدا زدن مانعش م کنهیبه من قصد خروج از اتاق و م  ینگاه میبدون انداختن ن سروش

  …سروش-

 . ستمیا یو روبه روش م شمیم کشی، قدم به قدم نزد ستهیا یاما نم کنهیم مکث

 :  گمیو م بازمیوجود خودم و نم نی، با ا کنمیو پام و گم منگاهش دست  ری، ز کنهینگاهم م یخنث یاخم و چشم ها با

 . شرکت سهام حاال …اول سه دونگ خونه ؟یهمه پولو از کجا آورد نیسروش تو ا ؟یکنیکارارو م نیچرا ا-
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 :  دهیو با طعنه جوابم رو م زنهیم یپوزخند

  …نشسته اهیبه خاک س نیکه مع یدرست وقت …شمیپ یانقدر پولدار بشم که تو برگرد خوامیم-

 

 :  گمیاز لحنش با لکنت م متعجب

  ه؟یچ منظورت …م-

 :  گهیم یخونسرد با

 به من ربط نداره . گهینه د ای یکه تو بفهم نیا …منظورم و گفتم -

 :  گمیو دوباره م شمیاز کنارم عبور کنه که باز سد راهش م خوادیم

 یشرکت نیچن یتو ادیهمه پول نداشت که ب نیا شناختمیمکه من  یاون سروش ؟یکنیکار م یچ یسروش تو دار-

  …سهام بخره

 

 :  دمیو با شک ادامه م کنمیم مکث

  …نکنه-

 :  گهیحرفم و تموم کنم و با خشم و شمرده شمرده م ذارهینم

مرد خاکسترشم باد  دیتو رو با لباس عروس د یوقت شگاهیآرا یجلو روز همون …مرد یشناختیکه تو م یسروش-

نکردم پس انگ شوهرتو به  یوقت حروم خور چینره من ه ادتی، اما  ستمین یشناختیکه تو م یبرد. من اون سروش

که  یتقاص هر نفس …دهیپس م اراشواما تقاص تک تک ک …نهیکه دزده و شارالتان مع یاون …من نچسبون سوگل

 حرف مو به مو …برو حاال …ترس باشه یاز رو دارهیبر مکه  یهر قدم دیبا گهید …رمیگیحروم کرده رو ازش م

 سلطنتش تموم شده.  یدوره  گهید!  بگو شوهرت به هامو
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 . شهیو بدون حرف از اتاق خارج م چرخونهیچشم ها و صورتم م ی، نگاهش رو نوسان گونه رو کنهیم سکوت

 نیکارم برم که حضور چند زیبه سمت م خوامی. مشمیو پشت سرش از اتاق خارج م دمیم رونیب یاز سر کالفگ ینفس

 کنهیو اومدنشون به سمت من متوقفم م سیو چند مأمور پل

 

که اکثرا درجه دار بودن و اسلحه  سیهمه پل نی! اونم ا کردیم کاریجا چ نیا سیپل دونمی، اصال نم ستادمیواج ا هاج

 . کردیم ییرو کمرشون خودنما

 . رنیم نیو به سمت اتاق مع کننیتوجه به من از کنارم عبور م بدون

در  یاما اخم ها شهیرد و بدل م نشونیب ییشنوم چه حرف ها ی، نم ادیم رونیاز اتاقش ب نیهمون لحظه مع درست

  …نمیبیخوب م یلیرو خ نیمع یهم رفته و دست مشت شده 

 . کننیگوش هم پچ پچ م ریو ز کننیها نگاه م سیو پل نیشرکت از کارشون دست برداشتن و به مع یبچه ها کل

 . کنهیصحنه نگاه م نیبه ا یکه با خونسرد وفتهیبه سروش م چشمم

، حق باهاش بود ، سروش اصال اون سروش  دمیترسیسر خودشه . کم کم داشتم ازش م ریز نایا یهمه  فهممیم خوب

از ، بعد اون سه دونگ عمارت و ؛ اول ازدواجش با دلنو دنیدر یو آماده  زیقبال نبود . گرگ شده بود و دندون هاش ت

 . نجانیا یچ یبرا دمیکه هنوز نفهم ییها سیپل نیسهام شرکت و حاال ا

 از چه قراره!  هیقض دمیفهم یم دی. با کنهینثارم م یکه پوزخند رمیغره به سمتش م چشم

که با اخم در حال صحبت کردن هست رو  یسرگرد یصدا تونمیتازه م شمیم کشینزد یو وقت رمیم نیسمت مع به

 بشنوم : 

 جا دست بند به نیهم شمیو گرنه مجبور م یاداره آگاه دیاریب فیتشر دیمحترم هم شما هم تمام شرکاتون با یآقا-

 دست ببرمتون . 
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 شینزنش چون با همون لحن خشن و عصبا ایکارمند  ای سهیکه روبه روشه پل یبراش نداره اون یانگار فرق نیمع

 :  دهیجواب م

، همه استاندارد و مرغوبه اون وقت شما  ستیکدوم خالف قانون ن چیه کنمیوارد م ینه من نه شرکتم نه محصوالت-

 . نیسوال ببر ریاعتبار منو ز نیلقبا حق ندار هیسر و پا و  یآدم ب هیبه خاطر تهمت 

 

استاندار و  ریغ دیکرد رانیکه شما وارد ا ییاون لوازم خودرو ی همه …شده فیگمرک توق یتو نتونی: ماشسرگرد

 وهیش به مجبورم من هم االن …مشکل خودتونه دیومدیو ن دیایوارد شده. اگه محترمانه خواستم باهامون ب یقاچاق

 ببرمتون.  یقضائ ی

 

 یرو زمانهام و باور ندارن ، فاجعه  دهی، گوش هام شن کنهیرو از کمربندش جدا م یو دستبند انتظام زنهیم حرفشو

 . شهیزده م نیکه دستبند به دست مع کنمیحس م

 . کننیبهش نم یکدوم کمک چیهاش ، نه دستور دادنش ه دادیداد و ب نه

ون وسط چ نی. ا برنیتموم شرکا رو با خودشون م بیو به ترت نیپچ پچ کارمندا سر به فلک گذاشته ، اول مع یصدا

 نشد سروش بود .  ریکه دستگ یشرکت بسته شده بود تنها کس نیقرارداد سروش تازه با ا

خودش آب  یو برا یوانی، ل رمیپشت سرش م رهیشرکت م یآشپزخونه  یکه تو نینظرش دارم ، به محض ا ریز

 . بندمیو در و م شمیوارد آشپزخونه م تیکه بخوره با عصبان نیاما قبل از ا کنهیم

 . کنمیدره قفلش م یکه رو یدیچشم هاش با کل یسلبه ع رهی، خ کنهیو نگاهم م گردهیبرم

 یچشم گاو هی خودش قول به …، باز سرکش شدم ، گستاخ شدم  کنهیو منتظر نگاهم م پرهیابروش باال م یتا هی

 ترسناک شدم

 

 :  گهیو م کنهیم یمردونه ا ی، تک خنده  ستمیا یاش م نهیبه س نهیو س رمیسمتش م به
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 . دیکه چهار ستون بدنم لرز یبا غضب نگاهم کرد ینطوریا-

به چشم  رهیخ خورمیکه علنا دارم حرص م ی. در حال رهیاز قبل در هم م شتریمنو دست انداخته اخمام ب نکهیا از

 :  کنمیهاش پرخاش م

که من  یسروش اون چون ….شناسمتیبهتر بگم انگار تازه دارم م ای …شناسمتیانگار نم …یعوض شد یلیخ-

 و تکرار کنه و به ناحق بندازتش زندان . نیرفت علنا کار مع ینم شناختمیم

 

 :  گهیم زیو طعنه آم زنهیم یپوزخند

برنگار و خ تریشبه چطور شد ت هی کردیسر م شیناپدر یبیدانشگاه با پول تو ج یکه تو ینیمع یدونیناحق؟ اصال م-

 روزنامه ها ؟

 

 :  دهیادامه م یو با لحن پر نفرت کنهیم مکث

 به دست آورده .  یو شارالتان باز یشرکت و شهرت و با دزد نیتمام ا  …یبا حروم خور-

 :  دهیوبا لحن پر از طعنه و کدورتش ادامه م کنهیم مکث

ن پول و حاال او یبه پول فروخت دنیرس یبرا تتویتو هم نقش برآب شد ، تو انسان یمتاسفم سوگل اما انگار نقشه ها-

 .یکنیو تو فقط دود شدنشو تماشا م سوزهیحروم ذره ذره م

 : گمیم یفیضع یو با صدا شمیم رهینگاه پر از حرفم به چشم هاش خ با

 اون …ازدواج دروغ باشه نی؟ اگه مجبور شده باشم؟ اگه ا ینباشه چ یکنیکه تو فکر م یاون طور یچ چیاگه ه-

  ؟یکنیم کاریچ موقع

 :  دهیو جواب م زنهیم یپوزخند …سروش مضحکه یاحتمالش هم برا یحت

 نیا نیب دیشا ؟یدید چه خدارو …شوهرت و نفروش یزود نیهم به …بهت برسه نیمع یاز ته مونده  دینترس شا-

 اش نگه داشته باشه .  ندهیآ یهم برا یزیچ هی یهمه پول دزد
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. با تاسف  زنمیحرف ها رو بهش م نیبه خاطر پول دارم ا کنهیاالن هم فکر م ی، حت شهیچشمم جمع م یتو اشک

 :  دمیبغض صدامو قورت بدم جواب م کنمیم یکه سع یو در حال کنمینگاهش م

مثل  یچیباز هم ه یروز برگرد هیاگه  یحت …زدمیاما خودم و گول م شهیدرست م یهمه چ یروز هی کردمیفکر م-

  . شهیوقت درست نم چیشکسته شده و ه یحرمت هیوسط  نیا …شهیسابق نم

 

 :  دهیتلخ جواب م یو با اوقات رهیاز قبل در هم م شتریحرف ها براش سخته ، اخم هاش ب نیا یادآوری انگار

من هنوز که هنوزه درک نکردم چطور  …یا بهیکلمه غر نیمن از حرمت حرف نزن که هفت پشت با ا یجلو-

به خاطر اون عکس ها ترکت کردم  ؟یزن دشمن من بش یو بر یبه چهار سال باهم بودنمون پشت پا بزن یتونست

اون عکس ها پاپوشه و من مثل احمقا خودم  یگفت یدو روزم صبر نکرد یگردم و تو حت یبرم که گفتم اما …درسته

کاش چهار  …دمتید یوقت نم چیشد . کاش ه دهیمحض بود که تو صورتم کوب تیو گول زدم اما اون عکس ها واقع

حداقل االن احساس حماقت  …ومدمینم تیو خاستگار شدیش قلم پام خورد م...کاکردمیسال عمرم و حروم تو نم

 کرد .  یام نم چارهیب

 

طاقت اشک هام و نداشت ، کاش  می، کاش مثل قد شهی، صورتش درهم م شهیم یاشک از چشمم جار یقطره  نیاول

 . گرفتیآغوشش م یو سرم و تو دیبوس یگونه ام رو م یاشک رو یجا

با  …رهیم رونیو بدون حرف از آشپزخونه ب دوزهیم هام چشم به تاسفشو با توام نگاه …تهها حسر نیا ی همه

 نهیجز ک یزیبا دشمن ندارم . از اون نگاه مهربون چ ی، انقدر از من متنفر شده که براش فرق کنمینگاهم بدرقه اش م

 و کدورت نمونده. 

 کرده بودم؟  کاریبهتر بگم من با سروش چ ای کرد؟یم کاریداشت با من چ سروش

بار  که هر یقلب هیباز رفت و باز من موندم با  …کنمیسروش نگاه م یخال یو با اشک به جا رمیگیو به اپن م دستم

 .شهیشکسته تر از بار قبل م
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 !  گردمیم ابونیخ یچند ساعته مثل آواره ها تو قایدق  دونمی، نم شمیو وارد م ندازمیم دیکل یخستگ با

نگران  نیبابام و اونم از نبود مع یبرم خونه  خواممیدلنواز و ندارم اما نم یخونه چون حوصله  امینداشتم ب دوست

 بشه . 

د ، بو یجد هیقض …نمیو بب نیبودم اما موفق نشدم مع یکالنتر ریاس شیهشت شبه و من تا سه ساعت پ ساعت

 شده . ریکه سروش گفت بار قاچاق شرکت ما از گمرک دستگ یهمون طور

  …ندازمیبه اطراف م یو نگاه کشمیم یآه

  …سکوت مطلق فرو رفته یتو خونه

 . ستیاز سمانه هم ن یخبر ی! حتکنمیتعجب م 

 بدن . یکرده بودن تا به خودشون مرخص داینبود انگار همه اشون جرئت پ نیکه مع امشب

  …تا چشم تو چشم دلنواز نشم کنمیلب دعا م ریو ز رمیو به سمت پله م دمیبا تاسف تکون م یسر

  …ستیو دود و دم دلنواز هم ن دادیاز داد و ب یکه خبر بهیعج

  …زنهیروبه روم خشکم م یصحنه  دنیکه با د کنمیتفاوت در اتاقم رو باز م یب

برام اما انگار که خواب بود،چون با باز شدن در هم عکس  بهیعج باورش …تخت من یاتاق من رو یتو …سروش

 نشون نداد .  یالعمل

 یتو یوقت …ادیلبم م یرو یفهمم که سروشه... لبخند محو یم کلشیقامت و ه یاما از رو نمیب یرو نم صورتش

 باشم هنوز دوستم داره ؟  دواریام که هست امکانش …تختمه یاتاق من و رو

 . نمیش یتخت م یو کنارش رو رمیبه سمتش م نیپاورچ نیپاورچ

و از ته  کنمیم کیامو به موهاش نزد ینیو ب بندمی، چشم هام و م زنهیدامن م میدلتنگو مجعدش به  ییخرما یموها

 .  کنمیهامو از عطرش پر م هیدل ر

 آغوشش گرفته و انگار غرق خوابه . ی، بالش منو تو کنمیهام و باز م چشم
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 . شهیمانعم م یاحساس هیکنم اما  دارشیب خوامیم …رهیپهن و مردونه اش م یبه سمت بازو دستم

بذارم که از عطر سروش  یبالش یرو قهیدق کی یشده برا یسرم رو حت کنهیکه مجابم م یحس وسوسه کننده ا هی

 پر شده. 

 یروز جلو ی! اما تمام خاطرات مثل روشن داریب ایخوابم  دونمینم …بندمیو چشم هام و م کشمیفاصله ازش دراز م با

 : ادیچشمم م

  

و ر یمجبور یمن تعرض کرد مینصف شب به حر نمیاگه هم بب خوامیوم تخت و ماوف سروش گفته باشم من دو س-

 و سالم . یکاناپه بخواب

 

  …نفره بخرم کیتخت  خوامیاما من م-

 

 نفره اونم با تو خودمو جا بدم .  هیمن بدخوابم تخت دو نفره هم برام کمه چه برسه بخوام رو تخت -

 

 . یتکون بخور یتا صبح نتون رمتیگیانقدر محکم م ی: نگران نباش چشم گاوسروش

 

 کنارم بخوابه . یکیتخت بخواب من عادت ندارم  نییشبا پا یبعض یحت شهینفسم تنگ م ینه اونجور-

 

وگرنه  یچفت خودم بخواب دیبا یریدو سانت از من فاصله بگ یحق ندار یحت ازدواج از بعد …: امکان ندارهسروش

 . برهینمهم منو خوابم  یاونطور
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 . یگیتو برعکسش و م گمیم یمن هرچ نیبب …سروش میکه تفاهم ندار ینجوریا-

 

  …نجایا ایب قهیدق هی:  سوگل سروش

 

و  بغلش یتو دمیحرکت کش هیمنتظره به سمتش رفتم و کنارش نشستم . با دمید ینگاهش کردم و وقت متعجب

 موهام فرو کرد . یدستش رو البه ال

 

 . میخودمون یخونه  ی:حاال چشم هاتو ببند فکر کن توسروش

 

مردونه اش البه  یکه وجودم و گرفت قابل وصف نبود. حرکت دست ها یلذت ، بود سروش با حق …هام و بستم چشم

بشن و با لبخند  نیعطر تنش همه و همه پلک هام و مجاب کرد تا سنگ یبو …طپش قلبش یصدا …موهام یال

 غرق بشم میخواب زندگ نیتر نیریش یلبم تو یرو

 

شبه و من دو  میساعت ده و ن …وفتهیم وارید ینگاهم به ساعت رو …کنمیو چشم هام و باز م پرمیخواب م از

 ساعته خوابم برده .

 خرس هم جلو زده .  یکه از خواب زمستون نمیخواب سنگ نیبه ا لعنت

 دهیکه خواب ییسرم به سمت جا یسروش فور یادآوریخودش نکرده ، با  شیکه پ ییسروش چه فکرا دونهیم خدا

گ به دلم چن ی،  حس بد زهیریم نییپا یدلم هر نمشیب یم شیهمون حالت دوساعت پ یتو یو وقت گردونمیبود برم

 . زنهیم

 تکون هم نخورده.   یخواب نبود ! اما االن حت نیکه سنگ سروش
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لب اسمش رو زمزمه  ریو ز دمیو آروم تکونش م برمیدست لرزونم رو به سمتش م …ادیهم ز یلی، خ شمیم نگران

 :  کنمیم

 سروش؟ -

از جانب بهش  یو باز هم عکس العمل زنمیو دوباره صداش م دمی، آب دهنم و قورت م دهینشون نم یعکس العمل چیه

 . نمیب ینم

 . دمیبهش م یو فشار آروم رمیگیتخت و بازوشو م یرو نمیش ی، م ادیترس زبونم بند م از

 . نمیب یغرق در خونش و م دیسف راهنیو اون موقع است که پ شهیدرست مثل جسم مرده صاف م جسمش

 …زنمیو با داد اسمش رو صدا م رمیگیدهنم م یدستم و جلو ناباور

 

و چند ضربه به گونه اش  رمیچشم هام تاره به سمتش م ی دهیکه د ی، در حال زنیریصورت م یهام به پهنا اشک

 :  گمیمو با هق هق  زنمیم

باز  یلعنت …شو ! چشم هاتو باز کن داری؟ تو رو خدا منو نترسون ب هیخون ها چ نی؟ سروش ا یشد یسروش چ-

 نم خاطر به سروش …کن باز چشمهانو لطفا …نه یطور نیحاضرم سروش اما ا یبه هر شکل ؟یریانتقام بگ یخوایم

  …کن باز هاتو چشم

  …که حاال غرق خونه یدیسف راهنی، به پ وفتهیاست ، نگاهم به شکمش م دهیفا یب زنمیقدر به گونه اش م هرچه

 متوجه نشدم ؟ منه احمق چطور متوجه نشدم ؟  چطور

 کنم و به کدوم در بزنم.  کاریچ دیبا دونمیشدت هق هق به سکسکه افتادم، نم از

 . رمیگیاورژانس رو م یره و شما کنمیم دایپ فمیک یلرزون تلفنم رو از تو ی، با دست ها ادیباال نم نفسم

 آدرس رو بهشون بدم . تونمیکه بعد از سه بار تکرار باالخره م لرزهیم یطور میلعنت یصدا

 یومن ت وفتهیبراش ب یاگه چشم هاشو باز نکنه؟ اگه اتفاق ؟یچ ادیسرش ب یی، اگه بال کنمیزده نگاهش م وحشت

 کنم ؟  یکه پره از خاطراتش چطور زندگ یشهر نیا
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  …تهیوضع نیا یشک نکردم که سروش تو یو حت دمی، مثل احمق ها خواب کنمیبسته اش نگاه م یچشم ها به

 دمیفاصله هم نفهم نیاز ا یاما من حت شمیپ ومدیو م کردیحس م یداشتم سروش فور کیسردرد کوچ هیمن  یوقت

 سروش کم شده . ینفس ها

 :  کنمیم التماسش بایتقر هیو با گر کشمیموهاش م یرو رو دستم

 هگید دونمی، م یدوستم ندار گهید دونمیم …ستمیمنم ن ینباش تو …منو نیسروش ! بب اریتو رو خدا طاقت ب-

و که بخواد بدون تو باشه رو  یسروش ، خودم نفس ستمیمنم ن یاما به خدا قسم اگه نباش یدوست ندار تویچشم گاو

 . کنمیقطع م

 .  زنهیبه قلبم چنگ م یکی کنمیاون همه خون حس م دنی، با د ذارمیزخمش م یجا یو رو دستم

 !  ارهیبال رو سر سروش ب نیدلش اومده ا یصفت یکدوم ب دونمینم …زخمش مال چاقو بود یجا

  نکهیتا ا کنمیم هیسرش گر یوقفه باال یب

وتاه ک ریمس نیهم یتو دونمی، اصال نم کنمیو درو براشون باز م شمیشتاب زده بلند م …ادیآمبوالنس م ریآژ یصدا

 مفهمی! نم شهیبرانکارد گذاشته م یسروش رو یفهمم ک یهنگ کرده که نم ی. مغزم طور خورمیم یچند بار سکندر

ه ک یزیآمبوالنس هم تنها چ یتو یتا نجاتش بدن ، حت کنمیو به پرستار التماس م شمیغرورم م الیخیچطور ب

 غرق در خونشه .  راهنیسروش و پ نهیبیچشمم م

باز  قیحقا یو اون وقته که چشمم رو شهیمنتقل م ژهیو یکه سروش به بخش مراقبت ها امیبه خودم م یتوق فقط

  …شهیم

 :  چهیپ یپر از خشمش م یگوشم صدا یو تو ادیم نیمع زیآم دیچشمم نگاه تهد یجلو

تله هم  یتو یچون حت یبه فکر تله انداختن واسش باش دیوقت نبا چیه …قفس هم گرگه یتو یگرگ حت هی-

 نمونه . یازت باق یچیکه ه مکهیخونتو م یجور

 

 ی نهی، ک دمیامروز بازداشت شد من نگاهش و به سروش د یوقت …بود نی، کار مع خورمیسر م واریزده کنار د رتیح

 .  ختیبازداشتگاه هم زهرشو ر یاز تو یحت …دمیچشم هاشو د
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 . شدیدور نم میرقمه از زندگ چیه یکابوس  لعنت نی، ا خورمیسر م واریطاقت کنار د یب

 . دمیدیترسناک شبانه امم نم یخواب ها یتو یبه سرم نازل شد رو حت نیمع دنیکه با د ییبالها

سرم زدن رو فقط با تکون  ی، اصرارش برا ادیبه سمتم م یغش کردم و با نگران کنهیفکر م شهیکه رد م یپرستار

 خبر بمونم . یاز احوال سروش ب قهیدق کی یحت خواستمی، نم کنمیدادن سرم رد م

 . کنمیگرفتم و زمزمه م ادی یکه از بچگ یی، هر دعا کنمیو ته دلم فقط دعا م بندمیهام و م چشم

 . کنمیو همچنان دعا م شمینم الیخیاما ب شهیتا گلوم خشک م کنمیزمزمه م اونقدر

 . ادیم رونیب ژهیو یتا دکتر از بخش مراقبت ها گذرهیساعت م کیبه ساعته . ظاهرا که  رهیخ نگاهم

 :  گهیو با لبخند م کنهیورم کرده ام نگاه م ی، دکتر به چشم ها شمیبرق بلند م مثل

 . دهیپر شتریب شوهرت از روت و رنگ که تو …نداره که دختر دنیانقدر ترس-

 :  پرسمیو م دمیتوجه به حرف هاش آب دهنم و قورت م یب

 زنده است ؟ -

 :  گهیو م خندهیبلند م لندب

اگه  ادهیز یزیشدنشم خونر هوشینبوده علت ب قیعم چاقو زخم …به هوش اومده یمعلومه که زنده است حت-

 شهیخوب خوب م گهیاما نگران نباش ! حال شوهرت تا دو روز د …دادیانقدر خون از دست نم نشیاوردیزودتر م

 .  شینیبب یبر یتونیاالنم به هوش اومده م

 

 توجه به اشک یکه ب ادیسروش عالوه بر لفظ شوهر اونقدر به مذاقم خوش م یخبر سالمت دنی، شن خندمیته دل م از

 . خندمیهام  م

 . رهیگیازم فاصله م "یسالمت باش شهیان شاهلل هم"و بعد از گفتن زنهیم یلبخند میبه خوشحال دکتر
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اضرم ح …ارهیرو به روم ب میمعرفت یاگه باز بخواد ب ستیم ن، مه کنمی، به بخش نگاه م لرزهیم جانیو پام از ه دست

 . نمیوقت چشم هاش و بسته نب چیوقت ، ه چیعاشق دلنواز باشه اما ه یتا آخر عمر بهم زخم زبون بزنه ، حت

 یدکتر بهم اجازه داده اون هم مخالفت گمیبهش م یاما وقت شهی، پرستار مانعم م رمیم ژهیو یبخش مراقبت ها به

 برم داخل . ذارهیو م کنهینم

 مردونه اش ی نهیس یقفسه  …کشهی، چشم هاش بسته است اما نفس م وفتهیو چشمم به سروش م کنمیو باز م در

 تنفس من هست . یبرا ییهنوز هوا یعنی نیو ا رهیم نییباال و پا

 شهیسخت تر نم نیاز ا میموقع با خودم گفتم زندگ نیهم شبی، د نمیش یتخت م یو کنارش رو شمیم کینزد بهش

من از دست دادن  یبرا …هم وجود داره یبدتر هی شهیهم …کردم یو امشب خدا بهم ثابت کرد باز هم ناشکر

  …یجیمرگ تدر یعنیسروش 

دو لبش زمزمه وار اسم  ونیاز م خورهیجذابشم که لب هاش تکون م یبه چهره  رهی، خ پاشمیبه صورتش م یلبخند

 .  زنهیمن و صدا م

 :  کنهی، چشم هاش بسته است ، دوباره ناله وار زمزمه م رهیگیوار طپش م وانهید قلبم

  …سوگل نرو-

 :  گمی، با بغض م رهیگیم شیآت دلم

 نرفتم سروش!  -

 :  کنهیدر هم دوباره زمزمه م یکه با اخم ها نهیبیشنوه ، انگار داره کابوس م یو نم صدام

 م و ول نکن !  دست …یدوستت دارم چشم گاو یلیمن خ-

 :  دمیاشک جواب م با

االن  کردمیاگه باهاش ازدواج نم …یو به قصد کشت زد یلعنت اون تو ، شدم مجبور بخدا …ول نکردم سروش-

 !  ی، تو ازم جدا شد یاما تو نخواست دمیو به جون خر زیچ همه من …وجود نیبا ا …یزندون بود یها لهیپشت م

 . دمیدارم تاوانشو پس م نیکردم. اما بب میکردم و عجوالنه تصم یبچگ شهیکردم ، مثل هم یبچگ
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دلم مونده  یرو یبد یاستفاده کنم و براش حرف بزنم ، عقده  دنینشن نیاز ا خوامیاما من م …شنوهیو نم صدام

 نم نفع به کردن سکوت اما ، نشنوه که بود نفعش به …بدم لشیکردم تا تحو فیذهنم رد یهرشب تو ییحرف ها

 دلم رو بهش بزنم .  یرو شدهانبار  یحرف ها تونمیسخت حداقل م طیشرا نیا یبود ... پس االن تون

 از …نیمصاحبه با مع یکه رفتم برا یروز از …داشتم ایکه به زرق و برق دن یپوچ به حس از …از روز اول …گمیم

که اتاق اشتباه رو نشونم  ینحس چشم آب ی کهیمرت اون از …از چاپ شدن اون خبر …نیشدنم توسط مع دهیدزد

گناه!  از پخش شدن اون  یب ایگناهکاره  دمیبرم و من هنوز نفهم یکشت اون به کرد ام وسوسه که پگاه از …داد

به هوش اومد و  یوقت …دمیو د نیجون مع یهتل جسم ب یتو یوقت …سرم خراب کرد یرو رو ایعکس ها که دن

پرستار در  یتا صدا گمیم انقدر …نحس ازدواج از …که سروش ترکم کرد یروز …کرد باهاش ازدواج کنم دمیتهد

 . دهیسرم بهم تذکر م یحراست خبر کنه اما بارها باال ادیدلش نم …ادیم

 یوت دونمیو گرفتن دستش دارم اما م شیشونیپ دنیبه بوس یبیعج لی، م کنمیپشت دست اشک هام و پاک م با

چشم ناموس  یتو یداشت حت رتیغ قدر اون …زن شوهر دار به دستش بخوره هیکه دست  ستین نیمرام سروش ا

  …مردم هم نگاه نکنه

  …شمیو بلند م کنمیسرشار از محبتم و نثارش م نگاه

چشم هاش و  تیو در نها خورهیاما با بلند شدنم، پلک سروش هم تکون م …گهید زیهر چ ای یکشش قلب دونمینم

  …خندمیم هیگر ونی، م کنهیباز م

 :  گهیو درست مثل گذشته م شهیم رهیبه چشم هام خ شی، با اون نگاه عسل شهیم رهیخ بهم

 ؟  یچشم گاو یکن یم هیچرا گر-

  …از زبونش بودم یلقب چشم گاو دنیشن تشنه

 فهمم . یخسته اش م یاز چشم ها نویزدن براش سخته ، ا حرف

 . کنهیدست مردونه اش قفل م ونیزده ام رو م خیو دست  ارهیوجود دستش رو باال م  نیا با

  …هیادیقلب شکسته ام ز یدست ها برا نیا …نگاه نی، ا رسمیها به جنون م وونهید مثل
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 :  پرسهیخش دار و گرفته اش م یدوباره با صدا نهیبیوقفه ام و م یب یاشک ها یوقت

  ه؟یچ یاشک ها برا نیسوگل ا-

 :  گمیم هیتوجه به سوالش با گر یب

 بال رو سرت آورد؟  نیا نیسروش راستش و بگو ! مع-

مردونه اش  یاخم ها …ستمین شیچشم گاو گهیمن د ادیم ادشی، انگار تازه  شهی، نگاهش ناباور م زنهیم خشکش

 کنهیبا خشم دستم رو رها م تیو در نها خورهیم هیبهم گر

 

 :  کنهیو خش دار فقط زمزمه م گردونهی، صورتش رو ازم برم کنمیکرده نگاهش م بغض

 !  رونیبرو ب-

 :  گمیوار م ناله

  …شدم درست اما نیمع زن من …از من متنفر نباش ینطوریسروش توروخدا ا-

 :  پرهیخشم وسط حرفم م با

 !  ستیواسم مهم ن-

 :  گمیو م رمیزبونم و بگ یجلو تونمینم

 !  ینکن ازم متنفر وانمود یجور هی،  یاریخوابتم اسم من و م یاما تو تو-

دوزه ، رنگ نگاهش سر افکنده ام  ینگاه سرزنش گرانه و پر از حرفش رو به چشم هام م گردونهیو برم سرش

  …شمیمتنفر م خودمیب ی، از خودم و دفاع ها کنهیشرمنده ام م …کنهیم

  …دارمیبه عقب برم یو قدم ندازمیم نییو پا سرم

 ، خسته است اما غرور داره و محکمه:   رسهیبه گوشم م صداش
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 نشون داد . دشویکار تهد نینزد که من بکشه اما با ا یطور …نهیکار مع دونمیم-

 یشکمم فرو رفت تا به خودم اومدم ، مرد یچاقو تو هیشد که  یچ دمیشدم نفهم ادهیپ نیاز ماش یکوچه وقت یتو

 که چاقو زده بود فرار کرد .. 

 نیکه مطمئنم اسمم سروشه همون قدر هم مطمئنم ا ی! اما همون قدر نیبه اتاق برسونم همتونستم خودم و  فقط

  …ینامرد یزیبا ت ای …غیت یزیبا ت ای،  زنهیچون فقط اونه که خنجر م …نهیزهر مع

 

 : گمیو م کنمینگاهش م متاسف

 . رمیگیکارو ازش پس م نیحساب ا-

 

 :  گهیفک قفل شده اش با تحکم م ونیم از

 ...نهیمن و مع نیجنگ ب نیا …وفتیشرف در ن یب اون با اصال …اصال-

وسط  نی، ا زنمیاش م شهیچشمش چاقو رو به ر یروز روشن جلو یاون هنرش چاقو زدن نصفه شبه ، من تو اگه

 !  یبش ریتو درگ خوامینم

 

 :  گمیو م زنمیم یتلخ لبخند

 مگه برات مهمه؟ -

 :  دهیجواب م یآروم یو با صدا ندازهیام مبه چشم ه یو پر از حرف قیعم نگاه

 من وجدان خودم مهمه نه تو.   یبرا-

 !  شمی، اما دلخور نم شکنهیم دلم

 داشته باشم . یاز سروش توقع دینبا پس …ها حقمه نیبدتر از ا دنیشن
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 از …گمهام بهش ب یتا از نگران چرخهینمونده که بخوام بزنم ، زبونم نم یحرف …کنهینگاهم م زنم،یم ینیغمگ لبخند

و از اتاق  کنمیچشم هاش عقب گرد م یبه عسل رهیو خ زنمیم لبخند فقط …از دستش بدم دمیچقدر ترس نکهیا

 .رمیم رونیب

 

 . کنهیرفتن از بخش مراقبت تلفنم شروع به زنگ خوردن م رونیمحض ب به

  …کنهیجبم ممتع لمیصفحه موبا ی، خاموش روشن شدن اسم پگاه رو ارمیدرش م بمیج یتو از

 .  ومدیبه نظر م بیوقت شب عج نیازش نداشتم، حاال تماس گرفتش اون هم ا یوقت بود خبر یلیخ

که  یاون ایکه آ ندازهیمن و به شک م یهق هق دختر ی؛ صدا ذارمیو تلفن و کنار گوشم م زنمیاتصال و م ی دکمه

 پشت خطه پگاهه ؟! 

 :  ارمیرو با شک به زبون م سوالم

  ؟ییپگاه تو-

 :  دمیم صیتشخ یهق هق هاش به سخت ونیو از م صداش

 افتاده !  یاتفاق بد یلیخ …افتاده سوگل یاتفاق بد …ایب توروخدا …ت …سوگل …س-

 :  پرسمیم یو با نگران شمیم نگران

  ؟یگیم یپگاه تو چ یچه اتفاق-

 :  دهیآشفته و حال خراب ادامه م یهمون صدا با

 ازم گرفت .  مویچ همه نامرد اون اما داره دوستم کردم فکر ، سوگل کرد معتادم …ابود شدام ن ندهیو آ یتموم زندگ-

 

 :  چهیپ یسرم م یصداش تو …ادیچشمم م یدلنواز جلو ری، تصو چرخهیدور سرم م ایدن
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رد ک دمیگرفت بعدشم تهد لمیف ازم …نامرد به تمام معنا بود ؛ معتادم کرد هیاون دوستم داره اما  کردمیمن فکر م-

 …کنهیپخش م لمامویاگه جاشو لو بدم ف

 :  گمیو با تته پته م وفتمیبه لکنت م علنا

 بال رو سرت آورد ؟  نیا ی؟ ک یپگاه؟ ک یگیم یدار یچ تو …ت-

 اش اوج گرفت:   هیگر

!  فتادویاتفاق برام نم نیا نمیسرکارتو بب امیب یکرد یتوعه ! اگه اصرار نم ریتقص همش …توعه سوگل ریتقص-

 من به خاطر تو نابود شد . یزندگ

 

 : گمیرو باور نداره، با بهت م شنوهیکه م ییحرف ها گوشهام

  ؟یدونیبه من داره که من و مقصر م یبه سر کار من داره؟ اصال چه ربط یتو چه ربط هیپگاه قض-

 

 : گهیهق هق م با

  …من …سر کارت اون جا امیب …یکرد اصرار که  …روز …اون-

 

 :  زنمیداد م بایتقر ی، با نگران شهیقطع م صداش

  ه؟یک ی؟ حرف بزن اون عوض یپگاه؟ پگاه چرا ساکت شد-

 

،  لرزهیدستم م یتو یگوش …کنمی، ناباور به تلفن نگاه م چهیپ یگوشم م یبوق اشغال تو یپگاه صدا یصدا یجا به

 چاه افتاده؟  یتو دمیفل شدم و نفهماومده بود ؟  چطور منه احمق ازش غا میسر دوست دوران بچگ ییچه بال

  …اما خاموشه رمیگیلرزون شماره اش رو م یدست ها با
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 ادیبه سمتم م تیبرم دم خونشون که دلنواز از دور با عصبان خوامیتلفن م الیخیب

 

 :  زنهیو بدون مقدمه داد م ستهیا یطلبکار ها روبه روم م مثل

  ؟یکرد کارشیهان؟ چ یسر شوهرم آورد ییچه بال یلعنت-

 :  گمیهاش با ترس م دادیتوجه به داد و ب یب

 شرف و بگو!   یدلنواز اسم اون ب-

 : پرسهیو با تعجب م کنهیم سکوت

 تو؟  یگیم یچ-

 : گمیو با لحن مشابه خودش م شمیم کشینزد تی، با عصبان ادیبه جوش م خونم

!  الطف دلنواز …دوست منم آورده نیسر بهتر که سر تو آورده ییهمون بال یعوض نیا …خطره یدوستم تو یزندگ-

 !  یتو هم به خاطر سکوتت مقصر ارهیسر دوستم ب یبدتر یبال اگه …بهم اسمش و بگو کنمیم التماست

 

 :  گهیبا لکنت م …لرزهیچهار ستون بدنش از ترس م کنمیکامال حس م پره،یم رنگش

 د..دوستت؟ -

 . مونمیبه لب هاش م رهیو خ دمیاشک سر تکون م با

 داره .   دیگفتن ترد ی، برا خورنیم تکون

 :  گهیوار م وانهیو د دهیتکون م نیبه طرف کیریستیشدم ، سرش رو ه رهیبهش خ دواریام منتظر

 داده باشه؟  بیفر اون هم رو تو دوست معلوم کجا از اصال..ا …بگم تونمینم من …نه …ن-
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 :  گمیصدام داشته باشم م یرو یکنترل نکهیبدون ا و دمیمحکم هلش م …رسمیها به جنون م وونهید مثل

که سر تو اومد  ییگناه هم همون بال یدختر ب هی یاریطاقت ب یتونیم چطور …دوستم در خطره هیزندگ یلعنت-

 هان ؟ چطور؟  ؟یرحم یانقدر ب ی؟ چطور ادیسرش ب

 

 :  دهیو حق به جانب جوابم رو م رهیگیم جبهه

ه ب یعوض اون …نداره یسرش اومده به من ربط ییزده چه بال کیت یها با من حرف نزن! دوستت با ک یمثل پاپت-

معرکه راه  یخبر ندار ازیپ ته و سر از هنوز اون؟ به سننه رو تو دوست …ام کرد چارهیمن و ب نیخاطر انتقام از مع

ه ک نیا یجا تیموقع نیا یشته باش توکم شعور دای …دهیاون تخت خواب یفعال درد من شوهرمه که رو …یانداخت

 راحتم بذار !  کمی یریمنو بگ ی قهی

 

جلوش و  ی، همون لحظه پرستار رهیم ژهیو یبهم بده به سمت مراقبت ها یمهلت نکهیو بدون ا زنهیو م حرفش

 :  گهیم تیو با جد رهیگیم

  دیبر نییپا دیسرتون بنداز یطور نیهم دیتونیاست... نم ژهیو یبخش مراقبت ها نجایکجا خانم؟ ا-

 

 :  گهیو م دهیو مخاطب خودش قرار م من

کرد . مالقات  هیشما دکتر من و تنب یمراعات یب خاطر به ضمن در …به بخش شنیشوهر شما هم االن منتقل م-

 است.  قهیفقط دو دق ژهیو یتو بخش مراقبت ها ضیمر

 

 : گهیبه پرستار م یحرف عصبان نیا دنیبا شن دلنواز

 یکه ب یمارستانیسر شوهر من ؟هان؟ ب یباال یفرست یو م یا بهیغر هر چرا …شوهر منه دهیکه اون تو خواب یاون-

 .  رمیهمون بهتر خودم درشو گل بگ کرهیدر و پ
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 :  گهیبا شک م پرستار

 . …کردم فکر من …خانم همراهشون بود نیاما ا-

 :  گهیم یو با لحن بد پرهیوسط حرفش م دلنواز

 منه . یخانم تا آخر عمرش چشمش دنبال شوهر و زندگ نیا-

 وونهیپگاه داشت د یفعال نگران …دمیمصرفش هدر نم یب یحرف ها دنیشن ی، وقتم رو برا کنمیتاسف نگاهش م با

 . کردیام م

  …زمان بخرم کنمیم یسع دنیو با دو کنمیبه حرف هاش بدم عقب گرد م یجواب نکهیا بدون

 . کنمیبلند م یتاکس نیاول یو دستم رو برا شمیخارج م مارستانیب از

  …دمیدلنواز رو م یو با استرس آدرس خونه  شمیم سوار

 . ادیکه از  پوست دستم خون م جومیناخن هام و م یانقدر گوشه  ریمس تمام

ته هم بس که با یخواهر مانیپ …طنتامونیها و ش ی، باز دناشیپگاه و خند ادی …ختهیپازل بهم ر هیمن موندم و  باز

 !  ادیچشمم م یجلو همه و همه …دوران مدرسه …میکه هر روزش رو با هم گذروند ییسال ها …میبود

 نیا اب میکرده باشه! روز عروس دشیصفت تهد یاون ب دیگناه باشه ! شا یب دیبرد اما شا یمن رو به اون کشت دلنواز

اما حاال که فکر  ارمیاسمش رو ن گهید خوردم قسم …و به سروش گفت زیکه بهش هشدار داده بودم اما همه چ

 . کردمیکار رو م نیاون بودم هم یاگه من هم جا دی، شا کنمیم

ه دوستش بدبخت بش نیازدواج شوم بشه ، به سروش گفت تا اون نذاره بهتر نیمانع ا یقیطر هیخواست به  یم پگاه

 پشت کردم . هامیو خوردم به دوست بچگ نیمع یها حرف گول که بودم احمق چقدر من …و من

 ** 

 . شمیم ادهیو پ  کنمی، با عجله حساب م دارهیپگاه نگه م یخونه  یجلو یتاکس
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 .  شهیباز م یپرسش چیو در بدون ه دمیوقفه فشار م یرو ب فونیآ زنگ

 .  ستادهیبالکن ا یروح رو یکه سرد و ب وفتهیشب چشمم به پگاه م یکیهمون تار یو تو شمیم اطیح وارد

 . ستهیا یحرف م ی، مثل مجسمه ساکت و ب کنمیو محکم بغلش م رمیبه سمتش م مهیسراس

 :  پرسمیم یو با نگران کنمیاش نگاهم م دهیصورت رنگ پر به

 . سیپل شیپ میریامشب م نیبود؟ هم یسرت آوردن پگاه؟ فقط بهم بگو ک ییچه بال-

  …زنهیرو باال م نشیحرف آست یو ب زنهیم یتلخ پوزخند

  …کنهیم ییخودنما  یکبود یجا دشیپوست سف یرو

 :  گهیشده م مسخ

کردن که داره ذره ذره از پا درم  قیتزر یبهم چ دونمی! نمنیحاال بب ادته؟یسوگل  میآرزو داشت یکل میبچه بود-

 ارهیم

 

 پرسم:  ی، دوباره م شهیتو چشم هام جمع م اشک

 ؟ بال رو سرت آورد  نیا یک ؟یک_

 :  گهیو با هق هق م شکنهیم بغضش

 یو هر چ یدیکه د یچ هر!  کن فراموش روخدا تو …سوگل زدمیبهت زنگ م دینبا هم اولش از …تونم بگم ینم_

 که هستم نابود تر بشم.    ینیو فراموش کن ! نذار از ا یدیکه شن

 

 پرسم:   یو بدون کوتاه اومدن از موضعم باز هم م رمیگ یدستم و م یو تو بازوهاش

  ؟کنهیعکس هاتو پخش م یبزن یحرف سیپل ایکه اگه به من  نیکنه؟ به ا یم دتیتهد یبه چ ؟یترس یم یاز چ_
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 :  گهی، با بهت م خورهیم جا

  ؟یدون یتو از کجا م_

 لحنم قانع کننده باشه:  کنمیم مویسع تمام

 یدخترا از یلیبال رو سر خ نیهم ینر سیپل شیپ االن تو اگه …پگاه هیروان ماریب هی یکه تو بهش اعتماد کرد یاون_

  …کارو کرد  نیهم هم نی! با دلنواز خواهر مع نیبب …ارهیهم م گهید

 :  دمیپر از اشکش ادامه م یبه چشم ها رهیو خ کنمیم مکث

  …هم مثل تو نابود شه گهید یها یلیخ ینذار زندگ_

 :  گهیم یو به سخت دهیتکون م یاشک سرش و به عالمت منف با

 نیبه مع کیحالت نزد یتو تو عکس …کنم یخودم و خانوادم باز یبا آبرو نیاز ا شتریب نخواه ازم …تونم ینم_

که متهمت کردن؟ کم بهت گفتن بدکاره ؟ کم حرف بار سروش کردن  یسرو ته یب یحرف ها یدیپخش شد ، کم شن

 ؟ 

 ییچه بال یدونیم چیه …از اونا به دست بابام برسه  یکی اگه …از من داره یبدتر یلیخ یعکس ها یعوض اون

 هرسونیبهم  یذره از اون کوفت هیباشم تا  زونیسرم آورده که تا آخر عمر بهش آو یی؟ از اون گذشته بال ادیسرش م

 . رمیبم یمبادا از نعشگ

 

ن نه پگاه آرزومون ، نه م کنمیچشم هام جمع شده بغلش م یکه تو یبا اشک …سوزهیهم م ی، بدجور سوزهیم دلم

  …میوفتیروز ب نیبه ا یجوون ینبود که تو نیا

 کور.  یباتالق غرق بشم و دورم پر بشه از گره ها ینخواستم تو من

 !  ادیبالها سرش ب نیا نخواست …بشه معتاد نخواست …وجدان خراب بشه یب هیاش به دست  ینخواست جوون پگاه

 باشه . نیتونه انقدر سنگ ی.  چون تاوان حماقت آدم ها نممیگفت چوب حماقت هامونو خورد شهینم

  …اینبود خدا نیاش ا یحق جوون پگاه
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 : گهیو م کنهی، با بغض اشک هاش و پاک م رهیگیفاصله م ازم

! لطفا برو خودم بهت  نهیحال بب نیا یمنو تو خوامیخودم و به خواب بزنم ، نم خوامیم …سوگل ادیاالن مامانم م_

  .زنمیزنگ م

 

 هیبود. دوست داشتم براش  دهیفا یحرف زدنش ب یاصرار من برا خواستیتا خودش نم …مونمیم رهیبهش خ نگران

 . ومدیجز غصه خوردن از دستم بر نم یکار واقع در …بکنم اما دست هام بسته بود یکار

 :  گمیو م دمیتکون م یسر مغموم

اون  ینترس تو اگه … یبه حرفهام فکر کن خوامیکنم اما م ینره من پشتتم خوب؟ مجبورت نم ادتیپگاه ، اما  رمیم_

 بکنه!  یتونه کار ینم یعوض

 . رمیم نییو از پله ها پا کشمیم ی، آه دهیتکون م یحوصله سر یب

 

 یرو یناشناس ی، شماره  ارمیم رونشیب بمی، از ج کنهیمحض خارج شدن از خونه تلفنم شروع به زنگ خوردن م به

 . کنهیم ییودنماخ لمیموبا یصفحه 

 :  چهیپ یگوشم م یتو یو مردونه ا بهیغر یصدا …کنمیتماس رو وصل م یحوصلگ یب با

 . گردهیکه خانوم کوچولو در به در دنبال من م نمیب یم_

 :  گمیم هیمردم آزار ک نیبخوام فکر کنم ا نکهیو بدون ا رهیهام در هم م اخم

 . ادهیز کارهایهمچنان آمار ب نمیبیم اما …سر اومده یمزاحم تلفن یدوره  کردمیفکر م_

 : دهیو جواب م کنهیم یبلند ی خنده

 یداده رو فراموش نم شیعروس یکادو رو تو نیکه بهتر یوقت کس چیدختر خوب ه هیاما  …یدرست فکر کرد_

 کنه .
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 کنم . زیخودم آنال یتا حرف هاش رو برا برهیزمان م یا هیچند ثان …کنمیم سکوت

  : زنمیداد م بایو تقر دوهیم صورتم به خون …جونه یمرد همون بال نیا کنمیفکر م یوقت وفتهیتنم رعشه م به

  ؟یاریگناه ب یدختر ب هیسر  ییبال نیهمچ یتون یچطور م ؟یندار وجدان تو …خدا تو رو لعنت کنه_

 :  رسهیتفاوت به گوشم م یب صداش

 ییبال اجبار به من …تو دام من انیخودشون م یخودشون با پا …خورنیم شونویعقل یو ب یوونگیاونا چوب د_

  …اوردمیسرشون ن

 :  دهیادامه م یبیو لحن عج کنهیم مکث

 یذاریپا نم ریز تویزندگ یهمه  ی، با دو بار نگاه عاشقانه و چهار خط حرف تکرار یافتنیو دست ن یعاقل تو …اما تو_

 . ومدیبال سرشون نم نیا وقت اون …! کاش همه مثل تو بودن

 

 :  زنمیداد م بایو تقر شهی، کنترل صدام از دستم خارج م ادیبه جوش م خونم

چه  ؟ اون یلعنت یخواستیم ی! از جون پگاه چ یستیاصال آدم ن …ینبرد تیاز انسان ییبو چیدهنتو ببند ! تو ه_

 ؟  ینابود کرد شویبهت فروخته بود که زندگ یتر زمیه

 

 :  گهیو م کشهیم ییبلند باال نفس

 . یدون ینم منو قدر …زنم یمدت اصال بهت زنگ نم هیتا  یبود یدختر بد …یحوصله امو سر برد گهید_

 :  زنمینفس نفس م یشرم یحجم از ب نیا از

  ؟یخوایاز من م یقطع نکن ! بهم بگو چ_

 :  دهیپروا جواب م یو ب رک
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 یصد بار آرزو یکه روز نیو هم سروش و متاسفانه تو ! اونقدر بدبخت بش نیهم مع …نیبدبخت بش خوامی+فقط م

 !  نیمرگ کن

 :  گمیوار و بهت زده م ناله

 به حال تو داره؟  یما چه نفع یچرا؟ بدبخت_

 :  کنمیاز پشت تلفن هم حس م یحت پوزخندشو

ا اومدم ت ایدن به من …دلنوازمثل پگاه و  یاحمق یدخترا کردن له …دشمنام یبدبخت …نیهم کنهی+فقط آرومم م

تا  یکه کس نهیهم یبرا …طانمیخانوم کوچولو اما من ، خود ش یدیتو هنوز نفهم …رمیانتقامم و از تک تکتون بگ

 توخود بگم تا زدم زنگ فقط …رسه ینم نم به دستت هم تو …مهربون یتو پر یحت …کنه دامیحاال نتونسته پ

 شهینم دهیتا نخواد د طانیش!  نکن خسته

 

 . چهیپ یگوشم م یو بوق اشغال تو شهیآخرش تموم م ی جمله

  …مونمیم رهیزده به تلفن خ بهت

  دونن؟یرو مقصر م هیبق ادیکه سرشون ب ییعده آدم ها هر بال هیچرا  ستیقابل درک ن برام

و مدام فکر  دازننیو اون م نیرو گردن ا شونویزندگ یکه ضعف ها ییگفت : اون آدم ها یم رستانمونیمعلم دب ادمهی

 هی شهیخودشونن ،  تا خودش رو اصالح نکنه هم یاصل ی شهیر نکهیغافل شدن. اونم ا زیچ هیو انتقامم از  یتالق

ه دل ب نهیک هیو از بق دوننیرو مقصر م هیهم بق کشنیکه م یگرسنگ یبرا یو منزجر کننده ان که حت فیآدم ضع

 .رنیگیم

شم داشته با یدشمن نیکه بخوام چن ستمین یکه من آدم نهیا دونمیکه م یزیبود ! اما چ یچ یروان نیدونم درد ا ینم

 بشه .  دهیتراش یبزرگ نیبه ا یکه برام دشمن یقدر اون نه اما …داشتم ادیز طنتی، ش

ا ت رمیم میمیقد یآهسته به سمت  خونه  یو با قدم ها دمیم رونیب نهیس یحبس شده و کالفه ام رو از قفسه  نفس

 مدت از بابام کردم و جبران کنم . نیکه ا یغفلت

 **** 
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 . ادیچشمم م یچند ساعت قبل جلو یکی.. دوباره تار کنمیو درو باز م چرخونمیقفل در م یو تو دیکل

خواست کنار سروش باشم،  یجا باشم. دلم م نیخواست ا ینم دلم …مطلق فرو رفته یکیتار یهمون طور تو خونه

  سرش باشم. یباال

 .  امیخواست به خونه ب یشب گذشته بود باز دلم نم مهیکه از ن نیبا ا 

 نمیرم ترمح یکه زمان یزنگ بزنم ، فقط تونستم احوال کس مارستانیبود که ب نیا رمیکه تونستم بگ یتنها خبر اما

 بود رو از دور بپرسم .

 . شدیم یامشب بستر دیبود اما با خوب

 .  رسهیشرشر آب به گوشم م فیضع یکه خونه سوت و کوره صدا ییبندم ، از اونجا یو م در

 . شهیم شتریشرشر آب ب یو هر لحظه صدا شمیتر م کی، قدم به قدم به پله ها نزد کنمیخودم شک م یگوش ها به

 حموم باشه ؟ یتو تونستیم یوقت شب ک نیا ترسم،یم

 

 برگشته باشه ؟  نیمع امکان داشت یعنیبازه !  نیدر اتاق مع رم،یپله ها باال م از

 خالص بشه . تونهینم یزود نیبه ا نیگفت : مع یدیصحبت کردم با ناام لیکه با وک یآخر بار

 شرشر آبه و در کمال تعجب در حموم بازه !  یصدا …شمیو آهسته وارد اتاق م دمیدهنم و قورت م آب

 نم ! شلوغش ک یخودیتونستم ب یحمومه نم یتو یک دمیزنگ بزنم اما تا نفهم سیخوام به پل یبرم جلو ، م ترسمیم

 . شمیم کیبه حموم نزد نیپاورچ نیو آهسته و پاورچ زنمیم ایبه در دلو

لباس،  با  …کنمیتعجب م وفتهیچشمم بهش م یرو داشتم اما باز وقت نیمع دنیکه انتظار د نیو با ا کشمیم یسرک

 ش بسته است  .از پاهاش رو دراز کرده و چشم ها یکیدوش آب نشسته و  ریز

 :  گمیو م ذارمیبه داخل م یقدم نگران

  ؟یخوب نیمع_



 تو؟ ایمن عاشقم 

 
518 

 

که قدم از قدم بردارم صداش ، نا آشنا و خش دار به  نیاما قبل از ا شمی، نگران تر م دهینشون نم یالعمل عکس

 رسه :   یگوشم م

 ؟  یجا باهاش قرار نذاشت نیهم چرا …بود یموقع شب؟ خونه که خال نیتا ا یکجا بود_

 :  کنمیصورت درهم رفته به حال و روزش نگاه م با

 آب ؟  ریز یرفت یچ یبا لباس برا …رونیب ایدوش ب ریاز ز ؟ی؟ چه قرار نیمع یگیچرا چرت و پرت م_

 

 و وار :  وانهی، سرخوش و د خندهیم

  …تانسیسرم وا یمثل بازرس ها باال …رونیبرو ب …ستهی، منتظرم قلبم وا ستیقلب خوب ن یآب سرد برا گنیم_

کرده باشه و  یباز وونهی: نکنه د کنمیلحظه با خودم فکر م هی ی، برا کنهیم انیو مکث دار ب دهیو کش کلمات

 الکل دار مصرف کرده باشه . یدنینوش

 :  رمیزبونم رو بگ یتونم جلو ینم ادیفکر که به سرم م نیا

  ؟یتو مست نیمع_

 :  گهیوجود م نیبا ا …بارهی، آب از سر و روش م زنهیم قهقهه

،  نمیتخت زنم ساعت مردونه بب یبشم ، رو اریدوباره هش …گهید بپره …از سرم یدوش آب تا مست ریز اومدم …ا_

 ندونم کجاست !  رتیغ یباشه و منه ب رونیعطر مردونه بده ، خودش تا ساعت ده شب ب یبالششو بو کنم بو

 :  گهیو م زنهیم خندهی، دوباره مستانه م کنمیزده نگاهش م وحشت

اون درد داشت تو  ؟یتخت توعه؟ تو زخمش و مداوا کرد یچرا خون رو دونمیشده ، اما نم یسروش زخم دمیشن_

 ؟ هوم؟  یآرومش کرد

 یتخت افتاده ، حت یساعت سروش نشدم که رو یکنم ! متوجه  هیگر ایبخندم  خودشیب یفکر ها نیبه ا دونمینم

 کنم !  انتیاونقدر پست شدم که بهش خ کنهیچطور فکر م نیرو جمع کنم ؛ اما مع ختهیوقت نکردم تخت بهم ر
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 بشه!  کشینزد گهید یکیقدر نامرده که اجازه بده ناموس  نیسروش ا کنهیفکر م چطور

 !کننیم انتیکنه همه دارن بهش خ یبه باباش رفته ، انقدر شکاک و بددل که فکر م نیمع کنمیوقت ها فکر م یبعض

 

 نیو به سمت مع پوشمیدر و م یجلو یها ییدمپا …ارمیو جوراب هامو در م دمیم رونیب نهیاز س یکالفه ا نفس

 قصد جونش رو کرده بود ؟  نیدرجه سرده مع نیآب تا آخر …زنهیم خیتنم  برمیآب م ریش ریدستم و که ز رم،یم

 :  گمیکه دلم بسوزه م نیو بدون ا کنمیآب و تا آخر داغ م یفور

 سر جاش . ادیآب داغ بمون بلکه عقلت ب ریز کممی_

 . شهیآب هم نم یمتوجه داغ ی! حت ستیبراش مهم ن انگار

ب آ …خورمیم نی، محکم زم کشهیکه بهم فرصت بده دستم رو م نیو قبل از ا رهیگیمچ دستم رو م یناگهان یلیخ

 درد گرفته.  یبدجور منگاهمی، از اون بدتر نش سوزهیو وجودم م شهیم ختهیداغ روم ر

 تا مبادا تقال کنم.  کنهیسرم قفل م یو باال رهیگیو مچ هر دو دستم رو م شهیم خم

 . ترسمیم کنهیم زیکه صورتم رو آنال ییاز نگاه ها …ترسمیبه خون نشسته اش م ی، از چشم ها ترسمیم

 :  گمیصدام مشهود نباشه و م یترسم تو کنمیم یسع

  …سوختم ؟یکنیم یدار کاریچ نیمع_

 :  کنهیو زمزمه م دهیسوق م نییچشم هام به پا یپرواشو از رو یب نگاه

  …ستین سهیقلب من قابل مقا شیهم با آت یذره ا یآب داغ حت نی! ا یبذار بسوز_

 :  گمیتا دستم و از فشار دستش آزاد کنم و در همون حال م کنمیم تقال

ه مگ ؟یکنیبدم ! بعدشم چرا تعجب م حیواست توض یذارینم ی، حت نیمع ستین یکنیکه تو فکر م یاون طور_

 خودت به سروش چاقو نزدن؟  یآدما
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 نه!  ایبفهمم کار خودشه  تونمیاز احساسه که نم یو عار ی، اون قدر نگاهش خنث کنهیم مکث

 :  کنهیبه چشم هام زمزمه م رهیخ

 شده هوم؟  ختهیتخت تو ر یچرا خونش رو دمینفهم اما ، بود من کار …درسته_

 

 : گمیو م زنمیم یتوجه به سوالش زهرخند بدون

 کار تو بوده ؟  یکن یپس انکار نم_

 

با زور هم شده بلند بشم که محکم تر از قبل  خوامی، م کنمینگاهش م نهی، با ک دهیتکون م یرو به عالمت منف سرش

  رهیگیدست هام و م

  …: حرف دارم باهاتنیمع

 : گمیم خصمانه

 حرف زدنه ؟  هیجا جا نیختم اسو وونهید_

 :  گهیو بدون مقدمه م دهیتوجه محکم تر دست هام و فشار م یب

 !  یمال من بش خوامیم_

 :  کنمیو مسخ شده نگاهش م دارمی، دست از تقال برم زنهیم خشکم

چشمت  ی، جلو رهیقلب سروش فرو م یبعد اون چاقو تو یآرومم کنه ، اگه آروم نشم دفعه  تونهیم نیفقط هم_

 مونه .  یدلت م یرو  داغش …سوگل دهیجون م

 

بود که مطمئنم کنه اگه به خواسته اش تن ندم  ی؛ لحنش اون قدر جد وفتهیبه دلم م یبی، ترس عج کنهیضعف م دلم

 . کشهیسروش رو م
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 :  گمیتته پته م با

 !  یا..اما تو قول داده بود_

 :  گهیم خونسردانه

 دنبال اونه.  تی، تو هنوز اون نگاه لعنت یتو سروش رو به تختت راه داد اد،ین ادمیکه  یکرد یتو کار اد،ینم ادمی_

 .  ستیبغض کردم اما براش مهم ن فهمهیم …شده بیترک زهیریصورتم م یکه رو یداغ یهام با آب ها اشک

اما تعادلش رو حفظ  …خورهی، تلو تلو م شهیو بلند م کنهی، دستم رو رها م ندازهیبه چشم هام م یو نافذ قیعم نگاه

  …کنهیم

، در حال  ارهیم رونیازش ب یو حوله ا رهیحموم م یبه سمت کمد گوشه  …شمیو بلند م رمیگیم نیرو به زم دستم

 :  گمیم یبلند یکه با صدا شترتشهیآوردن ت رونیب

 به من بخوره .  فتیدست کث ذارمینم رممیبم_

 :  دمیو با داد ادامه م بندمیآبو م دوش

! نه یصاحب من بش یتونی، توهم نم مونمیم سروش مال عمرم آخر تا …من مال سروشم یچه نخوا یچه تو بخوا_

 .…گمیبه سروش م زویهمه چ ؟یدیشن گمیو به سروش م یصاحب قلبم ، نه صاحب جسمم. همه چ

 

ده و با بن یبهم حمله کنه و کتکم بزنه ، اما خونسردانه حوله رو دور کمرش م یحت …بشه ، داد بزنه یعصبان منتظرم

 :  گهیرسه م یمطمئن به نظر م یادیکه ز یلحن

 و که خواستم به دست آوردم . یزیهر چ میزندگ یمن تو_

 

 :  دهیبه چشم هام ادامه م رهیو خ گردهیبرم

 ...هیکاف گهیسوگل! د ارمیتو رو هم به دست م_
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 . رهیم رونیکه بهم منتقل کرده از حموم ب یو بدون در نظر گرفتن احساس بد زنهیو مر حرفش

 

 متیکه ظرف نهیا دونمیکه م یزیدونم ، تنها چ یترس رو نم ای، از شدت سرماست  خورنیدندون هام تند تند بهم م 

 رو به پرشدنه ! 

 

رو توسط دست  میخودم خواستم زندگ شی، چند شب پ ندازهیهم به تنم رعشه م نیفکر کردن به حرف مع یحت

 یدوبار عاشق نم ،یآدم چیدونم ه یسروش رو فراموش کنم ، اما حاال م تونمیم کردمیم فکر …نابود کنم نیمع یها

 قبال عاشق نبوده!   یعنیشه ،  که اگه شد 

 

 عاشق من اما …راحت دلنواز رو در آغوش گرفته بود یلیخ دمیعاشق من نبود ، فراموشم کرد ، خودم د سروش

 رفت اما من از سروش عاشق تر بودم . یسوال م ریاحساس من ز شهیهم ، بودم

 بشه . نیهوس مع یآلوده  ذارمی، نم کنمیعشق رو حفظ م نینفسم هم ا نیآخر تا

 بسوزه . نیمع ی نهیک شیآت یقلبم تو یذره ذره عشق تو خوامینم

 

 بشم .  ریو اس رونیدر برم ب نیاز ا ترسمی، م ستی، لرزم گرفته اما مهم ن خورمیسر م وارید کنار

 . شمیو بلند م کشمیم یخفه ا غی، ج شهیتازه نکردم که در حموم دوباره باز م ی، هنوز نفس گذرهینم یا قهیدق پنج

چون با همون لحن سرد  دهیاز سرش پر یو انگار که مست کنهیوحشت زده ام نگاه م یدرهم به چهره  یاخم ها با

 :  گهیسابقش م
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خودت  ی، تو با پا زنمیبهت دست هم نم یمن به اجبار حت …یحموم حبس کن یخودتو تو خوادی! نم رونیب ایب_

 کسیسروش ر یسر زندگ یبه تو داره که تا چند شب بتون ینداره، بستگ یمن فرق یبرا فردا …! امشب نه یایم

 ! یکن

 

 :  گمیو م کنمیچشم هام جمع م ینفرتمو تو تمام

 ! انقدر یبود داده قول تو …فهممت ی، اصال نم دمید میزندگ یکه تو یهست یآدم نیخدا لعنتت کنه ، تو بدتر_

  ؟یقولت بزن ریکه ز ینامرد

 

 :  دهیجوابم رو م نهیک با

دونستم قراره به  یناموس بشه ، نم یب دست اون ی چهیدونستم خواهرم قراره باز یقول دادم ، اما اون موقع نم_

  …خاطر سروش شرکتم ، آبرو و اعتبارم رو از دست بدم

 

 پرسم :  یو م کنمیبازداشتگاه بود . نگاهش م نیکه مع وفتمیم نیا ادی تازه

  ؟یآزاد شد یچطور_

 :  گمیکه جواب بده خودم با طعنه م نیاز ا قبل

 بکشه . شیآزاد ینقشه برا هی تونهیزندان هم م یصدرا تو نیهر چند مع_

 :  گهیم یا گانهیبه چشم هام با لحن ب رهیو خ کنهیم سکوت

 ؟  میانقدر به نظرت آدم بد_

 : گمیمکث م بدون

 . یدادیانقدر منو عذاب نم ی! اگه بد نبود نیمع یهست_
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 :  کنهیم زمزمه

 !  یوقت بد نبود چیمن ه یبرا اما …سوگل یدیتو هم منو عذاب م_

 :  کنمیپرخاش م تیکه بخوام منظورش رو از حرفش بفهمم با عصبان نیا بدون

با  یتونی؟ بعد م یریاز من بگ نویتقاص ا یخوایهات رو شده و تو م ی، گند کار زنهیتهمت نم یسروش ناحق به کس_

قط به و ف ی! مرد باشینداشته باش رتیو غ یمرد باش ؟یو شرافت نداشته باش یمرد؟ مرد و باش یافتخار به خودت بگ

 !هیته نامرد نیا …ستین یمردونگ نی! ا یفکر خودت باش

 

، تک خنده  خندهیبود اما امروز فقط م ادیفر هیو  یلیس هیبود واکنشش نسبت به حرف هام  یا گهیهر زمان د اگه

 :  گهیو م کنهیم ینیزهرآگ

 نهیمهلتم به خاطر ا نیا ایرسه ؟  یهت نمزورم ب یکنیسوگل ! فکر م ینبود نجایعالم بودم االن تو ا یاگه ته نامردا_

 ؟  ترسمیکه ازت م

 

 :  گهیو م فرستهیم رونی، نفسش رو با صدا ب دمیرو نم جوابش

 !  یخوابیتخت من م یاتاق شوهرت رو یتو نمی، برات لباس آوردم بپوش .. بعد از ا نیاون جا نش یاون طور_

 

 بنده.  یو بدون حرف درو م ندازهیتوام با اخم  به سرتاپام م ینگاه

 . فرستمیو بخت بدم لعنت م نیلب به مع ریو ز کنمیکه برام گذاشته نگاه م ییلباس ها به

 . کنمیو لباس هارو تنم م رمیگیم یحوصله دوش آب گرم یب
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بره رو هوا  نیا یچطور جرئت کرده تو نیمع دونمی، نم ومدیم ی، در بالکن باز بود و سوز بد رمیم رونیحموم ب از

 دوش آب سرد بود .  ریکه ز یمدت همه اون از بعد هم اون …بالکن

  زدمیرفتم و صداش م یاگه انقدر زورگو و خودخواه نبود االن م دیشا

 . شدیتر م یکه هست عصبان ینیاز ا دمیخوابیاتاقم م یرفتم و تو ی، اگه م وفتهیبه تخت دونفره اش م نگاهم

 :  دمیم یلب به خودم دلدار ریو ز کنمیتازه م ینفس

 یم بیسروش آس ینداشته باشه ! اگه باهاش لج کن یبهت کار یسوگل ، قول داد تا نخوا یخوابیبا فاصله ازش م_

  …، فقط به خاطر سروش نهیب

 بالش بذارم هم برام مرگ آور بود . هی  یرو نیسرم رو با مع نکهی، فکر ا دارمیقدم اول رو برم لرزون

 جز سروش به قلبم محرم بشه .  تونستینم یمرد چیخوندن عقد هصد بار  با

و پتو  مکشیتخت  دراز م یفرار داشته باشم رو یبرا یفرصت نکهیو قبل از ا بندمی، چشم هام و م زنهیتند تند م قلبم

 . کشمیخودم م یرو تا گردن رو

 . لرزمیم دیپتو مثل ب ریز

بسته شدن در بالکن و پشت  یکه صدا شهیمتوقف م یرگ هام وقت یخون تو انیزده ، جر خیترس تمام تنم  از

 شنومیرو م نیمع یبندش قدم ها

 

 بدنم رو آروم کنم تا فکر کنه خوابم.  کنمیم ی، سع دمیهم فشار م یپلک هام و محکم رو شمیمچاله م نیجن مثل

 

 . هدیکه کنارم دراز کش فهممیم و رهیم نیی، تخت باال و پا رسهینفس هاش به گوشم م ی، صدا نهیش یتخت م یرو

 . شهیم ریچشمم سراز یاز گوشه  یاشک ی قطره
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ب ت یکه تو نیدرد بدتر از ا ؟یبهش ندار یاحساس چیکه ه یهمبستر بش یتخت با کس یکه رو نیاز ا شتریب درد

  ؟یخودت راه بد میرو به حر یا گهیعشقت مرد د یو به جا یو ناچار باش یعشق بسوز

تخت با  یرو نجایو من ا گهید یکیبود که  االن کنار سروش باشم ، محرم دردهاش باشم ، اما اون کنار  نیا انصاف

 از وجدان نبرده . ییبو چیکه ه یمرد خودخواه

 

 

و   رهیفرو م سمیخ یموها یکه البه ال ی، اما با احساس دست گذرهیچقدر زمان م دونمیافکار خودم غرقم ، نم یتو

 کنه . یروح رو از تنم خارج م

 

 موهام . یدستش البه ال یکشم . حرکت نوازش گرانه  ینفس هم نم یبگم حت تونمی، به جرئت م خورمینم تکون

 نیبر علت شدن تا به خودم به خاطر اعتمادم به مع دیسوزانش پشت گردنم ، همه و همه مز یشدن نفس ها پخش

 لعنت بفرستم . 

 : شهیم شتریسوزش دلم ب چهیپ یسرم م یسروش که تو یصدا

وقت  چی. ه یداد هیبشم که تو به قلبم هد یتا بدون شراب مست بشم . مست عشق هیموها کاف نیفقط عطر هم_

باشن . دوست دارم  یطور نیموها مال منن دوست دارم هم نیا یرنگ نکن ، تا وقت یموهاتو کوتاه نکن سوگل!  حت

 سوگل.  کشهیهات متعلق به منه منو از عشق م ییبایز نکهینفس بکشم حس ا موهات ببرم و فقط نیسرم و ب

 

 و تحمل کنم . یکینزد نیا تونستمیتحمل کنم ، من متعلق به سروش بودم ، نم تونمینم

 

 : گمیم کیریستیبخوام به چشم هاش نگاه کنم ه نکهیا بدون

 از تو موهام بردار !  تویدست لعنت_
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 :  کنهیزمزمه م یعکس العمل بدون

 اگه برندارم؟ _

 :  گمیو با خشم م گردمی، به طرفش برم دمی، به خودم جرئت م دمیهم فشار م یهام و با نفرت رو دندون

کنار  انجیا یوقت ادیمال تو نبود؟ قلبت به درد نم یمگه چند سال هست ؟ینبود یمگه عاشق هست ؟یستیتو آدم ن_

  ؟یمن

 

 : نمیب یب مخو یلیخ یکیاون تار یرو تو پوزخندش

بفهمم چرا  تونمینم ی! حتهیچ یدردش برا دمینم صیتشخ گهیکرد ، د یقلب من درد م ادیم ادمیکه  یاز زمان_

 ضربان قلبم از حد نرمالش خارج شده .

 

 :  دمیبا تاسف تکون م یسر

  …یو فراموش کن یانقدر راحت هست یتونیانقدر سنگدل باشه که خاطراتشو فراموش کنه. نم تونهینم یآدم چیه_

 

 :  کنهیجوابش رو زمزمه م شهیو مثل هم کنهیم تیرو با انگشت هاش به پشت گوشم هدا سمیخ یاز موها یا تره

 !  نبودم عاشقش اما …نبودم ، دوستش داشتم یوقت عاشق هست چیمن ه_

 :  گمیم قاطع

  …اما من عاشق سروشم_

 :  ذارهیلبم م یام هنوز تموم نشده انگشتش رو رو جمله
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 هی ریکه خودتو درگ ییوسط تو نیا …نذار دلتو بسوزونم ، حس سروش به تو فقط دوست داشتن بود …شیه_

! اونو فراموش کن ایبه خودت ب گهی؛ د کردی، اگه سروش عاشق بود انقدر راحت با دلنواز ازدواج نم یکرد یعشق واه

. 

 

 :  کنمیم انیو رسما عص شمیم ینه عصبانداشت با حرف هاش حسم رو به سروش عوض ک یکه سع نیا از

 . دمیهم بکنه بهش حق م یبه سروش نداره ، من دلشو شکستم ، هر کار یربط یاحساس یتو ب نکهیا_

اه تخت بخوابم . اشتب نیا یو رو نجایتا ا یمجبورم کن دمی، حق نم یقوالت بزن ریز یراحت نیبه ا دمیبه تو حق نم اما

چشمت خودم و  یبخدا قسم جلو یکن دیباز تهد یبخوا …اتاقم یتو رمیهات شدم ، م یخودخواه میکردم بازم تسل

 . کنمیخالص م

 

 کهنیتخت و قبل از ا یرو کنهیو دوباره پرتم م کشهیاز جا بلند بشم که بازوم و م خوامیامون م یو ب زنمیو م حرفم

 .  کنهیبده لب هام رو با قدرت  شکار م یبهم فرصت

 

 . کنمیکه چشم هاش رو بسته نگاه م ینیگرد شده به مع یچشم ها با

 مات موندم . یعکس العمل چی، بدون ه شهیبرام حروم م دنیاون لحظه نفس کش یتو

 . شهیم ریبه دلم سراز ایتمام احساس بد دن …ترسمیکارو کرده باشه ، م نیا نیمع شهینم باورم

 . زنمیتمام قدرت پسش م با

 . کنهینگاهم م زنهیکه نفس نفس م یو در حال دهیرو ازم فاصله م صورتش

 :  گمیو م کنمیتمام نفرت وجودم نگاهش م با

  …ازت متنفرم ؟یشنویازت متنفرم ، م_
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 لحن پر از نفرت رو ازم نداشت.  نی، انتظار ا خورهیم جا

 . کنمیزود اتاقو ترک م یلیو خ شمیبشه بلند م ریاشکم سراز نکهیاز ا قبل

 . کنهیو بفهمه چطور داره نابودم م ادی، کاش سر عقل ب ادیالم نم، دنب زنهینم صدام

ود . در و قفل کرده ب دمیم هیتک واریسرم رو به د یدیبا نا ام شهیدر باز نم یو وقت دمیدر اتاقم رو فشار م ی رهیدستگ

 بالشش گذاشتم . یراحت بهش اعتماد کردم و سرم و رو یلیتا مجبور بشم و به اتاقش برگردم و منه ساده خ

 . کنهیام م وونهی، حس عذاب داره د کشمیلبم م یهق هق دستم رو  محکم رو با

 !  رهیچشم هام کنار نم یاز جلو یا هیثان یسروش حت ریتصو

 قراره تموم بشه؟ یعذاب ک نیا ایخدا

 برگردم . یعنتاون اتاق ل یحاضر نبودم دوباره تو دمیخواب یم نیزم یاگه رو ی، حت زنمیم واریبه د یلگد

 یاو هو سیخ یتوجه به موها یو ب کشمیکاناپه دراز م نیاول یرو نییپا یو طبقه  رمیگیم شیراه پله رو در پ ناچارا

 بندم. یسرد چشم هام و م

 

 . پرمیو مثل برق از خواب م ترسمی، م شهیم دهیکه روم کش ییحس پتو با

چشمش به آشنا  بهیغر یکل ونیکه م یکنم درست مثل آدم یبهت زده نگاهش م نم،یب یسرم م یکه باال سروشو

 . شهیپر م ینگاهم از شاد خورهیم

 

 :  گهیم رهیگیم یکه بدجور قلبم رو به باز یمردونه ا یو با صدا کشهیبه پشت گردنش م یدست

 بود . نیسنگ یلیآخه خوابت خ یبش داریکردم ب یگفتم روت پتو بندازم. فکر نم یتو خودت جمع شد نجایا دمید_
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 پرمیشب ها چند بار از خواب م نیشد بهت بگم االن از ترس مع یکاش م کنمیپر از حرفم بهش نگاه م یچشم ها با

 کنم . انتیتا مبادا به عشقمون خ

 

 :  گهیو م ندازهیبه چشم هام م ینگاه

  ؟یخوب _

 :  دمیبغض جوابش رو م با

  ؟یجا ببر نیمنو از ا شهیسروش م_

 دازهنیقلبم رو به تالطم م بیکه عج یو با لحن شهیم رهیگونه ام خ یبه اشک رو …شهینگاهش نگران م خوره،یم جا

 :  گهیم

  ؟یکنیم هیگر یشده سوگل؟ چرا دار یچ_

 خندم :  یکنم و به اجبار م یگفتن ندارم . با پشت دست اشکامو پاک م یبرا ی. حرف کنمیم سکوت

 ؟  ی؟ االن بهتر یمرخص شد_

 دم . یبحث رو از خودم به سمت اون سوق م انهیچقدر ناش شهیم متوجه

با  دهیهم فشار م یکه دندون هاش رو رو یو در حال شهی، دوباره گردن و گوش هاش قرمز م شهیاعصابش خورد م 

 : گهیتحکم م

 نکن سوگل حرف بزن ! وونمیباهات کرده ؟ د یکرده؟ کار تتیشرف اذ یحرف رو عوض نکن ، اون ب_

 

آرومم  تشیعصبان نیاما ا بهیشدنش برام حکم مسکن رو داره ، عج یرتی، غ کنمینگاه م شیعصبان یه چهر به

 . کنهیم

 . کنمیگونمو پاک م ی، با پشت دست اشک رو شمیو بلند م رمیگیرو به مبل م دستم
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 یوردکه خ ییچاقو اون با …کرده دمیکرده ، به جون تو تهد دمیتهد نیبهش بگم مع تونستمیگفتم؟ م یم دیبا یچ

قلبم رو خفه کنم و هم بستر اون  یصدا خوادیفراموشت کنم، چطور بگم ازم م خوادیبهم هشدار داده و االن علنا م

 بشم ؟ 

 . برهیم نییرو باال و پا نشیس یکه هر بار قفسه  ی، به دم و بازدم وفتهیاش م نهیس یبه قفسه  نگاهم

 مردونه اش رو دارن.  یبازوها نیدن بوجودم خواهان حبس ش تمام

 : امیو به حرف م چرخهیبگم ناخوداگاه زبونم م خوامیم یبفهمم چ نکهیو قبل از ا رمیگیرو ازش م نگاهم

  …فقط امروز_

 :  گهیو م کنهیاخم نگاهم م با

  ه؟یمنظورت چ_

 :  گمیو م زنمیچشم هاش زل م به

  …یازم متنفر دونمیم_

 :  گهیو قاطع م پرهیحرفم م وسط

 . ستمین_

 . کنهیلب هام جا خوش م یرو یمحو لبخند

 :  دمیم ادامه

 یهنوز تو نکهی، ا وفتادهین یاتفاق چیحس کنم ه خوامیم امروز فقط …فراموش کنم سروش خوامیفقط امروز م_

 نفرته یمن دار که به یبره تنها حس ادمیبذار  …ایاما فقط امروز با من ب دونمیم ادهی! توقعم ز میگذشته ا

 

 پرسه:   یم یکالفگ یو با کم دهیرو تکون م سرش

 ناراحتت کرده؟  نیمع ه؟یچ یحرف ها برا نیا دینگاه ناام نی! ایگیم یفهمم چ یسوگل نم_
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 :  گمیبدم م یکه به سوالش جواب نیا بدون

که هر وقت  یهمون کوچه ا میدیبار همو د نیکه اول ی، همون کوچه ا مونمیاون کوچه بن بست منتظرت م یمن تو_

 که آجر به آجرش با ما آشناست .  ی، همون کوچه خرابه ا میذاشتیشد اون جا قرار م یهم تنگ م یدلمون برا

 

 دیخوام ام یدونم باورم نداره اما حداقل م یدونم بهم اعتماد نداره ، م ی، م کنهینگاهم م شیعسل یچشم ها با

 . ادیداشته باشم که م

 . میریپر از غم فاصله بگ یایدن نیروز هم که شده از ا کی یتا برا ادیم

 …رمیو از پله ها باال م کنمیعقب گرد م ادیب رونیاز حنجره اش ب یکه حرف نی، قبل از ا خورنیهاش تکون م لب

 که در اتاقم رو باز کرده .  هیشکرش باق یو جا ستین نیاز مع یخبر

 . کنمیبه خودم نگاه م نهییآ یبعد از شستن دست و صورتم با وسواس تو میمثل قد درست

  …دهیچشم هام گود افتاده و رنگم پر ریز یقبل و نداره ، الغر تر شدم ، حت یشاداب صورتم

به  رو یو دخترونه ا حیمل شی. درست مثل قبل آراشمیابروهام م ریکردن ز زیو مشغول تم زنمیوجود لبخند م نیا با

 یدخترونه ام و م ی، مانتو کنمیو مقنعه ام رو سرم م زمیر یصورتم م یجلو ی، موهام رو چتر دمیم هیهد صورتم

  …دارمیپوشم و کوله ام رو برم

تفاوت که اون موقع هوا گرم بود و االن شهر پر شده  نیدرست مثل االن بود .  با ا پمیت دمیکه سروش رو د یاول روز

 زده .  خی یبود از برف ها

 . رمیم رونیاز اتاق ب دمیسف یو بعد از تن کردن پالتو پوشمیم یشالگردن کاله

 دوست ندارم گوش کنم . یو من حت ادیاتاقش م یصحبت کردن دلنواز از تو یصدا

 خرابش کنم .  خواستمیامروز روز من بود و نم فقط

 ه بن بست برسم . به اون کوچ تونمیساعت م کیبندون بعد از  خیاون  یو تو شمیم یتاکس سوار
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انبوه خاطره هام غرق  یتو تونستمیکوچه خاطره داشتم که تا صبح م نی، انقدر با ا رهیلبهام کنار نم یاز رو لبخند

 بشم .

 کوچه مخروبه که برام مقدسه.  هیو  مونمی، من م رهیم یتاکس

جا  نی، درست هم ادیچشمم م یجلو یینمایس لمیف نیع دمیجا اومدم و سروش رو د نیکه به ا یروز نیاول ریتصو

 غم بغل کرده بودم . یمخروبه زانو نیکنار هم

بود  بیو عج نجایا ومدمیم شهیهم ییجورا هیجا پناه گاهم بود ،  نیچرا اون روز اون جا بودم اما ا ستین ادمی درست

اول حواسم رو پرت  یدرست از همون لحظه  یبم و مردونه ا یصدا ادمهی  ،یاوج دل گرفتگ یتو  شدمیکه آروم م

 کرد : 

  ن؟یکنیم هیگر نیدار_

 . دمیپسر جوون رو د هیبا پشت دست اشک هام و پاک کردم ، برگشتم و روبه روم  یو فور دمیترس

 بلند شدم و گفتم :  ی، فور ارهیسرم ب ییبخواد بال دمیرهگذر ترس یب یاون کوچه  یتو

  …کردمینم هیگر …نه …من_

 نگاهم کرد . رهیه روم آورد و نه خ، نه ب هیدردم چ دیفهم

 که خجالت زده نشم گفت:   نیا یو برا دیرو ازم دزد نگاهش

 مزاحم شدم.  دی، ببخش دیکنیم هیلحظه فکر کردم گر هی_

 که من ناخودآگاه صداش زدم :  یبند حرفش ازم فاصله گرفت طور پشت

  …دیصبر کن_

 حال مردونه اش انداختم و گفتم :  نیساده و در ع پیبه ت یسمتم ، نگاه برگشت

  ن؟یمحله ا نیا مال …شما_

 زد و جواب داد :  یمحو لبخند
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 بله ._

 :  دمیدوست داشتم که راجع بهش بدونم چون دوباره پرس انگار

 !  دمتونیتا حاال ند_

 متواضع جواب داد :  ارهیخم به ابرو ب نکهیا بدون

  …نبودم مدت هی کنمیم یبا خاتون و حاج بابا زندگ_

که کل محل دوستشون داشتن ،  رمردیو پ رزنیپ هیچند خونه اون ورترمون بود ،  ی هیگفت خاتون شناختم همسا تا

 :  دمیزده پرس جانیه

 ؟یشما پسر خاتون_

هل کرده بودم ،  ییجورا هیاما روم نشد .  یتکون داد ، دوست داشتم بپرسم پس تا حاال کجا بود یرو به آروم سرش

 بگم!  یچ تمدونسینم

 هام و از صورتم کنار زدم و با تته پته گفتم :  یچتر

  …کوچه نیا یتو امیخوشحالم م ایکه ناراحتم  ییوقت ها_

 و گفت:   دیخند مردونه

 . دونمیم_

 :  دیابروم باال پر یتا هی

 از کجا؟ _

 اشاره کرد و گفت :  وارید به

جوک  وارید یرو نیکه خوشحال ییوقت ها زنمیم حدس …از شعر و جوک دیو پر کرد وارید یکه رو ییاز اونجا_

  …بودنتونم شعر نیغمگ ی، وقت ها نیسینویم

 .  قهینکته سنج و دق یادیانداختم و ته دلم اعتراف کردم ز نییزده سرم و پا خجالت
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 شده! قیمن دق یبود که چرا به رفتار و نوشته ها نیاومد ا بیکه برام عج یزیچ اما

 

 :  رسهیدرست پشت سرم به گوش م یبم و مردونه ا یدر خاطراتم صدا غرق

 . یباش دنمینفس کش لیدل یروز هی کردمیفکرشم نم یحت دمتیکه د یروز اول_

 نیزم یرو دیکه تضاد با برف سف یمشک یاون لباس ها یتو دنشیبرگشتم ، د یقرار یو با ب دمیرو شن صداش

 خت . ندا یداشت ، قلبم رو به تالطم م

 بیج ی. دستش رو تو دیکش یقربون صدقه رفتنش پر م یکه دلم برا ومدیبهش م یرنگش به قدر اهیس یپالتو اون

 ادامه داد : یشلوار خوش دوختش برد و با لبخند تلخ

چشم هاش با خودم  دنیکه بار اول با د ی، دختر دیبار یدرشتش م یاز چشم ها طنتیکه ش زهیم زهیدختر ر هی_

  …یدختر رسما رو دست گاو زده ، از همون روز اسمت رو گذاشتم چشم گاو نیگفتم ا

 که تا آخر عمر زخمش خوب نشه .  ارهیسر قلبم ب ییبال یروز یدختر چشم گاو نیا کردمیو نم فکرش

 :  گمیم یو با لبخند مصنوع کنمیچشم هاش نگاه م به

 تا داغ دلتو و تازه کنم !  نجایا ومدمین_

 :  دمی، ادامه م کنهیمسکوت نگاهم  با

  شه؟یافتاده ، نم نمونیب یچه اتفاق نکهیا میروز هم شده فراموش کن کی یاومدم برا_

 . شهیو با اخم فقط نظاره گر من م کنهیهم سکوت م باز

 :  گمیو م زنمیم ی، لبخند ارمیخودم نم یرو به

 نشونت بدم . یزیچ هی ایاصال ب_
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 نیبندون زم خی یبرم که پام رو مینوشت وارید یکه سال ها قبل با هم رو یادداشتیبه سمت  خوامیو م زنمیو م حرفم

که بتونم تعادل خودم رو حفظ کنم ،  نیجا بند کنم اما قبل از ا هیو دستم و به  کنمیم یو سع زنمیم غیج خورهیسر م

 . امیبرف ها فرود م هانبو ونیبا صورت م یعنیوضع ممکن  نیدرست به بدتر

 :  شنومینگران سروش رو م ی، صدا شهیحس م یب صورتم

  ؟یسوگل خوب_

 . خورمیتکون هم نم ی، حت دمی، جواب نم کنهیگل م طنتمیاون اوضاع ش یتو

 . گردونهیو با قدرت برم م نهیشیبازوم م یکه رو یو بعد از اون دست کنمیرو کنارم حس م حضورش

 :  دمینگرانش گوش م یپلک هام و تکون بدم با لذت به صدا نکهیا بدون

 . ادیخوشم نم ایشوخ نیاالن بگم اصال از ا نیهم یکنیم یباز لمیف یاگه دار نیبب …سوگل چشم هاتو باز کن_

 . ذارمیپاسخ م یرو ب شی، همچنان نگران امیموضعم کوتاه نم از

 :  گهیم یملتمس یو با صدا رهیگیدست مردونه اش م یرو تو دستم

اما  …شمیهنوز نگرانت م یبهم ثابت کن یخوای، م یبهم بخند یخوای! م دونمیم یکنیامتحانم م یباز دار نیبب_

 . رمیباور کن م یچشم هاتو باز نکن گهید ی هی، اگه تا سه ثان یکنیاشتباه م

 

 !  هیالک دیحرف هاش تهد یهمه  دونستمی، م شمیزور مانع لبخندم م به

 :  کنهیبه شمردن م شروع

  …دو … کی_

 :  گهیو م کنهیکالفه نفسش رو آزاد م دهیسه نرس یشماره  هب

  …المصبو یچشما اون کن باز حاال …من باختم شهیهم مثل …باشه_

 :  گمیو با چشم بسته م زنمیم ی، لبخند شهیاما نگران م کنمیم یباز لمیدارم ف دونهیکه م نیا با
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 کنمیچشم هام و باز م یدرست کن یجا باهام آدم برف نیهم یاگه قول بد_

 

 . نمکیچشم نگاهش م یو از گوشه  دمیپلکم رو تکون م دیشنوم با ترد یصداش رو نم یبزنه اما وقت یحرف منتظرم

 :  گمیو م رمیگیبه خودم م یمظلومانه ا ی افهیشده ، ق رهیسرزنش به من خ با

  ؟یبکن یهر کار میخوشحال یمثل قبال برا شهیم یخوب چ_

 :  گهیبه صورت قرمز شده ام م رهیو خ شهیتلخ بلند م ی، با اوقات رهیاز قبل در هم م شتریهاش ب اخم

م برات بکنم ، پس از یکه گفت یتا هر کار ستمیمنم اون سروش ساده و زود باور ن ست،یمثل گذشته ن یچیه گهید_

 توقع نداشته باش مثل قبل رفتار کنم. 

 

، انگار که  رمیگی، حرف هاش و به دل نم رهیمدلش م نیآخر نیماشتوجه بهم به سمت  یو ب شهیتموم م حرفش

 . دمینشن یچیه

از و همزمان با ب کنمیرو درست م یو گوله بزرگ برف شمیاز جا بلند م طنتیبرسه با ش نشیکه به ماش نیاز ا قبل

بزرگ برف درست  ی کهیکه از شانس خوبش اون ت کنمیرو به سمت سروش پرت م یبرف یگوله  نیشدن در ماش

 . ادیپشت گردنش فرود م

 

 . زنمیخودم دست م یو با افتخار برا کنمیذوق م قمیدق یریهدف گ نی، به خاطر ا زنهیم خشکش

تا  یکن تیانقدر اذ دیبرف حقش بود ، مرد اخمو و بداخالق رو با یاما اون گوله  هییسروش چقدر سرما دونمیم خوب

 رام بشه . 

 

 :  گهیم یگرده و با خشم ساختگ یرمبه سمتم ب واشی واشی
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 سوگل . خارهیانگار واقعا تنت م_

 . کنهیو با قدرت به سمتم پرتاپ م کنهیبزرگتر از مال من درست م یو برف شهیاش تموم نشده ، خم م جمله

 :  گهیو م کنهیکه به سنگ خورد نگاه م یری، خصمانه به ت دمیم یو جاخال خندمیم

 . ارمیکارتو سرت در ب یتا تالف کننینم میبرفا هم همراه نیا یحت_

 : گمیو سرکشانه م زنمیو به کمرم م دستم

نه دوستا یلیخ ایبه خانم محترم برخورد کنن ، بعدشم من از همون اول گفتم که ب دینبا دوننیبرف ها م نیچون ا_

 من و بزن !  ایب یتونیحاال اگه م …ی، خودت نخواست میدرست کن یآدم برف

 

 ناآشنا و پر از یحال نگاه نی، لبخند کمرنگ و در ع کنهیکنج لبهاش جا خوش م یابیبخند کمرنگ و کمل باالخره

 حرف 

  نطوره؟یهم یبا من مبارزه کن یخوایم یعنی_

 یا گانهیو با لحن سرد و ب شهیبه پوزخند م لی، لبخندش کم کم تبد کنمیکج م یلیرو به عالمت هر طورما سرم

 :  گهیم

 کردن یباز یکردم مطمئن باش تو رو برا یوقت هوس برف باز هیبرم به زنم برسم ، اگه  دیمتاسفم سوگل اما با_

حظه از ل کی یحت خوامیسروش تموم شد!  برعکس تو من نم یسوگل برا …یبهتره قبول کن گهی. د کنمیانتخاب نم

 با تو بودنم برام تکرار شه .  یروزا

 

 . کنمیحم نگاه مر یسروش ب نیبه ا ناباور

 یب و کنهیارزش از کنارم عبور م یموجود ب هی، مثل  نهیتا شکستنم رو بب ستهیا ینم یحت شهیکه تموم م حرفش

 . شهیخارج م دمید یحواله ام کنه ، از گستره  ینگاه مین نکهیو بدون ا شهیم نشیتفاوت سوار ماش
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 بذاره بره؟  یراحت نی، رفت؟ انقدر ازم متنفر شد که به ا کنمینگاه م شیخال یو مبهوت به جا مات

 سوگل ؟  کنهیم ی، چه فرق دمیو با لبخند تلخم قورت م بغضم

  …تو حرومه یبرا یمرگ خوش یاما بهت ثابت شد تا لحظه  یروز آخر خوش باش یخواستیم

بود که نفرت  یم سرد و عسلجفت چش هیشد  دتیکه عا یزیسروش مثل قبل نگاهت کنه ، اما تنها چ یخواستیم

   دیبار یازش م

خوب و  ینفرو داره تا باهاش روز ها هی،  ستیاون تنها ن یدی، اما فهم یروزهاتو با سروش تکرار کن یخواستیم

 بسازه . یدیجد

اون  یخدا ، حداقل با برگشتن تو شیپ یگردینداره ! بر م بی، ع یاز همه جا رونده و مونده شد یاوج جوون یتو

 !  یچقدر عاشقش بود فهمهی، حداقل سروش م یفروشینم نیات رو به مع نهیس یخونه عشق تو

 یکوچه ا نیا یتو نجای، حاال ا یباز یم یکه بر یراه هر از …تو باخته یآخرش برا یدونست یخوردن نداره ، م غصه

 .  یرسیبه ته خط م،  یشیتموم م …شهیم اهیس اتیتازه گرفت ، دن یرنگ و رو هیبرات  یکه زندگ

 کردن هم تلخ تره ! هیکه از صد بار گر ی، لبخند زنمی، به جاش لبخند م کنمینم هیگر

 . ارمیم رونیام رو ازش ب نهیو آ کنمیکوله ام م یرو تو دستم

 کنم . ینگاه م نهییآ یخودم تو ریتصو به

شک تا سر مزارت ا ستینفر ن کیبد از مرگت  یکه حت یچقدر بدبخت نی، بب زنمیخودم هم لبخند م ریبه تصو یحت

 . زهیبر

 !  شهی، نابود م شهیبکنم کمرش خم م خوامیکه م یبا کار دونمیهست ، م بابام

 بشم . گهیمرد د هیسوزم مال  یتب عشق م یکه تو ینیدر ع خواستمی، من عاشق بودم ، نم کنهیحتما درکم م اما

 ، ازم متنفر بود !  خواستیمنو نم گهیکنم چون عشقم د یزندگ تونستمینم

متعلق به من نبود ، چون عشقم عاشق شده  گهینفس بکشم چون هوا برام خفقان آور بود ، چون عشقم د تونستمینم

 بود ، منو فراموش کرده بود ! 
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 موندنم ، از صد بار مردن بدتره !  فهمهیحتما م …کنهی، حتما درکم م بابام

ها رو تحمل کنم و دم نزنم ، به قول سروش من شکننده بودم ، حاال که سنگ به  نیا ی نبودم تا بتونم همه یقو من

 .  دهیاز راه رس دنمیوقت فرو پاش یعنیشده بود ،  کهیقلبم خورده بود و هزار ت

 

 خیبه  لیکه برف ها تبد نیاز زم یقسمت یرو رو نهییسروش بود ، آ یایروز تمام دن کیکه  یگاو یبه چشم ها رهیخ

 ندازم.  یفت شده بودن مس

 . نمیب یخودم رو م یشکسته  یجوون ول یهر تکه اش چهره  ی، تو شهیتکه م هزار

تو نبود  یآه برا نی، ا شهیام خارج م نهیس ینفسم آه مانند از قفسه  دارم،یرو برم نهیاز آ یو تکه ا شمیم خم

قلبت گذاشتم  یکه من رو یزخم ی، جا یخوشبخت بش نکهیدعا از ته قلبم دارم ، اونم ا هیفقط  یتو یسروش ، برا

 به مرور زمان خوب بشه .

 اسم آزار دهنده ام از ذهنت پاک بشه . یحت کنمیم دعا …، از ته دل یکنم بخند یم دعا

نه سرزنش ،  کنمی! نه مالمت م ی، حق داشت ستمی، اصال هم ازت دلخور ن کنمیخوب رو آرزو م یروز ها یکل برات

 . نیهم …یحق داشت گمیفقط م

 

 . دوزمیماتم زده ام رو به اسم سروش و سوگل که کنار هم جا خوش کردن م نگاه

 . نمیش یو درست کنار اسم هامون م رمیهمون سمت م به

 . ذارمیرگم م یشکسته رو رو نهییرومه آ یکه مدام جلو یخندون یبه چشم ها رهیبه اسم سروش ، خ رهیخ

 . ادیاشک از چشمم م یقطره  نیو اول شهیشکسته م طلسم

سرم  یلحظه هم از تو کی یسروش حت ی، صدا شترهیاما سوزش دلم ب سوزهی، م دمیرگم فشار م یرو رو یزیت

 :  رهینم رونیب

 . شد تموم سوگل …شد تموم …شد تموم …سروش تموم شد یسوگل برا …یبهتره قبول کن گهید_
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 :  سروش

 

 کشور عاشق شدن؟  تیکند ، چند نفر از جمع یروشن شهر ، با خودش فکر م یبه چراغ ها رهیخ

 روشن شکسته شده؟  یچراغ ها نیا ریچند نفر از آدم ها ز قلب

  کنند؟یشده و حالش را درک م دایپ ایدن نینفر در ا چند

 مرد شکسته؟  نیفهمند قلب ا ینفر م چند

  …کند تا درکش کند داینفر را پ کی دتوانی، پس چرا نم ستیعالم ن یتنها دلشکسته  اگر

 

و خطاب به آن  دیآ یلب هاش م یمرد رو کیاشک  یبه تلخ یافتد ، لبخند یبه سنگ بزرگ کنارش م نگاهش

 :  دیگو یسنگ م

، آدم ها  یتو سنگ صبورم باش خوامیمتاسفم اما امشب م شتره؟یآدم ها ب یارزش توعه سنگ از بعض یدونیم_

 تره ! اهیاز سنگ س یحت قلبشون کردن ثابت بهم زدن زخم با بار هر …نتونستند

قلبشون  یخرده ها یرو از بعد ، بشکنم و دلشون دارم دوست …باشم یآدم بد خوادیسنگ صبورم! دلم م یدون یم

  …بد باشم ! چون من عاشقم تونمیعبور کنم ، اما نم

   …کنم اهیبا نفرتم قلبمو س تونمی، نم رو به انفجاره ادیاز عشق ز قلبم

 قلب شکسته است . هیشده  دشیکه عا یزیعاشق که تنها چ هی …عاشقم هی من

 و کردم کار تمام سال چهار …به عشقش برسه ، جون کندم یروز هی تونهیبا جون کندن م کردیمرد که فکر م هی

 باشم . قشیزدم ، تا بتونم ال میکه به اون برسم از تمام زندگ نیا یبرا فقط ، نشدم خسته

 معجزه اتفاق افتاده و قراره بهش برسم ، ترکم کرد!  کردمیفکر م یوقت درست
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، با  رو گرفته گهیمرد د هیاالن دست  یمن نبود ؛ حت یایمتعلق به دن ینکن سنگ صبور ، اون دختر چشم گاو تعجب

 یبرا نه …بشم یآدم بد خوامیدوستت دارن ، منم م شتری، ب یباش یآدم بدتر یجز من خوشحاله ، انگار هر چ یکی

شق ع نیبشم تا ا ی، دوست دارم آدم بد ستیبه من ن لقمتع گهیدوستم داشته باشه ، نه اون د اهامیکه دختر رو نیا

هر  ، کنهیم یقرار یقلبم مثل پسر بچه ها ب نمشیب یم که بار هر هنوز ، عاشقم من …از دلم پاک بشه ، بهم نخند

 . شمیم یرتیراش غبار ب

،  دیپوش یا گهیمرد د یکه لباس عروس رو برا یدوست دارم بغلش کنم و نذارم بره ، اما اون روز دنشیبار با د هر

 من ممنوع شد !  یهمون روز برا

 

 اهیهوا بخار شده و کم کم  در دل س یکه به خاطر سرد ی، بازدم شودیمردانه اش خارج م ی نهیس یاز قفسه  یآه

 . شودیشب گم م

 

به  دنیآتشش را خاموش کند ، عطش رس تواندیهوا هم نم یسرد یبارد ، حت یکه م ینیآن لحظه ، برف سنگ در

 قرار کرده .  یب بیکه قلبش را عج یدختر

تپد انگار قصد شکافته شدن  یگذارد ، چنان تند و کوبنده م یاش م نهیرا باال برده و درست سمت چپ س دستش

 اش را دارد . هنیس یقفسه 

 

 . شودیگرمش م یسوزناک زمستان ی، در آن هوا دیآ یبند م نفسش

 کند :  یلب زمزمه م ریفرستد و ز یم رونیحبس شده اش را ب نفس

 خدا؟  هیچه حال نیا_

 یسخت شده ، از آن عمارت لعنت شیکشد ، تحمل آن جا ماندن برا یگردنش م یآمده  رونیب یرگ ها یرو یدست

 را دارد تا به سمت آن عمارت پرواز کند . یکاف ی زهیسوگل انگ دنیمتنفر است اما د

 . ردیگ یم شیمقابلش را در پ یانتها یو ب کیتار یو راه جاده  شودیمدلش م نیو آخر اهیس نیماش سوار
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ه از ک یو حس بد ینگران نیدهد ، ا یپدال گاز فشار م یرا با تمام توان رو شیها پا نیزم خبندانیاعتنا به برف و  یب

 را گرفته بود ، کم کم قصد خفه کردنش را داشت .  بانشیشکستن غرور سوگل تا االن گر

 دست از سرش بردارد.  یحس خفگ نیا دیتا شا کندیرا باز م راهنشیپ یباال یپالتو و سه دکمه  یدکمه ها کالفه

 قصد تمام شدن ندارد . ایشده که گو یدر نظرش انقدر طوالن ریمس

 یسوگل کاف دنید هیثان کی، فقط  شودیقرار تر م یقرارش ب ی، قلب ب کندیعمارت پارک م یرا جلو نیماش یوقت

 ! هیثان کی فقط …احساس بد از وجودش پاک شود نیبود تا تمام ا

 

 رودیدر هم م شیشنود ، اخم ها یرا م نیمع ادیداد و فر ی، از همان بدو ورود صدا کندیزده در عمارت را باز م شتاب

گردن آن مرد را  خواهدیلرزاند ، دلش م یداد ها تن سوگلش را م نیکه ا نی، با فکر ا شودی، دست مردانه اش مشت م

 دستانش خورد کند . ریز

 

 است.  شیمشغول صاف کردن ناخن ها یکه با خونسرد وفتدیم یبه دلنواز چشمش

 

 پرسد :   یمقدمه م یرود و ب یاخم به سمتش م با

 باال چه خبره؟ _

 : دیگویتفاوت م یرا فوت کرده و ب شیناخن ها یکه نگاهش کند ، گرد رو نیبدون ا دلنواز

،  کنهیم منفجر خودشو داره باال اون احمقم اون …کجا خوشه ستی، معلوم ن ومدهیموقع شب ن نیخانم کوچولو تا ا_

 ساعت مین یبعدشم انگار آب از آب تکون نخورده ،  فقط منم که برا ، شهیم داشیخوش و خرم پ گهیساعت د هیتا 

 هزار انگ و تهمت و به جون بخرم !  دیبا رکردنمید
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به خم  یبیعج لی، قامتش م پردی، رنگش م وفتدیاز کار م هیچند ثان یقلبش برا کندیحرف دلنواز ، حس م دنیشن با

 !  ستیکه منظور دلنواز ، سوگل ن دهدیم یوجود به خودش دلدار نیشدن دارد ، با ا

 پرسد :  یحال م نی، با ا انهیموفق بوده  داندیمحکم باشد ، نم شهیمثل هم شیصدا کندیم یسع

 دلنواز؟  هیمنظورت ک_

ا ر ایکه دن دیگو یرا م یتفاوت اسم یاندازد و همان گونه ب یو به سروش م ردیگیم شینگاهش را از ناخن ها باالخره

 کند :  یار مبر سر سروش آو

 خوب معلومه سوگل . _

د راحت چن یلیداشت و او ، خ یبود ، سوگلش معلوم نبود چه حال نیحال آشفته اش ا لی، پس دل دیآ یبند م نفسش

 ساعت را با خودش خلوت کرده بود. 

شود. در  یگذارد و از جا بلند م یبود ، سوهان ناخن را کنار م امدهیحال سروش اصال به مذاقش خوش ن نیکه ا دلنواز

 :  دیگو یم یکند و با لحن بد یسپر م نهیحال س نیرسد با ا یجثه به نظر م زیر یادیسروش ز ی دهیبرابر قامت ورز

 هیهان؟ به خاطر  یعشق و حالش تو چرا ناراحت یخودشو گم و گور کرده رفته پ گهید یکیزن  ؟یتو چرا ترش کرد_

 یکیاما بذار من چشماتو باز کنم ، اون دختره االن تو بغل  نی؟ چشماتونو بست نیون خر شدمظلوم نما همت یدختره 

  …خیجفتتون م شیداره به ر گهید

 

 . شودی، رسما خفه م خوردیکه به گوشش م یمحکم یلیبا س شیصدا

سوگل بلند نکرده بود ،  یبار دست رو کی یکه حت یاست اما سروش بیعج ذارد،یگونه اش م یدستش را رو ناباور

 به صورت دلنواز بزند .  یلیقدرت  س نیحاال با ا

  …کس چیکند ، ه نیحق نداشت به سوگلش توه ی، کس ردیبزند اما دلش آرام نگ یلیس

به هم قفل شده اش درست مثل  یدندان ها نی، از ب دیایصورت دلنواز فرود ن یتا دوباره رو کندیرا مشت م دستش

 :  کندیغرش م زخم خورده ریش
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 نمکیدلنواز بهت رحم نم خورمی، قسم م یبگ رسهیبه اون ذهن پوچت م یو هر چ ی، دهنتو باز کن گهیبار د کیاگه _

. 

 

 یبه چشمان دلنواز م گریرا بار د زشیآم دی، نگاه بد و تهد ردیگیحال سروش خفه خون م دنیدلنواز هم با د یحت

ش متوقف نیسرشار از خشم مع ی، صدا دهینرس رهی، دستش به دستگ ردیبه سمت در عمارت م تیپاشد و با عصبان

 : کندیم

 

 سوگل کجاست؟ _

 حکم برادرش را داشت . یکه زمان شودیم رهیخ یگردد و به مرد یبرم

 :  دیگو یو م کندیابروانش را پررنگ تر م انیم ی گره

  ؟یریگیسراغ زنت رو از من م_

بدون کنترل  رودیبه سمت سروش م یقابل باور ریکه با خشم غ یان طور، هم کندیم یپله را هم ط نیآخر نیمع

 :  زندیداد م بایتقر شیصدا

 پرسم زن من کجاست؟ سوگل کجاست ؟  یبار آخر م یسروش برا ؟یختیبارم زهرتو نر نیباور کنم ا یعنی_

 

 کالفه ترش کرده . نیمع یوجود سوال ها نی، با ا زندیبه قلبش چنگ م یکس کندیم حس

 :  دیگو یو م کندیکنترل م یرا تا حدود شیصدا خشم

 سراغ من !  یایمواقع ن نجوریحداقل غرور داشته باش تا ا یندار رتیمن از زن تو خبر ندارم ، غ_

 .  رودیم رونیبماند از عمارت ب نیاز جانب مع یمنتظر حرف نکهیو بدون ا زندیرا م حرفش

 . دهدیز فشار مپدال گا یرا رو شیو پا شودیم نشیماش سوار
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 و رو کرده !  ریز نیپگاه را مع یو خانه  یکجا را بگردد ، مسلما خانه پدر داندینم

تلفن خاموش را  دیضبط شده نو یصدا یاما وقت ردیگیاش را م یچشم گاو یشماره  لشیاز مدت ها با موبا بعد

 دهد .  یپدال گاز فشار م یرا رو شیتر از قبل پا دی، نا ام دهدیم

 کشاند .  یهمان کوچه بن بست م ریاو را به سمت مس یکشش قلب ای، حکمت خدا  داندینم

ش برف ، بار شودیم ادهیاز سوگل پ ینشان نیکردن کوچکتر دایپ دیو به ام کندیرا پارک م نشیقرار ماش یو ب دیام نا

 . ندیچشمش را بب یجلو ریمس یبه خوب تواندیشده که نم ادیز یبه حد

 . داردیبه جلو برم یو گام گذاردیبرف ها به جا م یرا رو شیپا رد

 آورد . یکه نفسش را بند م ندیبیرا م یزیانبوه برف ها چشمش چ نیظلمات شب ، ب انیم

 . داردیبه جلو برم یگرید قدم

 برف ها گم شده.  نیغرق در خون ب یسروش و سوگل ، دختر یاسم حک شده  ریز درست

 

  …رودی، جلوتر م وفتدیبه شماره م شیها نفس

 . لرزاندیم نهیبرف ها رنگ داده ، قلبش را در س یدیشده از دست دختر که به سف ی، خون جار زندیم زانو

 . زدیکنار م شیصورت دختر روبه رو یو برف ها را از رو بردیم شیرا پ دستش

 سوگل باشد ! تواندینم دهیرنگ پر نیدختر با ا نیا

 

 مرگ را دارد . یلحظه  حس

 کرده . یکه سوگلش خودکش نی، ا دهدیخون ها ، همه و همه به او نشان م نیشکسته ، ا ی نهییآ نیا

 جانش را کرده !  قصد
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 ساعت ها با خود خلوت کرده و از سوگلش غافل شده.  او

ته دلش را  یو همزمان فکر شودیم یچشمش جار یاشک از گوشه  یقطره  نی، اول رودیغرورش کنار م ی پرده

 :  کندیم یخال

 ؟؟یچ ادیسرش ب ییاگه بال_

 یو ب کشدیسوگل را در آغوش م ی، مجنون وار جسم افتاده  کندیاش م وانهیهم د یزیچ نیفکر کردن به چن یحت

 :  کندیالتماس م بایتاب و همراه با اشک تقر

گرفتن  با ؟یکن هیمنو تنب ی؟؟خواستیکار کرد یچ ؟یکار کرد یچ سوگل …چشاتو باز کن یچشاتو باز کن ! لعنت_

درست کنم !  یتا خود صبح باهات آدم برف خورمیچشماتو باز کن قسم م میجون خودت؟ باشه غلط کردم! چشم گاو

 …سوگل بمون برام فقط …نداشته باش وستمن و د یکن ! حت همیتنب یتو چشم هاتو باز کن ، بعد هر جور خواست

 !  بمون برام

 

 نیتا ا دهدیهم فشار م یرا رو شی؛ پلک ها ستیاش ن یجز سکوت چشم گاو یزیمردانه اش ، چ یالتماس ها جواب

 تار شده اش را واضح کند . ی دهیمزاحم ، د یاشک ها

 اندازد . یآورد و به دور سوگل م یرا از تنش در م شیپالتو

 . شودیو بلند م دهیرا در آغوش کش یمکث ، چشم گاو بدون

 یدستانش جسم ب یگرفته هر لحظه با تنگ کردن حلقه  شیدست ها یاش را رو یزندگ ییدارا نیبا ارزشتر درست

، با  رودیم نیکه به سمت ماش یو همان طور کندیچسباند ، سرش را خم م یهوش دختر را محکم تر به خودش م

 :  دهدیعاشقانه از سر م یسوزنده ، کنار گوش سوگل نجوا ینفس ها

اما تو چشم هاتو باز کن ، مهم  ،یکن یبود که تو حسود نیدم فقط به خاطر امنو ببخش! اگه با دلنواز ازدواج کر_

 هگی، د دمیعذابت نم گهی. فقط چشم هاتو باز کن ! درمیبرو م یاگه بگ ی، حت یاگه دوستم نداشته باش ستین

  …از قبل شتریب یلیخ …دارم  ستتهنوزم دو ؟یفهمیم خوامتیکنم ، سوگل من هنوزم م یناراحتت نم
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ب در ت دیبود ، انگار با یادیچشمان بزرگ و براقش در آن لحظه توقع ز دنی، د کندیبه چشمان سوگل نگاه م منتظر

 به نگاهش دوخته شوند . گریسوخت تا بار د یچشم ها م نیا

 

ل سوار شده ، قبل از حرکت، دستما زیگذارد ، خودش ن یم یصندل یرو اطیرا باز کرده و سوگل را با احت نیماش در

 گذارد.  یزخم سوگل م یو بر رو داردیرا بر م بشیجا خوش کرده در ج دیسف

 

 زده است . یاحتمال فکر کند که سوگل به خاطر او دست به خودکش نیخواهد به ا ینم یحت

 یلب زمزمه م ریمکد . مسخ شده ز یتنش را م ی رهیلحظه ، ذره ذره ش کی یبرا ی، حت دیآ یکه در سرش م یفکر

 کند : 

  ؟یاون الشخور باشه چ ینقشه  نایا یاگه همه _

 

با تمام توان  ادیو همراه با فر دهدی، کنترلش را از دست م شودیمتوقف م شیخون در رگ ها انیجر یلحظه ا یبرا

 کوبد .  یم نیبه فرمان ماش یضربه ا

ودش توانست خ یگناه بود ، تا آخر عمر نم یقرار ، اگر سوگل ب یو کشدار و نبض گردنش تپنده و ب دهیبر شیها نفس

 را ببخشد. 

 افکار آزار دهنده را از خودش دور کند.  نیگذراند تا بتواند ا یهم م یرو هیرا چند ثان چشمانش

 

 یروانه  ی، نگاهش گاه دهدیپدال گاز فشار م یرا با تمام توان رو شیرا روشن کرده و پا نیآشفته ماش یحال با

 . شودیبه سوگل م رهیخ یو گاه ابانیخ

 تا سوگلش را به او ببخشد . کندیدست سوگل را گرفته و فقط به خدا التماس م ریمس تمام
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 ؟  کردیاش با مرگ دسته و پنجه نرم م یشخص زندگ نیزتریعز یداشت وقت یتیچه اهم غرور

ده بود ش گرانید ی سهیسد یقربان نطوریکه ا ینیریعشق ش یبرا کردیم هیخون گر دیکم بود، با ختنیاشک ر یحت

 . 

 !  کندیم یرانندگ مارستانیچطور تا ب داندینم اصال

 ی، محکم و با قدرت درست همان گونه که چشم گاو ردیگیرا پارک کرده و دوباره سوگل را در آغوش م نیماش

 حسرتش را داشت .

 زند :  یداد م بایاند تقر ستادهیکه آنجا ا ییو رو به پرستار ها شودیم مارستانیب وارد

 دکترو خبر کنه . تونیکی_

 . زدیم واریاش به در و د یلینجات ل ی، مجنون وار برا رودیدنبال دکتر م مهیسراس یپرستار

 . ردیگیمنتقل کنند از او فاصله نم ژهیو یکه سوگل را به بخش مراقبت ها یزمان تا

 . دهدیشکستن م ی، باالخره به خودش اجازه  شودیکه بسته م ژهیو یمراقبت ها در

 .  بردیمجعدش فرو م یانبوه موها انیو دستش را م ندینش یتوجه به غرور مردانه اش م یدر ب پشت

 را خراش دهد .  شیو گلو دیایکه از اعماق وجودش ب یادیداشت ، فر دنیکش ادیبه فر یبیعج لیاش م حنجره

 را سد کرده . شیگلو بکیمردانه اش س بغض

با مرگ  مارستانیتخت ب یاش رو یزندگ یی، تنها دارا داندیخودش هم نم کشدیجا نشسته و نفس م نیا چطور

 را تنفس کند که عشقش از آن محروم است . ییهوا تواندیم چطور …و او کندیدست و پنجه نرم م

توانسته بود دل ، چطور  کوبدیم واریو چند بار سرش را به د نی، چند دهدیم هیپشت سرش تک واریرا به د سرش

 بگذارد؟  شیسوگل را بشکند و تنها

 اش را پس زده زده است ؟ یغرور خودش افتاده و چشم گاو میبه فکر ترم یبا خودخواه چطور
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 گذرد !  یآن که بفهمد چه در دلش م یعشقش گذشته ب یغم زده  یاز کنار چشم ها چطور

 

 شودیتوانست تحمل کند ، نفس زنان و شتاب زده بلند م ینم نیاز ا شتریب

 

 . دیآ یم رونیاز اتاق ب مهیسراس یباز شده و پرستار ژهیو یلحظه درب مراقبت ها همان

 :  پرسدیم دهیو نفس بر شودیم کشیفوت وقت نزد بدون

 حالش چطوره؟ _

دختر  یاندازد و انگار او را مصوبل خودکش یم شیمرد روبه رو یقرمز و وضع آشفته  یبه چشم ها ینگاه پرستار

 :  دیگو یو م کندیچون اخم در هم م داندیجوان م

هوش بوده ، رگش به طور کامل پاره نشده اگه  یاز دست داده ، از اون گذشته چند ساعت ب یادیخانمتون خون ز_

 ستیاصال خوب ن تشی، چون وضع دیبگم دعا کن تونمیاما االن ، فقط م کردیبهش کمک م یلیخ نشیرسوند یزود م

. 

 

 :  دیگو یزخم خورده اش م یحنجره  انیاز م یبه سخت یگرفته و خش دار یصدا با

  …جوونه یلیاون دختر هنوز خ ه؟یچ منظورتون …م_

 

 :  ردیگ یاوج م شیو صدا شومیم ادیز شیخون در رگ ها جوشش

 ینیب یاگه م …رمیم یمنم م ادیسرش ب یینه؟ اگه بالاون دختر انقدر جوو یوقت یزنیحرف م دیچطور انقدر نا ام_

 حرفا اون دختر و نجات بده!   نیا یدلم دارم ، پس به جا یکه تو هیدیواسه خاطر ام ستادمیروبه روت وا نجایا
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 :  دیگو یم کندیکه سنگ را هم ذوب م یو با لحن ردیگ یاز التماس م یرگه ا شیصدا

برآورده  دیآرزو داشت که با یکل …جوونه یلیهنوز خ …ستیکنه !! اون حقش مردن ن دایفقط اون دختر نجات پ_

طر فقط به خا یقلب هی رونیب نیاتاقه اما ا ی، اون تو دیاما اونو نجاتش بد دیری، اگه الزمه از خون و جون من بگ شدیم

 !  ستهیمی، وا هاری. به خدا قسم طاقت نمستهیمیبشه اونم از حرکت وا دیام نا اگه …تپه یاون م

 

 . شودیشکست خورده منقلب م یول کلیه یمرد قو نیا دنیحال پرستار با د یحت

 :  دیگو یو م کندینگاهش م متاسف

 کنه.  دایکه نجات پ دوارمی، ام میکنیم مونویسع یما همه _

 

 . شودیسروش دور م یبه خون نشسته  یو از مقابل چشم ها زندیرا م حرفش

 

 . ردیگیدستانش م انیو سرش را م ندینش یم یصندل یرمق رو یب

  …، از آن گذشته ، ضربان قلبش کند شده کندیم یخفگ احساس

آن تخت  یسوگلش رو یو او به جا ردیبگذارد ، دوست دارد بم ابانیاش دوست دارد سر به ب یلیمجنون از غم ل مثل

 ینیریش نیاست که در ع ی، بستن چشمانش و غرق شدن در خاطرات دیآ یکه از دستش بر م یبخوابد ، اما تنها کار

 .  کندیکامش را تلخ م یادیز

 

 !  کندیالتماس م الشیو به سوگل خ زدیری، اشک م ندینش یم یچند ساعت پشت در آن اتاق لعنت داندینم اصال

 است تا حال بدش بدتر شود . یکاف نیآمدن هراسان مع اما
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 ا آتش خشم ، تمام وجودش را بسوزاند .است ت یکاف نیمع دنید

 

مرد خودخواه بکشد ، به سمتش  نیبر سر ا ادیفر ادیدارد خودش را کنترل کند تا مبادا از خشم ز یکه سع یحال در

 . ردیگیمردانه اش م یمشت ها انیاش را م قهیو  بردیم ورشی

 

 زدن کم ادیو قبل از سروش او خشمش را با فر زندیمالحظه دستش را پس م یب نیخشم متقابل است ، مع نیا ایگو

 کند :  یم

 در آورده ؟ هان؟  مارستانیکه سر از ب یکار کرد یشرف ؟ چ یب یکار کرد یبا زن من چ_

 

خودش کنترل داشته باشد ،  یکه بتواند رو نیشود و قبل از ا یلرزد، دستانش مشت م یسروش از خشم م صورتش

 . دیآ یفرود م نیصورت مع یمشت محکمش درست رو

 

و مثل گرگ زخم خورده جبهه گرفته و با  دهدیتکان م شیوار مقابل مرد مغرور روبه رو دیاشاره اش را تهد انگشت

 :  دیگو یتحکم مردانه اش م

که اون  یا هیهر ثان یبه ازا رمیگ یم شاهد رو خدا …مو از سر اون دختر کم نشه هی! دعا کن  نیبرو دعا کن مع_

 کنمیم ی. کار رمیگیتو ازت م یزندگ یها ییدارا نیکنه ، با ارزش تر یاون تخت با مرگ دست و پنجه نرم م یرو

 !  ادین لسر سوگ ییبال کن دعا …! فقط دعا کن یمردن التماس کن یبرا

 

 بار نوبت نیو ا کندی، با انگشت شصت خون گوشه لبش را پاک م دیآ یخوش نم نیاصال به مذاق مع شیها حرف

 بخواند :  یکند و کر دیاست تا تهد نیمع

  ؟یبه چه حق ؟یریگیزن من م اریخودتو صاحب اخت یبه چه حق که؟یمرت یگیم یدار یتو چ_
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 .ندیآ یمرد به سمتش م نیا یکه چند پرستار هراسان از نعره  ردیگیاوج م ی، طور ردیگیاوج م شیصدا

 

متش به س تیانداخته و با عصبان نیمع یخودش را جلو یکه به قصد کشت به سروش حمله کند ، پرستار نیاز ا قبل

 :  کندیپرخاش م

برو  مارستانیاالن از ب نیهم ده؟یخواب ضیمر یکل مارستانهیب یفهم یروسرت؟ نم یجا رو گذاشت نیچه خبرته آقا ا_

 تا حراست و خبر نکردم .  رونیب

 :  دهدیو خشم جواب م زیارد ، طلبکار و لبرآنکه ترس برش د بدون

 شرفه !  یب نیبره ا دیکه با ی، کجا برم ؟ اون دهیزن من اون جا خواب_

 :  دهدیادامه م یشتریبه سروش کرده و با خشم ب رو

ونه قبرست ی نهیکه به زن من چشم داشته باشه جاش س یکس ؟یفهمیکنم . م یبهت رحم نم گهید …هیکاف گهید_

  ؟یشنو یم

 

 قلبش سر باز کند :  نیو زخم چرک ردیسروش اوج بگ یاست تا صدا یکاف "زن من"لفظ

منه  ؟یکه مجبور شد باهات ازدواج کنه ؟ هان ؟ به چ یکرد دشیتهد یچ به …سوگل نامزد من بود ، مال من بود_

 دایبه هوش ب یمنه ، وقت عاشق هنوز  دختر اون …بهت بگم یزیچ هیاحمق باور کردم سوگل منو نخواست ، اما بذار 

 . رمیگ ینامزدمو ازت پس م ؟یدیشن  رمیگ یازت پسش م

 

 یو ب شودیتجاوز شده سرکش م مشیکه به حر یریدرست مثل ش نیو مع گذاردیم ریدم ش یرسما پا رو سروش

 آورد . یگونه اش فرود م یرا رو یو مشت محکم بردیم ورشیتوجه به اعتراضات پرستار به سمت سروش 
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 زند :  یو داد م شودیدو چندان م خشمش

 . کشمتیخودم م یبا دستا ؟یدیشن کشمتیم_

 

 :  کندیمرد مقابلش م یاش را حواله  نهیو لحن پر از ک کندیبا نفرت نگاهش م سروش

سقف اون عمارت  …رمیگیو ازت م یجمع کرد یکه با حروم خور یی! تمام اون پوال یبکن یتونینم یکار چیه گهید_

ت به چرا دس یبگ دی، با یسر اون دختر آورد ییچه بال یبگ دیبا ؟یدیصدرا شن نیمع کنمیو رو سرت خراب م یلعنت

 زد !  یخودکش

 

 کند.  یآوار م نیسر مع یرو رو ایدن " یخودکش" یکلمه  دنیشن

کرد آن دختر دست  یرا بفهمد ، اما فکرش را نم شیاسم توانست جا یمنتقل شد ، از رو مارستانیسوگل به ب یوقت

 زده باشد .  یبه خودکش

 

 . زندیم ی، آن قدر کند که رخش به کبود شودیقلبش کند م ضربان

 یگذاشته و م شیتلفن را سرجا یمرد ، با نگران نیا تیوضع دنیکه در حال خبر کردن حراست بود ، با د یپرستار

 :  دیگو

 آقا شما حالتون خوبه؟ _

 

 :  کندیزمزمه م یقرار یلب با ب ریوجود ز نیبرد ، با ا یم لیرا تحل شیرویره ذره ن، درد قلبش ، ذ دهدینم جواب

 کارو کرد ، به خاطر من ! نیبه خاطر من ا_

 او بوده . یخودخواهانه  شنهادیکارو سوگل پ نیا لی، دل دانستیهم خوب م خودش
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 ی، به سخت ستادهیسرش ا یکه باال ی، رو به پرستار ندینش یم مارستانیب یها یصندل یرود و رو یعقب م عقب

 :  دیگویم

 حال زنم چطوره؟ _

 

 :  دیگو یو گنگ با خودش م جیاندازد و گ یبه سروش م یبا تعجب نگاه پرستار

 شوهرش نبود ؟  نیمگه ا_

، قبل از همه سروش خودش را به  دیآ یم رونیو دکتر از اتاق ب شودیبدهد در اتاق باز م نیبه مع یاز آنکه پاسخ قبل

 پرسد :  یم یرساند و با نگران یاو م

 حالش چطوره؟ _

 :  دیگو یاندازد و م یم شیجوان روبه رو یآشفته  یبه سر تا پا ینگاه دکتر

  ؟یشما همسرش_

 

تا  آورد ، دوست دارد آنقدر فشار دهد یاش فشار م نهیبه شدت به سمت چپ س نیحرف ، دست مع نیا دنیشن با

ه بزند و به هم ادیاند فر ستادهیکه آن جا ا یی، تا بتواند بلند شود و رو به تمام آن ها ردیقلبش آرام گ یدرد لعنت

 . یگریبفهماند سوگل زن خودش است نه کس د

 

بدون  یماند ، سروش اما در کمال مردانگ یم رهیبه سروش خ نهیکه دست صورتش از درد جمع شده ، با ک یحال در

 :  دیگویم  یدروغ اما به سخت

 آشنام. هی فقط من …نه_
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 :  دیگویم تیو با جد دهدیتکان م یسر دکتر

از دست داده ، از اون گذشته به خاطر موندن  یادیز خون اما نزده کامل رگشو …داشته یخانم قصد خودکش نیا_

 م! کاملشو بهتون بد یخبر سالمت تونمینم ادیبه هوش ن یتا وقت هوشهیشده ، فعال ب یبرف دچار سرمازدگ ریز ادیز

 

 :  دیگو یاش را نگه داشته و درمانده م نهینفس حبس شده در س سروش

 نه؟  گهید ادیاما به هوش م_

 :  دیگو یم دواریبه صورتش زده و ام یلبخند دکتر

 ان شاهلل. _

 

 :  دیگو یشود و م یاز کنارش عبور کند که باز مانع م خواهدیم

  نمش؟یبب تونمیم_

 :  دهدیجواب م یبا شرمندگ دکتر

 مالقات کوتاه !  هی، اونم  کیفقط بستگان نزد_

 

 . شودیبلند م شیسوگل از جا دنیبه د دیبند کرده و با ام یدستش را به صندل نیمع

که قصد از پا در آوردنش را  یتوجه به درد یو ب کندیوجود تحمل م نیاز خون گرفته با ا یرا رد شیچشم ها یجلو

 :  دیگو یدارد خطاب به دکتر م

 .  نمیزنمو بب خوامیم_

 نیکه زنش ا یو ته دلش به حال مرد گرداندیبرم یچنان مغرورانه و دستورانه است که دکتر فقط با اخم رو لحنش

 .  خوردیزده است افسوس م یدست به خودکش نیچن
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 یسروش ، در را پشت سرش م یتوجه به حال آشفته  یو ب رودیبه سمت اتاق مو  داردیگام بر م نیزم یصالبت رو با

 بندد. 

 

مصاحبه به دفتر کارش آمده بود،  یکه برا یبا دختر یافتد که اصال شباهت یم یهمان بدو ورود چشمش به دختر از

 ندارد .

 

 به خنده اش .  ختهیآم یاز صدا یاست ، نه اثر طنتیاز ش زیلبر یاز آن چشم ها یاثر نه

 :  دیگو یو با خودش م شودیم دایپ یدلش نفرت ته

 کار کردم؟  یدختر چ نیمن با ا_

 

ر  که ه ی، طور شودیکند شده کم و کم تر م یبا باطر یدرست مثل ساعت شی، نبض ها کشدیم ریت بیعج قلبش

 لحظه منتظر از کار افتادنش است .

 

 ییآشنا لیشنود که اوا یخودش را م یو همان لحظه صدا شودیاز سال ها ، اشک در چشمان مغرورش جمع م بعد

  …زهیریوقت اشک نم چیه یمرد واقع هیچطور با اعتماد به نفس به سوگل گفته بود : 

 ینطوریکه ا ی، حتما عاشق نشد ندازهیو به اشک م یسوگل چقدر قشنگ جواب داده بود : درد عشق هر بشر و

 . یگیم

 

  ست؟یکه اشک در چشمانش جمع شده ، حاال که بغض راه حنجره اش را بسته ، نشانه گر چ حاال
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 . ردیگ یزده اش م خیدست  انیپروا دستش را م یو ب ستدیا یتخت سوگل م کنار

 :  دیگو یخش دار م ییبه چشمان دختر مقابلش با صدا رهیخ

  …خوامیمعذرت م_

 :  دهدیسوگل م فیبه دستان ظر یو فشار گذاردیهم م یرا با درد رو چشمانش

که غرورم چشم همه رو  یمرد من …که من حسادت کردم ی. تو انقدر عاشق بودینیبب بیوقت نخواستم آس چیه_

، کم کم خواستم همه  یحسادت کردم . کم کم خواستم عاشق من باش یکه به سروش داشت یکرد ، به عشق یکور م

 کردمیحس م ایمرد دن نیبشه من خودم و خوشبخت تر دایسروش پ یسر و کله  نکهیمال من باشه . قبل از ا زتیچ

 . …اما من دمی، من به همونم قانع بودم ، خودم نفهم یدیخندیم یحت …یزدی، چون تو باهام حرف م

 

 :  ددهیبم و مردانه اش ادامه م یسوگل ، با صدا یبه چشمان بسته  رهیو خ کندیم مکث

ا معن یحرف زدن راجع بهش برام ب یرو تجربه کرد که تا حاال حت یاما من عاشقت شدم سوگل! با تو قلبم احساس_

 بود. 

 

که فکر از  قی، آنقدر عم کشدیم یقیو نفس عم گذاردیسوگل م یشانیپ یرا رو شیو لب ها کندیرا خم م سرش

اشک از گوشه چشم  یشدن قطره ا یبار ، طلسم با جار نیآورد و ا یدختر دوباره قلبش را به درد م نیدست دادن ا

 شود یمرد مغرور شکسته م نیا

 

 : سوگل

 زن عالم رو دارم .  نی، حس خوشبخت تر دومیم یدرخت ها با سرخوش یسرسبز ونیم

 .   ستین یغم و غصه ا چیدلم ه ی، تو ستین یالیفکر و خ چیسرم ه یتو
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و  کنهیبه صورتم برخورد م ینیبهاره و دلنش یدوم و هوا ی، م شهیگرفته م یبه بازدوم و موهام به دست باد  یم

 . شمیسرمست م

 

 . کنمیهام م هیگل رو وارد ر حهیکه پر شده از را ییو از ته دل هوا کشمیرشد کرده م یسبزه ها ونیرو م دستم

سوزونه ، اتفاقا  یاما منو نم زنهی، آفتاب به صورتم م خندمیو از ته دل م چرخمیوار م وانهیچرخم ، سرخوش و د یم

 که تا حاال تجربه اش نکردم . دهیبهم م یبرعکس حس خوب

 

 بندم . یو با لذت چشم هامو م کشمیمعطر دراز م یسبزه ها ونیم

 . یو دوست داشتن قیآرامش عم هیآرامشه،

 :  گمیپلک هام و باز کنم م نکهیو بدون ا خندمیام ، م ینیب یرو یزیشدن چ دهیحس کش با

 نکن سروش! _

 :  دهیو قلقلکم م خورهیگوشم م یگرم و مردونه اش به الله  یها نفس

 باز که خانوم کوچولو هوس خواب کرده ._

 : دمیلبخند جواب م با

 بخوابم.  یهم طوالن یلیآره ، دوست دارم بخوابم ، خ_

 :  کنهیمردونه اش رو که کنار گوشم زمزمه م یو صدا کنمیموهام حس م یداغ و نوازش گرانه اش رو رو دست

 غصه بخورم؟   ی، دوست دار شهیچشم هات تنگ م یاما من دلم برا_

 :  خندمیم طنتیش با

 !  یکرد تمیاذ یلیسروش ، خ یبش هیتنب دیبا_
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 !  یکرد تمیباعث شده بهش بگم اذ یکرده و چ کاریباهام چ ادینم ادمی،  ادیازش نم ییصدا

 قابل وصفه . ریدارم که غ ی، حس و حال خوش ستین یبد یخاطره  چیهنم هذ یتو

 

 . رهیلب هام کنار م یسروش ، لبخند از رو یاشک ها دنیاما با د کنمیو چشم هام و باز م زنمیم یمحو لبخند

 :  پرسمیم یو با نگران شمیم بلند

  ؟یکنیم هیگر یچرا دار_

 

 . برهیموهام فرو م نیو سرش رو ب کشهیکه جوابم رو بده ، محکم در آغوشم م نیا یجا به

 

  …سوگل ، تحملشو ندارم رمیم یم نمی، اگه چشمهاتو نب ی: اگه تو بخوابسروش

 

 : گمیچشم هاش م یبه عسل رهی، خ ذارمیو دستامو دو طرف صورتش م امیم رونیآغوشش ب از

  ؟یهنوز دوستم دار_

 :  گهیم دهیچسبونه و کشدار و نفس بر یم میشونیو به پتب دارش ر یشونیپ

 از قبل دوستت دارم.  شتریب یلیدوستت دارم ، خ_

 :  گمیو با افتخار م شمیلذت م غرق

 تموم شد !  یهمه چ گهیسروش ، د میچه قدر خوشبخت_

 :  گهیبوسه و م یوار صورتم و م مجنون
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بشه ، نذار سروش بدون چشم  دهینفس منم بر تیبه خاطر من سوگل ، فقط به خاطر من برگرد ! نذار از غم دور_

 دق کنه . شیگاو

 

 :  گمیتعجب م با

  ؟یگیم یسروش تو چ_

 .  شهیم رهیو با نگاه ملتمسش بهم خ رهیعقب عقب م …شمی، شتاب زده من هم بلند م شهیجاش بلند م از

 . ادینم رونیاز حنجره ام ب ییبزنم اما صدا ادیفر خوامیقفل شده ، م نیبرم اما انگار پاهام به زمبه سمتش  خوامیم

 دست هام رو تکون بدم .  تونمینم یحت

 . کنمیحس م یبیتنم درد عج ی، تو رهیگیم یکیچشم هامو تار یکم جلو کم

 پلک هام افتاده.  یرو ینیسنگ یوزنه  انگار

 . کنمیپلک هام و باز م یال یو به سخت برمیبدنم رو به کار م یقوا تمام

 قبل اونجا بودم نداشت . قهیکه چند دق یبه سبزار یشباهت چیه نمیب یکه روبه روم م یاتاق

دست هامون  یدستش گرفته و سرش رو رو یکه دستم رو تو یمرد دنیچرخونم ، با د یسرم رو م یسخت به

 :  گمیبه ناله کردن شباهت داشت م شتریکه ب ییناآشنا یو با صدا یسخت و به شمیقرار م یگذاشته ، ب

 س..سروش . _

 . کنهیصدام ، شتاب زده سرش رو بلند م دنیشن با

 . نمیب یرو مقابل خودم م نیسروشم اما مع دنیتاب د یب

، کم کم نگاهش برق  هیچند ثان یاما فقط برا رهی، اخم هاش در هم م کشمیم رونی، دستم رو از دستش ب یاراد ریغ

 . رهیگیرو به خودش م یبیعج

 :  گهیم ییبه چشم هام با لحن نا آشنا رهیخ
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 !  یچشم هاتو باز کرد_

 . دمیبه صدا و نگاه متفاوتش نم یتیاهم

سروشه که تمام  یکدوم قسمت از بدنم و بکنم اما ، انقدر حواسم پ یناله  قایدق دونمی، نم ادیهم ز یلیدارم ، خ درد

 یاز سروش باشه ، صدا یاثر دیشا نکهیا دیچرخونم به ام یو نگاهمو دور تا دور اتاق م خرمیدرد هامو به جون م

 حرف هاش ندارم:   یرو یدرک چیاما ه شنومیرو م نیمع

  …ومدیسرت م یی، اگه بال دمیترس یلیخ_

 :  گمیجمله اش تموم شه و م ذارمینم

 سروش کجاست؟_

 

 ییتناهم اع رسهیبار نگران به نظر م نیکه ا شیا شهیش یبه چشم ها ی، حت تهیاهم ی، سکوتش برام ب کنهیم سکوت

 . کنمینم

 :  ادینم رونیناله از حنجره ام ب هیاز  شتریدارم سرش داد بزنم اما ب دوست

 . نمیسروشو بب دیمن با …نیسروش کجاست؟ تو رو خدا مع_

از  یبا لحن سرد و عار شهیو درست مثل هم شهیم رهی، با نگاه پر از حرفش بهم خ شهیم یصورتش ارغوان رنگ

 :  گهینداره م یتیاحساس، انگار که اصال براش اهم

 تن .منتظر به هوش اومدن رونینرماله به بخش منتقلت کردن ، سروش و بابات هم ب تیاتیدکتر گفت عالئم ح یوقت _

 

  …کنمیم سکوت

، تنها  دونمیرو نم یداریب ای، خواب بود  ختیر ی! سروش داشت اشک م هوشمیو چرا ب نجامیاچرا  ستین ادمی اصال

 سروشه!  یاشک ی، چشم ها نهیب یکه چشم هام م یزیچ
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 باال ییرمقم ، ابرو یباز و ب یچشم ها دنیو با د شهیاز در وارد م یبزنم ، پرستار یدوباره بخوام حرف نکهیاز ا قبل

 :  گهیو م ندازهیم

 !  یبه به خانم خواب آلود به هوش اومد_

 :  گهیو م شنوهی، م کنمیلب اسم سروش رو ناله م ریتوجه به حرفش ، ز یب

 ! یچقدر نگرانش کرد ی، اگه بدون زمیعز ستادهیشوهرت که کنارت وا_

 

 بنده . یمو درو پشت سرش  رهیم رونیاز اتاق ب تیو  با عصبان ادیسر م نیاش تموم نشده ، صبر مع جمله

  : گمیبدنم دوباره با التماس م یو درد و سست نیمع تیتوجه به عصبان ی، ب کنهیبا تعجب نگاهش م پرستار

 . کنمی؟ خواهش م دیلطفا سروشو صدا بزن شهیم_

 :  گهیم متاسف

 باشه .  ومدهین شیپ ینکرده برات مشکل ییچک کنم خدا دیبا یکنم ، تازه به هوش اومد نهیتو رو معا دیاما با_

 

 :  گمیم مصرانه

 لطفا !  …قهیفقط پنج دق_

 دوزم . یبه در اتاق م یفتگی، نگاهم رو با ش رهیم رونیو از اتاق ب دهیتکون م یسر مردد

 مونه . یم رهیچشم هام خ یقرار یدر با ب ی، جلو نمیب ی، قامت سروش رو م کشهینم قهیدق به

 

 .  دنیقرمز چشم هاش همه و همه نشون از حال خرابش م یو وضع آشفته اش ، از اون گذشته رگه ها سر
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 :  کنمیلب اسمش رو زمزمه م ریتاب و با بغض ز یب

 سروش!_

 

 که علنا دلتنگه  بگه :  ییتا با لذت چشم هاش و ببنده و با صدا هیکلمه کاف کی نیهم دنیشن

 جان سروش!  _

 یته اگرف یو با لبخند و صدا ذارمیبود تمام درد هام و پشت سرم م هیشب تیبه واقع یادیکه ز یاون خواب ریتاث تحت

 : گمیم

  ؟یدونیفقط به خاطر تو چشم هام و باز کردم م_

 

 .  کنهیو مثل سابق نگاهم م فهمهیبود ، اما سروش منظور حرفم و م ایرو کیفقط  نکهیا با

  …قرار یقدر عاشق و ب همون

 

 . کنهیو خودش رو به سمتم خم م ذارهی، دستش رو کنار بالشم م شهیم کمیدو قدم به قدم نز بندهیاتاق رو م در

 

 . رسمی، به اوج م چهیپ یمشامم م یتنش که تو عطر

 هام کنم.  هیتا عطر سروش رو وارد ر کشمیم یقینفس عم یحبسه اما به سخت میتنفس راه

 شده . قیاونم کشدار و عم یاما نفس ها بهیهاشو بسته ، عج چشم
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و  بیپسم بزنه و دوباره نگاه غر ترسمی، م ترسمیاما م دمیآغوشش جون م یگم شدن تو یگرفتن دستش ، برا یبرا

 چشم هام کنه . یاش رو حواله  نهیپر از ک

 

 :  گهیتاب م یو ب دهیبر نفس

 منو ببخش! _

 اما  دونمینم شوی، علت عذر خواه کنهیم مکث

 . نهیش یگونه ام م یبخوام بپرسم چرا ، لب هاش با عطش رو نکهیاز ا قبل

 !  کمیدوباره انقدر به سروش نزد شهی، باورم نم رهیباال م یوار وانهیقلبم به طرز د طپش

 . سوزهیتب عشق م یاون هم داره تو دیهنوز دوستم داره و شا شهینم باورم

 

 .   کشهیم شیبوسه ، تن من رو هم به آت نیسوزه و با ا یم

 :  گهیم یصیو با لحن حر کشهیم یقیته دل نفس عم از

 از دستت بدم  . دمیترس یلیخ_

 . دمیم ییخودنما یلبهام اجازه  یو به لبخند رو بندمیهام و م چشم

 :  دهیم ادامه

 اجبار بود مگه نه؟  یفقط از رو نی! ازدواجت با مع دونمیم یتو هنوز منو دوست دار_

 

 . کنهیچشمم عبور م یاز جلو ریاتفاقات اخ نیغمگ یتراژد کی، مثل  شهیلب هام خشک م یرو لبخند
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 شیکیاحمقانه ام . نزد یبن بست و خودکش یاون کوچه  یسرد سروش ، ازدواجش با دلنواز ، تنهام گذاشتن تو نگاه

 . کردمینگاهشون م میاشک یمن با چشم ها یبه دلنواز وقت

 

 :  گمیم یفیضع یا، با صد شهیگرفته م صورتم

  …یکنیبرو کنار سروش ، اشتباه م_

 

فهمم لب هاش با فاصله از صورتم  یخوب م یلی، خ شهیاش حبس م نهیس یفهمم که نفس تو یخوب م یلیخ

 . شهیمتوقف م

و  هکنی، آروم آروم سرش رو بلند م نهیب یکردم ، سکوتم رو که م یفهمم منتظره تا بهش بگم شوخ یخوب م یلیخ

 .  شهیم رهیو جذابش به چشم هام خ یعسل یبا چشم ها

 

 :گمیم  یو با دستپاچگ رمیگیرو ازش م نگاهم

 بکنه . یوضع فکر بد نیا یتو دنمونیو با د ادیب نیمع خوامینم_

 

بر بره اما  و رهیازم فاصله بگ تی، منتظرم هر لحظه با عصبان کنهینفوذ نگاهم م رقابلی، غ کنهیم ریینگاهش تغ رنگ

 :  گهیم یبم یو با صدا کنهیخالف تصورم ، اخم م

 زود ای ریفهمم ! د یاما م دونمینم یاون کثافت مجبورت کرده ، به چ دونمیسوگل ، م کنمیحرفتو باور نم گهید_

 !  یمون یتا آخر عمرتم مال من م …ی. تو مال منرمیگ یازش م نارویو تقاص تک تک ا فهممیم

 

 بیکه عج یلبم آورد و باعث شد با لحن یو رو یخاطرات ، زهرخند یبا حرفش بهم دست داد ، اما تلخ یخوب حس

 سوزونه بگم :  یدل م
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 یوسط شکسته ، از همون روز نیا ییحرمت ها هیباشه ،  یگیکه تو م یاگه اون طور ی! حت یستیاما تو مال من ن_

 شهیوقت هم درست نم چیحرمت شکست ، ه نیا یگذاشت نیدست دلنواز پا به عمارت مع یکه دست تو

 

 . ادیو پرستار داخل م شهیبزنه در اتاق باز م یبخواد حرف نکهی، قبل از ا نمیب یرو م یمونیچشم هاش رنگ پش یتو

 :  گهیو م ارهیخودش نم یاما به رو شهیمن و سروش متعجب م دنید با

 گهید ی قهیاش کنم چند دق نهیمعا دیتازه به هوش اومده با ضمونی، مر دیداشته باش فیتشر رونیآقا لطفا شما ب_

 . ادیدکتر هم م

 

 :  گهیبه چشم هام با تحکم م رهی، خ کنهینم ییپرستار اعتنا به

 نی، آسمون به زم مونهیسروش م ی! سوگل تا ابد چشم گاویبش دی، با یشیدوباره مال من م …کنمیجبران م_

 !  ینیب یم حاال …سوگل رمیگیکرده ، تو رو ازش پس م دتیتهد یشرف به چ یفهمم اون ب یدوخته بشه م

 

حرفش  یسروش تا چه حد رو کنهیکه بهم ثابت م ی، نگاه ندازهیبه چشم هام م یقی، نگاه عم شهیتموم م حرفش

 داره.  تیجد

 ادیصورتش عشقمو فر یوت دیببازم و بهش بگم که چقدر دوستش دارم ، نبا دی، نبا دمیمشتم فشار م یرو تو مالفه

 . رهیگیازم فاصله م نکهیتا ا کنمی، با اخم نگاهش م کنمیهام بگم ، سکوت م یبزنم و از دلخور

 

 . شهیبلند از اتاق خارج م یو بدون مکث با قدم ها کنهیچشم هام م ینگاهش رو حواله  نیو آخر ستهیا یم

 

 . ادیو به سمتم م کنهینفسش رو فوت م پرستار
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 . دمیجوابش رو م یتوجه ندارم ، فقط با حواس پرت کنهیکه م ییها نهیو معا پرسهیکه ازم م ییسوال ها به

 . کنهیسروش هنوز هم دوستم داره من رو غرق لذت م نکهیاحتمال ا ی، حت هیحوال نیدور تر از ا یلیخ فکرم

 یاگه ازت دور باشم ، حت ی، حت مال توام سروش شهی، دوست داشتم بهش بگم : من هم یشیگفت مال من م یوقت

 گذرم . یاز جونمم م یعشق حت نیحفظ ا یمم برا یاگه دوستم نداشته باش

از من تعهد داره ، با خواست خودش ازدواج کرد و با  شترینگفتم چون اون متاهله ، ب یزیسکوت کردم ، چ اما

 رو به آغوشش راه داد . گهیدختر د هیخواست خودش 

، پرستار گفت  کنمیکه تمام درد هامو فراموش م دمیجوعلون م یرو به روم اون قدر به افکارم اجازه  واریبه د رهیخ

 کنه !  دامینشد تا برگرده و پ مونیسروش پش نکهیا یعنی نیبرف بودم ، ا یتو یادیمدت ز

 . دمیکش یذاب مموندم و ع یم دیمن نبود ، من با ی، مردن برا کنمیکار احمقانم سرزنش م نیا یرو برا خودم

 حاله .  یبدن کرخت و ب هیلرز مرگ آور و  هیکه برام مونده ،  یزیمرگ هم منو پس زد و االن تنها چ یحت

 

 . رهیم رونیبعد از زدن آمپول آرام بخش به سرمم از اتاق ب پرستار

خواب  یاما هنوز تو وفتهیهم م یو رو شهیم نی، چون کم کم پلک هام سنگ شمیمسکن ممنون م نیبابت ا ازش

 . ادیبا ماسک و لباس مخصوص داخل م یو مرد شهیفرو نرفتم که در اتاق باز م یقیعم

 

و آشنا رسما برق دوهزار ولت ازم عبور  یجفت چشم آب هی دنیصورتم رو برگردونم اما با د خوامیتفاوت ، م یب

 .کنهیم

 

که صورتش رو با ماسک پوشونده اما  مونمیم رهیخ یبلند ، محو و مات فقط به مرد قد ادی، زبونم بند م زنهیم خشکم

 رنگ چشم هاش اونقدر برام آشنا هست که تو نگاه اول بشناسم .
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 باره . یکمرنگش شرارت م یآب ی، از چشم ها ادیسمتم م به

 برم.  یمو به کار م رویو تمام ن زنمیبلند بشم ، با ترس به مالفه چنگ م کنمیم یسع

 

 . کنمیوجودم حس م یتو شتری، ترس رو ب دارهیمتم برمکه به س یقدم هر

 که در راهه . یاز اتفاق شوم ترسمیرو به اون رو شده و حاال من م نیاز ا میمرد ، زندگ نیا دنیبار با د هر

 

 :  گهینحسش م یو با صدا کنهیم یخنده ا تک

 !    ارمیسرت ب ییبال ومدمینترس کوچولو ن_

 

 رسه . یآشنا به نظر م یادیکنم ، صداش ز ی، اما با وجود ترس با خودم فکر م ترسمیم شتریجمله اش ب نیا با

 

 آشناش نشدم . یصدا یمتوجه  تیروز با تلفن باهاش حرف زدم و از شدت عصبان اون

 

 :  گهیم نهیش یکه اصال به دلم نم یو با لحن دهیاز اون رو بهم نم شتریفکر کردن ب فرصت

 از هم دور بمونن . یطور نیکه دو تا کبوتر عاشق ا فهیح یلیخ …، دلم سوخت دمیسروش رو د_

 

 :  گمیم ی، عصبان شهیبا نفرت جمع م صورتم

 و نداره . گرانید یخوش دنیکه انگار چشم د یروان ضیمر هی؟  یضیتو مر_

 



 تو؟ ایمن عاشقم 

 
570 

 

 خنده :  یم دوباره

ون ، چ یباهاش ازدواج کن خواستمینم …ستیهم ن نیتو نبود ، مع قی، سروش ال یاز من تشکر کن دیدختر جون با_

 . یشدیم یمال کس دیتو نبا

 

 :  گمی، با تته پته م ارمیوارش سر در نم وانهیحرف ها و لحن د از

  ؟یگیچرا چرت و پرت م_

 :  دهیو ادامه م کنهیرو کج م سرش

 شد؟  کیبه تو نزد یکه سروش به خاطر شرط بند یدونیم_

 :  دهیادامه م کنهیکه نفس آدم رو قطع م یو با لحن برهیرو به عالمت پنج باال م دستش

 به خاطر پونصد هزار تومن ._

 

 :  گمیخورم و بهت زده م یم جا

 ؟ یکن یسر هم م هیمضخرفات چ نیا_

 

 :  گهیتفاوت م یب

 ندارم خانوم کوچولو .   ی، من حرف یخودتو به خواب بزن یخوایمن چشماتو باز کردم ، اما اگه هنوز هم م_

 

 :  زنمیداد م بایو تقر برمیصدامو باال م تن
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دلنواز پگاه ، من ، سروش ،  یزندگ …دمید میزندگ یکه تو یهست یآدم نیتر یکنم ، تو عوض یحرفتو باور نم_

 بهت فروخته بود ؟  یتر زمیباهات داشتم ؟ پگاه چه ه ی! چرا؟ من چه دشمن یهمه رو تباه کرد نیمع

 

 :  گهیو م شهیم رهیروحش به چشم هام خ یرنگ و ب یب یچشم ها با

 سراغ اصل ی، اگه از همون اول بر یاریاول سربازاشو از پا در ب دیبا ریضربه زدن به شاه و وز یشطرنج برا یباز یتو_

سربازاش  یشاه به لطف سربازاش شاهه ، وقت هی،  یو مات شد شیاز دو طرف ک ینیب یم یایتا به خودت ب یکار

 نیا یتو ییجورا هی …خواستن ضربه بخورن . اما تو دشونپگاه و  دلنواز خو  …مونهیاز اون شاه نم یچیببازن ، ه

 هواتو داشتم خانم کوچولو.   یادیز یباز

 نجاتت بدم !  نینجاتت بدم ، از دست مع خوامیجام ، چون م نیا ینیب یهم اگه م االن

 

 :  گمیانزجار م با

 رو به اون رو شد .  نیاز ا میزندگ تو لطف به …احمق خوامیمن کمک تو رو نم_

 

 :  دهینداره ، چون ادامه م یتیحرف هام اصال براش اهم نیا انگار

و و د ستیب کی، راز اون چاقو نزد یوقتشه ازش استفاده کن گهید …برات فرستادم تیکه روز عروس ییاون کادو_

 سال سر به مهر مونده. 

 

 فهمه و مکثش رو یقلبمه ، انگار م یطپش ها یصدا چهیپ یاتاق م یکه تو ییتنها صدا کنمی، حس م کنهیم وتسک

 . کنهیتر م یطوالن

 :  دهیپروا ادامه م یچشم هاشم که ب یبه آب رهیخ
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 هیقاتله ،  هی یکه باهاش ازدواج کرد یکس …اون چاقو رو به شکم باباش فرو برده یسن دوازده سالگ یتو نیمع_

 دوشش بزرگ شد و رشد کرد.  یگناه رو هیکه با  یجان هیقاتل که سالها تحت نظر روانشناس بود ، 

 هنوز آلوده است . نیمع یدلنواز کمکش کرد. کمک کرد تا رد خون پاک بشه اما دست ها پدر

 . دهیو دو سال اون چاقو به دست تو رس ستیبعد از ب حاال

 نیکه سال ها بسته شده باز بشه و تو هم از دست مع یتا پرونده ا یبد سیو به پل راهنیون پاون چاقو و ا هیکاف فقط

 صدرا کمک کنه ! نیبه تاجر معروف ، مع تونهینم زیچ چیکس و ه چیبار ه نیا گهید …یخالص بش

 

 موندم . رهیمرد خ نیحبس شده ، بدون پلک زدن به ا نهیس یتو نفسم

، مات و مبهوت فقط  رهیم لیبدنم داشتم تحل یهم که تو یکم یروی، همون ن کنهیم دنیهام شروع به لرز دست

 رو هضم کنم . دمیکه شن ییحرف ها کنمیم یسع

 

 فقط کبود شد و دیبه پدرش رس یاز خانواده اش گفت و وقت نیمع ی، چند ماه قبل وقت فهممیها رو م زیچ یلیخ حاال

 سکوت کرد .

 

سروش تمام ثروتش حروم باشه ، اون وقت  یقاتل باشه ، اگه طبق گفته  نیمعحرف هاش راست باشه ، اگه  اگه

 کردم ؟  یزندگ یآدم نیهمچ یخونه  یچطور به خودم بقبولونم  من شب ها و روزها تو

 

 

 :  دهیادامه م یشتریبه حالم آورده و با نفوذ ب یفهمه چ یم

 نه !  ای یبکش رونیچاه ب نیخودت رو از ا یتونیم نمیمن برات طناب انداختم ، بب_
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چشمم به خال کنار  نکهیموندم تا ا رهی، مسخ شده بهش خ کنهیبه چشم هام عقب گرد م رهیو خ زنهیرو م حرفش

 . وفتهیابروش م

   …خال انقدر آشنا بود که بدون فکر بشناسمش نیا …خال نی،ا وفتهینفسم به شماره م رسما

 شناختم .  یهم خوب م یلی، خ شناختمیصدا رو م نیخال رو ، ا نیمن ا آره

 

 . کننیچشم هام عبور م یو از جلو رنیدور تند م یصدا ها و صحنه ها رو تمام

 :  شهیسرم اکو م یپگاهه که علنا تو یهمه واضح تر ، صدا از

 شدم.  یآشنا نم یمحل کارت منم با اون عوض امیب یکرد ینم اصرار اگه …توعه سوگل ریهمش تقص_

 

که بهم  یمبهم و معنادار یفهمم ، حرف ها یدفتر م یاش رو تو رهیخ ینگاه ها لی، حاال دل کشمیبه گردنم م یدست

 . کنمیرو االن درک م زدیم

 

 بود !  اهینبود ، س یبشر آب نیا یها چشم

 . شناختمشیگشتم که م یم یهمه مدت دنبال کس نیا من

، باالخره  دمیمن بشناسمش ، اما باالخره فهم کردیکه فکرش رو نمعادت کرده بود  یروزیبه پ نقدریظاهرا اون ا اما

 و مات شد شیکه خودش راه انداخته بود ک یباز یصفت هم تو طانیمرد ش نیا
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ا تونم ب یسروش سر من بود.  م یکه در رأس اون ها شرطبند الیاز فکر و خ ییایو دن مونمی، من م رهیم رونیاتاق ب از

 یعمرد واق کیمن سروش نماد  یبرا نکهیبشه ؟ مگه نه ا ریانقدر فکرم درگ دیبگم مزخرف گفته اما چرا با نانیاطم

 بوده . یندشدنش به من شرطب کیبود، چطور بخوام باور کنم نزد

 وار وانهیبه در د رهیخواب و استراحت بود ، حاال خ دیطلب یکه وجودم م یزیکرخت و دردناک که تنها چ یبا بدن من

 در حال آروم کردن ذهنمم ! 

 

 به کدوم فکر کنم . دونمینم یچرخه و من حت یهزار سوال دور سرم م قایدق

 مرد پاشا بود ، شک ندارم.  نیا

 یسیکه رئ یبا من رقابت کنه ، مرد شهیداشت هم یما اومده بود و انگار سع یکه به دفتر روزنامه  یمشکوک یمرد

 دونست . ینم یاز خبرنگار یچیکه ه یاز حد هواشو داشت در حال ادیز

 

 . کردیاز حد ، توجه ها رو به خودش جلب م یادیز دیمعقول که شا یبا قد بلند و چهره ا یپسر …پاشا

 ، پاشا بوده !  یبودم اون مرد چشم آب دهیمن ، فهم حاال

 نیدلش کاشته و فکر چن یرو تو نهیچرا بذر ک دونمینم یکه من حت یدستش کرد ، مرد ی چهیکه پگاه رو باز یکس

 افتاده . یانتقام خطرناک

 !  طانهیکه بدون شک ، خوده ش یمرد

 

 مردم بچرخه !  ونیبسازه و با هزار رنگ م یا گهیسالها خودش رو با شکل د تونهیکه م یطانیش

 

به پاشا  یشباهت چیه شیا شهیو ش یآب یرنگش ، چشم ها ییخرما شیرو به خاطر دارم ، ر یاون مرد چشم آب من

 نداشت ! 
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ا سال ه نیکه مع هیبده که پاشا ، همون شخص نانویاطم نیبه من ا تونستیآشنا م یاون خال کنار ابرو ، اون صدا اما

 گرده.  یدنبالش م

 

که  نهیا دمیکه از لحن حرف زدنش فهم یزی، اما چ وفتهیب نیباعث شده انقدر به فکر انتقام از مع یچ دونمینم قایدق

زنه که سر راهشه ضربه ب یهر لحظه به هر کس تونهیکه م یماریکرده ، ب یروان ماریب هیبه  لیاون رو تبد نهیک انتقام و

 . 

 

 !  رهیگی، دوباره از نو تنم گر م وفتمیپاشا م یاون چاقو و حرف ها ادی

 قاتل باشه !  تونهیبشر نم نیخودم هضم کنم که ا یبرا کنمیم یو من سع ادیچشمم م یجلو نیمع ی چهره

 . ستیآدم ن هیبر قاتل بودم  لیدل ییو زورگو یخودخواه

و ر نیبرم و مع سیپل شیبا اون چاقو پ تونستمیکنه ، م یاثبات م نویکه ا هیمدرک دیشا چاقو اون …اون چاقو اما

 زندان کنم ؟  یروانه  شهیهم یبرا

 ؟  فتادهین یاتفاق چیبا سروش ادامه بدم انگار که ه میمثل قبل به زندگ تونستمیم

 یو با نابود کردن زندگ امیکه بارم کرد کنار ب ییشب تولدم و حرف ها یتونستم با ازدواج سروش ، اون هم تو یم

 و از نو بسازم؟ زیهمه چ نیمع

 

دوستش دارم ، هنوز هم  یلیکنم ، خ یزندگ سروش با سابق مثل دوباره بخوام بود خارج ام عهده از …تونستم ینم

 که افتاده سخته . ییها اتفاق کردن فراموش …دوستش دارم اما برام سخته یلیخ
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 ی، تحمل نگاه کردن تو ذارمیهم م یامان پلک هام و رو ی، ب شنومیدر رو که م ی رهیاومدن دستگ نییپا یصدا

 کس و نداشتم . چیچشم ه

 

مخاطب حرف هاش  ایرسه که گو یم غم زده و پر از بغض بابام به گوشم یو پشت بندش ، صدا شهیاتاق باز م در

 :  ستادهیکنارش ا

  …کردم قی! دکتر گفت بهش مسکن تزر دهیخواب_

 :  دهیادامه م یشتریو با بغض ب کنهیم سکوت

 نمک نشناس؟  یزد ؟ به خاطر اون پسره  یکار نیچرا دست به همچ_

 

 :  رسهیکوتاه به گوشم م نیبم و مردونه مع یصدا

  …خراب شد یلیعمارت حال سوگل خ یبا خواهرم ازدواج کرد و اومد تو یآره ، از وقت_

 

 چشم هاش زل بزنم و بگم :  یبلند بشم و تو خوادیم دلم

 سروش؟  ای ییتو یمرد و مردونه بگو مقصر اصل_

 بسته به صداشون گوش کردم  یحرف زدن نداشتم ، همچنان با پلک ها یبرا ییکه نا ییاز اون جا اما

 براش نداشت . یزیسوگل باز شد جز غم و غصه چ یکه پاش به زندگ ی: خدا لعنتش کنه ، از روزبابا

 

 .  زننیناعادالنه حرف م نطوریدو نفر  راجع به محبوبش ا یوقت خورهیدلم بر م رتیغ به

 



 تو؟ ایمن عاشقم 

 
577 

 

 خودش رو :  یشنوم و پشت بندش صدا یآه بابام و رو م یصدا

 . مینکن دارشیب_

 :  کنهیاوقات تلخم رو تلخ تر م ، دهیم نیکه مع یجواب

 مونم . یم ششیمن پ …دیشما بر_

 

نشم ، خبر  داریهم قدم هاش رو آروم کرده تا من ب نیشنوم ، انگار مع یجز بسته شدن در اتاق نم ییاز اون صدا بعد

 من حرومه !  یخواب به چشم ها دیفهمیاز تالطم دلم نداره ، که اگه داشت م

 

 دروغ !  ایپاشا راست بود  یحرف ها دونمی، نم نهیش یم یصندل یرو کنارم

 فاصله کنار خودم حس کنم . نیاون رو با ا تونستمیکرده بود ، اون قدر که نم رییتغ نیحسم نسبت به مع اما

 

 .  کنمیبسته هم احساس م یاز پشت پلک ها ینگاهش رو حت ینیسنگ

م ، سر ی، عالوه بر اون نشستن دستش رو نهیش یمپوست صورتم  یرو یکمتر یکه هر لحظه با فاصله  ییها نفس

 . زنهیبه حال خرابم دامن م

رسما من و به  ذارهیکه پشت دستم م یو با بوسه ا شهیدست مردونه اش حبس م ونی، دستم م امیبه خودم ب تا

 . کشونهیم ینابود

 نیو هر بار ا نیمع یو بفهم نیجز سروش رو ندارن ، کاش ا یدست مردونه ا ونیدست ها عادت به حبس شدن م نیا

 !  یعذابم ند یطور

 

 کنه :  یو زمزمه م زنهیصورتم رو کنار م یافتاده رو یانگشت هاش ، موها با
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 خوامیکه بهت دادم بزنم ، م یقول ریز خوامی، م یبرمت ... تو فقط مال من یم نجایسوگل ، از ا یکن یفراموشش م_

 بشه .  یاون قرار داد ابد

 …یمتیدارم ، به هر ق یشده نگهت م یمتیهر ق به

 

تونست بدون در  یکار کنه ؟ چطور م یخواست با من و قلبم چ یم نی، مع زنهیم خیحرف ها  نیا دنیتنم با شن تمام

 خودش ببره و بدوزه ؟   یبرا یطور نینظر گرفتن احساس و نظر من ا

 کردم ؟  یصورتش تف م یو تو زدمیبه گوشش م یمحکم یلینبود اگه س انصاف

 . میبر رونیهم ب یاز زندگ شهیهم یو برا میجدا بش یسال توافق کیقول داده بود ، قول داده بود بعد از  بهم

که بهم حبس ابد  نیا دنیکه آزاد بشم ، حاال شن یروز دیشمارم به ام یحبس شده هر روزمو م یمثل زندان من

 خورده هم برام مرگ آوره .

 

 ، با چشم بسته فقط سکوت کنم و خودم رو به خواب بزنم . نیاز ا شتریب تونمینم

 . شهیحبس م نیمع یا شهیو ش اهینگاه س ی، بدون وقفه نگاهم تو کنمیپلک هام و باز م یال آروم

 . دارهیکه داره هم دست بر نم یاز حالت یخوره ، حت ینم جا

 :  گمیم متیو بدون مال کنمیمونه ، اخم م یم رهیواکنش به چشم هام خ بدون

 . نیدستتو بکش مع_

 :  کنهیزمزمه م شهیتفاوت مثل هم یو ب خونسرد

 چرا؟ حق ندارم به زنم دست بزنم؟ _

 

 درست مثل لحنم :  شهیاز نفرت پر م نگاهم
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 دیبه خاطر تو من ق ؟یفهم ی، م یو برام جهنم کرد میتختم به خاطر توعه ، چون زندگ نیا یجا و رو نیاگه من ا_

؟  یانقدر بد باش یتونیچطور م کنمیحال افتادم ، اصال درک نم نیتخت و به ا نیا یبه خاطر تو رو …رگم و زدم

 وقت بهم دست نزن !  چیوقت ، ه چیگه هم هی، د نیزنتم؟ دستتو بکش مع یهنوز هم ادعا کن یتونیچطور م

من  یآب و خوراکم ازم قطع کن یو حت یمنو تو خونه حبس کن اتیی، اگه با زرگو یببند ریاگه منو به زنج چون

لب ، ق یعاشق کن یبا زور و خودخواه یتونیوقت نم چیقلب رو ه هیاست قلبه ،  نهیس یکه تو ی، اون شمیعاشقت نم

 . شهیوقت هم نم چی، ه نیمع ستیمن مال تو ن

 ! میکه جدا بش خوامیخسته شدم ، م یباز نیاز ا گهید من

 

 :  دهیتکون م یسر کیریستیه

  ؟یجدا بش یخوایکه م_

 

 :  گهیبه خشم م ختهیآم یو با لحن زنهیم ی، پوزخند دمیو قاطع سر تکون م امیموضعم کوتاه نم از

 هوم؟  یو زن سروش بش یریازمن طالق بگ_

 

 : دمیو آروم جواب م خورمیاش تاسف م یخودخواه نیا به

 کنم.  یت زندگاون عمار یتو تونمینم گهینرفت ، من د شیطبق قول و قرارمون پ یچیه_

 

 :  دهیفوت وقت جواب م بدون

 . میر یکشور م نیاز ا ی، حت میمون یپس اون جا نم_
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 :  گمیو با صداقت م کنمینگاهش م درمونده

همه کشمکش  نیاز ا خوامی، فقط م ستی، چون دوستت ندارم بحثم سروش ن نیازت جدا شم مع خوامیاما من م_

 دور باشم . 

 

و به سمتم  ذارهیتخت م یبه چشم هام دست هاشو رو رهیو خ شهی، با خشم بلند م رهیم نیاز ب شیخونسرد تمام

 :  گهیبا تحکم و شمرده شمرده م نی، در همون ح شهیم لیمتما

که مال منه تا  ی، کس یمال من یعنیشناسنامه امه  یکه اسمت تو یسوگل ، تا زمان اریاون پنبه رو از گوشت در ب_

 . شهیداخته نممن نخوام دور ان یوقت

 

 :  دهیادامه م یشتریو با تحکم ب کنهیم مکث

 . یمتیق چی، به ه یدست اون عوض دمتینم_

 

 به چشم هام ، دشیبه خشم و تهد ختهیکوبه و بعد از حواله کردن نگاه آم یسرم م یتو خیرو با تحکم مثل م حرفش

 . شهیبلند از اتاق خارج م یبا قدم ها

 :  چهیپ یسرم م یتو طانیش یپاشا درست مثل وسوسه  یمحض بسته شدن در صدا به

صدرا رو نجات بده ، تا  نیمع تونهینم یشهرت و قدرت چیاون وقته که ه ،یبر سیپل شیبا اون چاقو پ هیفقط کاف_

 . یشیآخر عمرت از دستش خالص م

 

وجودم رخنه  یکه تو ییکه از دست دادم، سرما ی، اون آرامبخش ، خون دمیهم فشار م یرو یهام و با خستگ چشم

، همه و همه  زنهیسرم موج م یکه تو ییها الیطلبه ، اما ذهن آشفته ام ، فکر و خ یکرده همه و همه ازم خواب م

 مغزم رو مختل کرده و خواب رو به چشم هام حروم .
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 یبفهمم تو نکهیو قبل از ا شنیم روزیشده ام پ نیسنگ یو جنگ و جدال با خودم ، آخر پلک ها یدربه در نیا یتو

 . شمیغرق م یکیتار یایدن

 

ود ، کرده ب زیکه دکتر برام تجو یزیدوهفته تنها چ نیا ی، تو گذرهیم مارستانیدو هفته از مرخص شدنم از ب بایتقر

 . هیتیتقو یاستراحت و خوردن انواع قرص ها

 

 شدم . یداغون تر م دنشیداشت هر بار آرومم کنه و هر بار با د یکه سع یاون گذشته روان شناس از

 

و کنار بذارم و با همون بلوز  یتنبل شهیاعتراض شکمم باعث م ینخوردم صدا یزیصبح که بلند شده بودم ، چ از

 برم . رونیآشفته از اتاق ب یشلوار مخصوص خوابم و موها

  

بار با  نیداشت ا یرفتن ، سروش سع یو به شرکت م شدنیم بیصبح زود غ بیدو رق نیو سروش هر دو ع نیمع

به در  دونیکه سر راهشه رو از م یهر کس شهیداشت مثل هم یسع نیبزنه و مع نیرو زم نیمع یمدرک محکم تر

 کنه .

 

اقش ات یآب بخوره تو نکهیبرعکس ، کل روز بدون ا ایبود  رونیکل روز ب ایوسط مشخص نبود ،  نیدلنواز ا فیتکل

 . ومدیهم نم رونیب یرفت و حت یم

 

 . اطهیمشغول جارو کردن ح زدمیاز سمانه نبود و حدس م ی، خبر رمیسمت آشپزخونه م حوصله به یب

 



 تو؟ ایمن عاشقم 

 
582 

 

 یمن ییشنوم ، اعتنا یباز و بسته شدن در خونه رو م ی، صدا ارمیم رونیرو ب یخونگ کیو ک کنمیرو باز م خچالی در

 . شمیم یکنم و مشغول دم کردن چا

 

 بره . یوار باال م وانهیو ضربان قلبم رو د چهیپ یمشامم م یتو ییعطر آشنا یخودمم که بو یحال و هوا یتو

 

 روم گذاشته . یریام بفهمه چه تاث دهیاز رنگ پر خوامینم گردم،ینم بر

اپن  یمردونه اش از دو طرف رو یکه دست ها رسهیبه اوج م یوقت می، دست پاچگ لرزهیدستم علنا م یتو یقور

 . شمیبزرگش حبس م یبازوها نیب یتماس چیو من بدون ه نهیش یآشپزخونه م

 

 . زنهیم یدی، اون قدر محکم که رنگ دستم به سف دمیفشار م وانیرو دور ل دستم

سروش با حرف هاش ، با  نی، ا ستیاز سروش گذشته ن ی، خبر شهی، گستاخ م شهیپروا م یفهمه و ب یو م دردم

 . ارهیب رونیب نهیکارهاش قصد داشت قلبم و از س

 

 :  کنهیا نجوا مگوشم رسم کنار

 بودم . دهیند ختهیبه هم ر یپف کرده و موها یوقت بود تو رو با چشم ها یلیخ_

 

رو فراموش کرده  نیکه رسما گناه بود و انگار سروش ا یفاصله ا نیا خوردیکه به پوست سرم م ییاز نفس ها معذب

 :  گمیبود م

  …سروش لطفا_

 :  دمیادامه م یشتریو با التماس ب کنمیم مکث
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 نکن!   تمیاذ_

 

 یگفتیو با ش دهیم واریاش رو به د هی، تک رهیچسبه و کنار م یاز قبل بهم نم شتریب یبا خودخواه نیمع برعکس

 . کنهینگاهم م یهمراه با لبخند محو

 

پام  کنم ، یو به قصد فرار به سمت در آشپزخونه پا تند م ذارمیاپن م یرو رو وانی، کالفه ل لرزهیدستم م یتو وانیل

 :  رسهیسروش به گوشم م ینداشتم ، صدا رونیرو از آشپزخونه ب

 !  میحرف بزن دیبا_

 

 :  گمیم شنومیکه خودم هم به زور م ییبا صدا یطوالن یگردم ، بعد از مکث یاما بر نم شمیم متوقف

 . امیلباس عوض کنم م_

 گهیتموم شد ، د میکه هر لحظه به هم محرم بود یحرفم هم به سروش هم به خودم ثابت کردم ، اون چهار سال نیا با

 نامحرم تر . ی، از هر نامحرم میهر دو متاهل

 . شمیمحسوب م نیکه من االن ناموس مع نیسروش فراموش کرده بود ، ا انگار

 

 یلاو ش کنمیام  رو جمع م ختهیبه هم ر ی، موها کنمیعوض م یا دهیپوش کیو لباس هامو با شلوار تون رمیاتاقم م به

 . ندازمیسرم م یرو

 

حرف  یو امسال ، برا کردمیسقف با سروش تصور م کی ریامسالم رو ز شیحجاب مخصوصه سروشه ، سال پ نیا

 . شمیزدن با سروش هم دچار عذاب وجدان م
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 دست هاش گرفته . ونینشسته و سرش رو م یصندل ی، رو گردمیآشپزخونه برم به

دلم گذاشته  یکه رو ییبراش حرف بزنم و از درد ها تونمیکتاب بزرگ م هی یکه اندازه  ادیدلخورم ، اون قدر ز ازش

 . امیتونم باهاش کنار ب ینم یقیطر چیاون سرما که به ه یبگم ، بدتر از همه ، تنها ول کردنم تو

 

 .  کنهیو سرش رو بلند م شهی، متوجه م نمیش یم یصندل یرو

صورتش  یاما من گرفتگ ادیب رونیاز اون حالت ب کنهیم یسع دنمیرفته ، با د اون هم درست مثل من در هم یها اخم

 . کنمیخوب درک م یلیرو خ

 

 متیکه اون شروع کنه بدون مقدمه و مال نی، قبل از ا شهیم لیبه جلو متما یو کم ذارهیم زیم یهاش رو رو دست

 :  پرسمیم

 ؟ی، سر من شرط بست یاریدلم و به دست ب نکهیا یسروش؟ برا یکرد یبه دست آوردن من شرط بند یتو برا_

 

 . شهیکه سروش علنا شوکه م نمیب ینظر دارم و م ری، تمام عکس العمل هاشو ز خورهیم جا

 

 شد . یدستپاچه م دی، نبا دیپر یرنگش م دی، نبا رهیهام در هم م اخم

  : رسهیبم و خش دارش به گوشم م ی، صدا کنمیو همراه با اخم نگاهش م منتظر

 حرف و به تو زده؟  نیا یک_

 

 :  وفتهیرگ هام به جوشش م یتو خون
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 ییو با مظلوم نما یشد یکه سر راهم سبز م ییخوام بدونم اون روزها یگفته سروش ، من فقط م یک ستیمهم ن_

 سر به دست آوردن قلب من بود؟  یهدفت شرط بند یداد یمرد عالم نشون م نیخودتو بهتر

 

 نیمپام با صدا به ز ریز یکه صندل ی، طور شمی، با خشم بلند م زنهیدامن م تمیکنه ، سکوتش به عصبان یم سکوت

 . وفتهیم

 

 : گهیو م شهی، پشت بند من شتاب زده بلند م میفهمه تا چه حد جد یسروش م انگار

 ! دمیم حیو برات توض یسوگل آروم باش! همه چ_

 

 : شهیچشمم جمع م یتو اشک

 شیسر پول پا پ یاما خودت به خاطر شرط بند یسنگسار حرف هات کشت ری، من و ز یو متهم کرد نیانقدر مع_

 هوم؟  یو رو قلب من معامله کرد یگذاشت

 

 :  گهیدر آروم کردنم داره م یکه علنا سع یو در حال شهیم کمینزد

قرون از  کیخدا  یاول دلباختم ، به خداوند یمنم همون روز ها خورمیسوگل من اون موقع جوون بودم ، قسم م_

  …من نرفت ، من فقط بیج یاون پول تو

 

 . برهیو به قصد گرفتن بازوم دستش رو باال م دهیم رونیاش ب نهیس ی، نفسش رو از قفسه  کنهیم مکث

 :  گمیکشم و با خشم م یدستم رو پس م متیمال بدون

 ؟؟یفقط چ_
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 : گهیو م کشهیپشت گردنش م یدست کالفه

نگاهم نکن ! انقدر با خشم و نفرت نگاهم نکن سوگل ،  یطور نی، فقط ا دمیم حیو برات توض زی، همه چ نیبش_

 همون روزها عاشقت شدم !  ی، اما تو دونمیاشتباه کردم م

 

 :  گمیو تلخ م زنمیم یپوزخند

  ؟یپس چرا نگفت_

 

 : دهیقفل نگاهمه و در همون حال جواب م نگاهش

 نخواستم از دستت بدم ._

 

 : گمیو م دمیتکون م یسر کیریستیه

که سالها ازم  یگذاشته کجاست؟ کجاست تا دروغ بزرگ شیبا صداقت پا پ یکه ادعا داشت روز خواستگار یاون_

 صورتش بکوبم ؟  یکرده رو تو یمخف

 

 :  دمیادامه م یشتریجوابم رو بده که با حرص و بغض ب خوادیم

،  کنمیجا چال م نی، من امروز تو رو ، احساسم و خاطراتم و هم یرو بست یچرا اون شرط بند ستیمهم ن گهید_

  …سروش یبرام مرد گهید

 

 : دمیادامه م کنهینگاهم م یو با بهت و ناباور خورهیم جا
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سوزونم ، با اون عکس ها تو  یو من نگهشون داشتم و م یروز تو پاره اشون کرد هیکه  یدو نفره ا یاون عکس ها_

من  یبرا گهیمونه ، د یازت نم ی، اثر یشیقلبم و ذهنم خاکستر م یسروش ، با اون عکس ها تو هم تو یسوز یهم م

 !  نی، هم یفقط شوهر دلنواز

 

تموم بشه ،  دیاما با نمیب یچشم هاش عشق رو م ی، به خدا قسم تو شهیچطور با حرف هام حالش خراب م نمیب یم

 . شمیام ذره ذره نابود م نهیس یعشق تو نیوجودم بکشم ، که اگه نکشم خودم همراه با ا یتو دیاحساس و با نیا

 

 شنوم :  یوجود صداش رو م نی، با ا رمیم رونیکنم و از آشپزخونه ب ینم ی، توجه زنهیم صدام

اشتباه تمام اون  هین به خاطر نک یباشه اما به عشقم شک نکن ، سع یدوستت دارم ، ازم دلخور یلیسوگل من خ_

 سوگل! یازم متنفر بش یتون یتو نم یدی، شن یفراموش کن ختمیکه مهر و محبتم و به پات ر یچهار سال

 

و و ر گردمی، بر م شهیدر سالن شتاب زده باز م دهی، پام به پله نرس دمیو من با بغض به راهم ادامه م زنهیحرف م اون

 خونه چه خبره ! نیا یدونست تو یکه انگار م نمیب یرو م ینیبه روم مع

 

 کنه .  یکه با خشم و نفرت نگاهش م وفتهیم یبه سروش تیبه من و در نها چشمش

 . زنهیم یکه صورتش رو به کبود دهیهم فشار م ی، فکش رو چنان رو تیعصبان یرو از

 

 :  گهیم شهیصال موفق نمخودش رو حفظ کنه اما ا یداره خونسرد یکه سع یو در حال کنهیبه من م رو

 جا چه خبره؟  نیسوگل ا_

 .  زنهیهم م نیکه به من زد به مع ییتمام حرف ها گهید یبه سروشه ، مطمئنم تا چند لحظه  نگاهم
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نگاه هر  ینیبرم ، سنگ نیدل اون پا بذارم و به سمت مع یآروم کردن دل خودم رو یقدر ازش دلخور بودم که برا اون

 و کنمی، بدون مکث دست هام و دور گردنش حلقه م رسمیم نیبه مع یو وقت رمیتوجه م ی، ب کنمیدوشون رو حس م

 . دمیآغوشش جا م یخودم رو تو

 

 . دمیعذاب کش شتریسروش رو عذاب بدم اما خودم ب خواستمی، م مونهیو بدون عکس العمل مات م شهیم شوکه

 . دمیم دنیبار یرو آزرده کرده بود اجازه  که پلکم یاشک یبندم و به قطره  یهام و با درد م چشم

 

  …و نفس هاش تند و کشدار شنی، دست هاش محکم دور شونه هام حلقه م ادیزود به خودش م یلیخ نیمع

 . ارنیبه کمرم فشار م یشتریکنه و هر لحظه دست هاش با قدرت ب یبو م قیرو عم شالم

 

جا گذاشتم که مطمئنا االن  یمرد شیکه قلبم رو پ یمن یعطرش ، اندام مردونه اش مسخ کننده است اما نه برا یبو

 . کنهینظاره گر ماست و با خشم داره نگاهمون م

 

قعر جهنم  یتو کنمیمرد ، رسما احساس م نیآغوش ا یبزنم ، من تو ادیتا مبادا فر دمیهم فشار م یهام رو رو لب

 افتادم .

 

 !  یگرد یدنبال محبوب دل خودت م یقرار یچشمت باشن باز تو با ب یها جلو نیاگه بهتر یحت یعاشق باش یقتو
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بچه گانه  لی، احمق نبودم ، با دال کنهیحال خرابم رو خراب تر م شهیگردنم گذاشته م یشال رو یکه از رو یا بوسه

 یفقط از رو رتشیغ لیکرده ، اوا ریینسبت به من تغ نیاحساس مع دمیوقت بود فهم یلیزدم ، خ یخودم رو گول نم

 عشق! یبود و االن ، مطمئنا از رو یناموس پرست

 

ه رحمانه زمزم ی، کنار گوشش ب کنهیفاصله رو کم م یشتریو با قدرت ب دهیاما اجازه نم رمیازش فاصله بگ خوامیم

 :  کنمیم

 کارو کردم؟  نیاز سروش ا میکه به خاطر دلخور یدونیم_

 

حرف از زبون من براش  نیا دنیپروا شن یطور ب نیدونست اما ا ی، م ادینفسش بند م کنمیخوب احساس م یلیخ

ذاره که ب یقلبش رو گرو دختر خواستمیوابسته بشه ، نم نیمع خواستمیدل بشکنم ، اما نم خواستمیسخت بود ، نم

 .  شدیمن م یوابسته  دینبا نی، مع ختهیر یا گهیمرد د یتمام احساسش رو به پا

 

 :  دهیکنار گوشم جواب م زیآم دیو  نجواگرانه و تهد ذارهیرو پشت گردنم م دستش

 درسته؟  یسواستفاده کرد یبگ یخوایم یعنی_

 

 : کنهی، با خشم زمزمه م کنمیم سکوت

 سوگل!   یکه هدفش سروش بود و فراموش کرد ییاون چاقو ،یبا دل و جرئت شد_

 

،  هکنیکه محکم مچ دستم رو پشتم قفل م امیب رونیجه نشه بدون تقال از آغوشش بکه سروش متو یطور خوامیم

 :  گهیفک قفل شده اش م ی، از البه ال کنمیگلوم خفه م یآخ گفتنم رو تو یصدا
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باز هم  ، مییمن و تو گهی، د رونیآشپزخونه زد ب یهمون لحظه از در پشت ارهیتقال کن ، معشوقه ات نتونست طاقت ب_

 و کامم و به یشرف بگو ، بگو تا من و به کشتنش مصمم تر کن یب اون به عشقت از …کن! بازم بگو یزبون دراز

 خونش تشنه تر .

 

مچ دستم رو از حصار  کنمیم ی، از احتمال قاتل بودنش ، با تمام توان سع دیتهد نیلحن از ا نی، از ا ترسمیکم م کم

 . شمیموفق نماما  ارمیب رونیانگشت هاش ب

 

 ی، دوباره خو ادی، نفسم از فرط درد بند م خورمیم واریو محکم به د رمیعقب عقب م ده،یهلم م متیمال بدون

و حرکاتش دور از  نهیش یکه گاها چشم هاش به خون م ینیمع نی، از ا ترسمیشده ، ازش م داریب نیمع یگر یوحش

 . ترسمیم شهیانسان م ینرمال ها

 

 دیهدصورتم ت یو تو دهیگردنم رو فشار م یرحم یبا ب ی، بدون دلسوز کنهیم ریو با خشم گردنم رو اس ادیسمتم م به

 :  گهیوار م

 شیچشمم پ ی، جلو یشیخاک م ریاما حداقل اس ادیبه سرم م یبعد از تو چ ستیجا بکشمت ، مهم ن نیهم تونمیم_

 . یکنیوت نمسابقت خل یسقف با معشوقه  کی ری، ز یشینم یا گهیکش مرد د

 

 ماریب هی نیمع کنمی، باز با خودم تکرار م شهیم شتریو فشار دستش دور گردنم ب رهیگیرفته رفته اوج م صداش

رو   ام دهیبهم برعکس عق یهر بار با روش بدتر ستین یبشر آدم بد نیبه خودم بقبولونم ا خوامی، هر بار م هیروان

 . کنهیثابت م

 

ا صورتم ب ی، تو شهیم شتریخودم رو نجات بدم ، خشمش رفته رفته ب کنمیم یو سع ذارمیدستش م یرو رو دستم

 :  کنهیغرش م یشتریخشم ب
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!  ریبگ ادیصورتت نگاه کنه ، پس  یکه سروش تا آخر عمر نتونه تو کنمیخراب م یصورت خوشگلت رو طور نیا_

 نزن ! نهیرو به س گهیوجود د یب هیشوهرت سنگ  یبفهم و جلو

 

 دمی، با خشمه چشم هاش تهد کنمیکبود شده نگاهش م ی، با صورت ادی، نفسم در نم وفتمیبه خس خس م رسما

 . کنهیو باالخره دستش و از دور گردنم باز م کنهیم

 

 هام کنم . هیهوا رو با ولع وارد ر ینفس تنگ ونیم کنمیم یو سع وفتمیسرفه م به

 . شهیوجودم ، از حس نفرت پر م ، نگاهم ، شهیرحمانه نظاره گر حال خرابم م یب

 :  گمیپروا م یو ب دمیتوجه به حال خرابم نفرتم رو بروز م یب

 !  یدیتقاص کارتو پس م_

 :  رسهیبه تمسخرش به گوشم م ختهیآم یو پشت بندش صدا نمیبیرو م پوزخندش

 !  یفعال نوبت توعه تقاص پس بد_

 

 :  زنمیداد م بایو تقر برمی، صدام رو باال م ادیبه جوش م خونم

عاشق  یدونست ی، م یدونست یروز اول م ؟یدیشن دمیخونه ام دارم تقاص پس م نیا یکه تو یمن هر لحظه ا_

ه بسمه ، خست گهیازدواج شدم. اما تموم شد ، د نیبه ا یراض وفتهینم یاتفاق چیوسط ه نیا نکهیسروشم ، با شرط ا

 نیکه ا نیا یصدرا ، برا نیروبه روتم مع نم گهیازات شدم. دمج میکه قبال توافق کرد یشدم هر بار سر موضوع

کنم اما، تقاص کار امروزت رو  یکنم م یشده مثل خودت نامرد ی. حت کنمیم یو از دور دستم باز کنم هر کار ریزنج

 ؟؟یدیشن رمیگ یو ازت م یکه بهم عذاب داد ی، تقاص لحظه به لحظه ا رمیگیازت م
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 یبه ظاهر خونسرد ول یدستم مدرک قاتل بودنش رو دارم ، با لحن یدونه تو یچون نم رهیگینم یهام و جد حرف

 :  گهیم زیتمسخر آم

  که؟یداده؟ اون مرت ادتی یگنده تر از دهنتو ک یحرف ها نیا نطور؟یکه ا_

 

 : گمیو م کنمیتاسف نگاهش م با

که  یآدم پست هی، تو  ارنیو به دست م یه چهم یمثل تو که با خودخواه یاون شرف داره به صد تا آدم یتار مو هی_

، اما من مثل تو  نیمع یرحم نکرد یعاشقش یکرد یکه ادعا م ی، به دختر یپا گذاشت ریراحت ز یلیو خ یهست

ه به باش ایآدم دن نیاگه بدتر ی، حت کنهیرون نمیها از فکر و قلبم ب یزود نیو که عاشقشم و به ا ی، کس ستمین

به  یتاحاال حس اهتیاون قلب س یچون تو یکنی، درک نم کنمینم یو قلبمو با هر باد پر و خال ذارمیعشقم احترام م

 نکرده . دایاسم عشق راه پ

 

 :  دمیو ادامه م زنمیم یپوزخند

غرور  و خی، تو جز کوه  ینفر جا باز کن هی ینفر ، حت هیدل  یتو یتون ی، نه م ی، نه رسم زندگ یبلد ینه رسم عاشق_

 !  یچیصدرا ، ه نیمع یتسین یچیه

 

روش  یریحرف هام چه تاث نمیبب ایبفهمم  نکهیو بدون ا کنمیهام و مثل بارون سنگ به سمتش پرتاپ م حرف

 . رمیبه سمت اتاقم م یبلند و عصبان یگذاشته با قدم ها

 

 کردم . یتختم مخف ریکه ز رسونمیم ییوقفه خودم رو به چاقو یکوبم و ب یخشم در اتاق رو به هم م با
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دم ، مصمم ش نیضربه زدن به مع یبار برا نیتفاوت که ا نی، با ا کنمیدو هفته نگاهش م نیو مثل تمام ا دارمیم برش

دست به دست  نترنتیا یو عکس هام تو ادیبه صدا در ب مییکه باعث شد طبل رسوا یعوض یهم اون پاشا نیهم مع

 رو شروع یدیجد ی، زندگ کنمیم کسانیتمامشون رو با خاک  گمیو م یو تک تک همه چ سیپل شیپ رمیبچرخه ، م

 …، بدون سروش ! خودم تنها کنمیم

 

 *** 

 یبرف قطع شده و باالخره رنگ و رو زنم،یام رو به چشمم م یدود نکیو ع کنمیدستم جابه جا م یرو رو فمیک

 آفتاب در اومده .

 

 . شمیکه منتظرمه م یو سوار تاکس کشمیم یقیمدارم ، نفس ع یبار احساس خوب نیاول یاز مدت ها برا بعد

 . کنهیرو روشن م نیو با بسم اهلل ماش ندازهیبهم م نهییآ یاز تو ی، راننده نگاه گمیمقصدم رو م یوقت 

 

 . خرمیسرد و به جون م یو با لذت هوا دمیم نییرو پا شهیهوا هنوز سرده اما ش نکهیا با

  …یهست یپگاه ، برا یدلنواز ، برا یسوزه ، برا یخودم م ی، نه پاشا نه سروش ، دلم برا نیمع ی، نه برا سوزهینم دلم

 

مملکت دخترا  نیا ینشه ، تو مالیحق پگاه و دلنواز امثالشون پا خوامیهمه مجازات بشن ، م خوامیکه م نهیهم یبرا

 آشغال دور انداخته نشن .  ی کهیمثل ت

 

 .  زنمیم یبخند محوو ل دمیآغوشم فشار م یرو تو فمیک

 نیو از ماش کنمیرو حساب م هیکرا یداره ، با خونسرد ینگه م یکالنتر یرو روبه رو نیتا راننده ماش کشهیم طول

 . شمیم ادهیپ
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 کرده.  رییسرنوشتشون تغ نجایا ییچه آدم ها دونهی، خدا م کنمیو رفت و آمد آدم ها نگاه م یکالنتر به

 

 :  دمیم یدلم به خودم دلدار یو تو دارمی، اما با اعتماد به نفس قدم اول رو برم ترسمیم کمیاسترس دارم ،  کمی

و  ریتحق ریتا آخر عمر ز دیو نگم ، با زیواقعا گناه کار باشه ، حقشه که مجازات بشه ، اگه االن همه چ نیاگه مع_

 هاش خورد بشم و دم نزنم . نیتوه

 

 هوا :  رهیو م شهیکه به خودم دادم ، دود م یاعتماد به نفس و با اون قدم تمام دارمیدوم رو برم قدم

  ؟یتمومش رو با سروش تموم کنه چ مهیبار کار ن نیاگه ا ؟یچ زهیزندان زهرش و بر یاگه مثل اون بار از تو_

 

 :  ادیچشمم م یپگاه جلو یدلنواز و اشک ها ریو تصو دارمیسوم رو برم قدم

 شهیهم یبرا یوقت نی؟ مع شهیم یپگاه چ یشده  ختهیر یآبرو شه؟یم یدلنواز چ یشده  مالیوسط حق پا نیا_

 باش ، به خودت نه به همه فکر کن . یقو …برسونه سوگل یبیبه سروش آس تونهیزندان ، نم وفتهیب

 

 . مشیم یوارد کالنتر یبدن یآشفته بعد از بازرس یها الیاز فکر و خ یخال یو با ذهن کنمیتازه م یو بازدم دم

 

 بودم . دهیند کیو از نزد طیمح نیها ا لمیداره ، تاحاال جز ف یبرام تازگ یکالنتر یو شلوغ ازدحام

 

 یو به سمتم برم شنیمن م ی، هر دو متوجه  رمیکه با لباس مخصوص در حال حرف زدن هستن م یسمت دو مرد به

 گردن .
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 :  گهیو م شهیم دمیترد یاز اون ها متوجه  یکیکنم ،  دایصدام رو پ کنمیم یو سع دمیدهنم و قورت م آب

  اد؟یاز دست من بر م ی! کمک دییبفرما_

 :  گمیم ادیم رونیاز حنجره ام ب یکه به سخت ییو با صدا دمیو به عالمت مثبت تکون م سرم

 و بدم ! یگزارش هی خواستمیم_

 

اون کلمات و جمله کنم  نکهیاما قبل از ا کنمیمونن ، کلمات درهم برهم ذهنم رو مرتب م یم رهیدو منتظر بهم خ هر

 کنه .  یشروع به زنگ خوردن م لمیموبا یبدم ، گوش لشونیو تحو

 

ن و بدون نگاه کرد ارمیم رونیرو ب لمیکنم و موبا یم بمیج یو گنگ دست تو جیکشه ، گ یافکارم از ذهنم پر م تمام

 :  دمیم صیمانه رو از پشت تلفن تشخس یو وحشت زده  دهیترس ی، صدا کنمیبه شماره تماس و وصل م

قرصشو گذاشتم دهنش  خورهیکشه نه تکون م ینه نفس م دمیبد شده ، رفتم باال د نیسوگل خانوم ، حال آقا مع_

 !  دهیجواب نم زنمیاما هر چقدر صداش م

 

بار  نیاومده؟ نکنه ا نیسر مع ییچه بال یعنی،  دمیکه نفسش رو از دست داده گوش م یو مبهوت به سمانه ا مات

رش س یی. دوست ندارم بال رهیبم خوامیافتاده باشه؟ از دستش دلخورم اما نم ینکنه اتفاق بد اره؟یقلبش طاقت ن

 . ادیب

 

 : دمیتند تند جواب م امیاز اون حالت دستپاچه در ب کنمیم یکه سع یحال در

 . رسونمیخودم و م یباشه سمانه ، تو به دکترش زنگ بزن من فور_
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 که منتظر بهم چشم یبه اون دو مرد یو با درموندگ کنمی، تماس و قطع م شنومیگفتن سمانه رو که م"باشه" یصدا

 . شمیخارج م یبا سرعت از کالنتر تیو در نها رمیو بدون حرف عقب عقب م کنمیدوختن نگاه م

 

 ندازهیم یپات سنگ بزرگ یجلو یندگاوقات ز یاما گاه دونمیرو نم ریتقد ای، سرنوشت  دونمیحکمت رو نم ای قسمت

سر خط و  یدوباره و دوباره بر یو مجبور بش یکن یو ط یخودت مشخص کرد یکه برا یهموار یجاده  یتا تو نتون

 . یدوباره از نو تالش کن

 

اره خونه نگه د یجلو یکه تاکس یتا زمان کیتراف یگردم ، تو یکه اومدم رو برم یریو دوباره مس شمیم یتاکس سوار

  ه؟شیم ی، اون وقت چ ادیب نیسر مع ییاگه بال کنمیکنم و مدام با خودم فکر م یفقط با استرس پوست لبم رو م

 

بلند به سمت  یو با قدم ها دمیرو هم از دست نم هیثان کی ی، حت شمیم ادهیپ یو از تاکس کنمیرو حساب م هیکرا

 . دمیوقفه فشار م ی، زنگ رو ب فمهیک یکه تو یدیتوجه به کل یو ب رمیم نیبزرگ مع یخونه 

 یو م شمی، به محض وارد شدن ، چشم تو چشم سمانه م کنمیم یرو ط اطی، شتاب زده ح شهیباز م یبدون پرسش در

 پرسم : 

 چطوره؟  نیمع_

 :  گهیرسونه م یبا مکثش جونم رو به لبم م یحساب یو وقت کنهیو من م من

 . نیدتون بپرسدکترشون باال سرشونه ، خو_

 :  گمیو دوباره م شمیم نگران

  ؟یدیمن جواب سر باال م یشده که برا ینه ! چ ایخوبه  نیمع دمیسمانه؟ ازت پرس یچ یعنی_
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 :  گهیو با تته پته م رهیگ یدندون هاش م ونیرو م لبش

  …آخه …آ_

،  ادیم نییرو در دست داره از پله ها پا شیپزشک فیکه ک یدر حال نیحرفش و تموم کنه ، دکتر مع نکهیاز ا قبل

 پرسم :  یو م یو همون سوال تکرار رمیو به سمت دکتر سماوات م شمیسمانه م الیخیب

 حالش چطوره؟ _

 :  گهیم یو با لحن هشدار دهنده ا کنهیکشنده لب باز م یو بعد از مکث کنمیبه چشم هام نگاه م متاسف

  …، االن ندازنیاما پشت گوش م دمیصدرا هشدار م ، من هر بار به جناب ستیاصال خوب ن_

 

 پرسم :  یم یشتریب یو با نگران شهی، ته دلم آشوب م کنهیم سکوت

  ؟یاالن چ_

 :  دهیتکون داده و ادامه م نیبه طرف یسر

 یو، ت ارهیسه ماه دووم نم ایاز دو  شتریقلب ب نی، رک بخوام بگم ، ا نهییقلبش بسته شده ، ضربانش پا یرگ ها_

 یو الکل براشون مثل خودکش گاریهوا ، مصرف س نیطور از ا نی، هم دیاز استرس دورش کن دیکن یمدت .... سع نیا

 هگید یول …و ترک نکردن ، متاسفم خانم صدرا دنیکش گاریس نیمونه ، بارها هشدار دادم اما متاسفانه ، آقا مع یم

 !ستیشون ن یبه زندگ یدیام

 

 : گمیو با لکنت م ارمیوجود به حنجره ام فشار م نیلرزه با ا یکنم ، صدام م یر نگاه مزده فقط به دکت شوک

 مونه؟  یکه زنده نم یچ یعنی ؟یچ یعنی..ی_

 : گهیتاسف م با
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که به گروه خونشون بخوره رو  یاالن اگه قبول کنن ، قلب یصدرا قبولش نکردن ، حت یقلبه که آقا یتنها راه اهدا_

 کنن !  دایتونن پ یسخت م یلیخ

  

ر خب نیا دنیبودم ، اما دلم از سنگ نبود تا با شن ریدلخور بودم ، دلگ نیهمه شوک رو ندارم ، از دست مع نیا تحمل

 باشم و برام مهم نباشه !  الیخی، ب

عمرش  خیرانسان حرف بزنه و علنا تا هیراجع به  دانهیباشه ، انقدر که دکتر ناام میانقدر وخ تشیوضع کردمینم فکر

 رو بگه . 

 قایچرخه ، دق یمن م لیبر خالف م شهی، فراموش کرده بودم چرخ روزگار هم شهیام خارج م نهیس یاز قفسه  یآه

 کردمیکه فکر م یلحظه ا

بکشم و تقاص  رونیچاه ب نیخودم و سروش رو از ا تونمیکارشون برسونم ، م یو پاشا رو به جزا نیتونم مع یم

 یشوک یدکتر بگه کوچک تر تیبهم برسه و در نها یخبر نی، چن رمیپگاه و دلنواز رو بگ یاز دست رفته  یجوون

 قلب بشه . ستیباعث ا تونهیم

 !  شمیم نیوقت من ، مصبب مرگ مع اون

 : گمیکنم و م یخشک شده ام رو با زبون تر م یها لب

 بشه؟  دایاگه پ_

 

که  میباش دواریام دیو فقط با میکنیو قلب و اهدا م میکنیعمل رو درست م یکارها عیسر یلیبشه ، ما خ دایاگه پ_

 بدنشون پاسخ مثبت بده ! 

 

 :  گمیکشم و درمونده م یم میشونیبه پ یدست

 ممنون.  یلیدکتر خ یباشه آقا_
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راهم رو با  تیو در نها رمی، برخالف جهت اون من به سمت پله ها م رهیو بدون حرف به سمت در م دهیتکون م یسر

 کنم . یختم م نیرفتن به اتاق مع

 

 . دهیاش ، نشون از حال خرابش م دهیپر یو رنگ و رو دهیتخت خواب ی، رو کنمیآهسته باز م درو

 

 هی آدم نیبشر خودخواه تر نیبه خودم بقبولونم ا تونمی، نم کنمیغرق در خواب و مظلومانه اش که نگاه م یچهره  به

 قاتله !  هیباورش برام سخته اگه بخوام قبول کنم ،  ، دمید میزندگ یکه تو

 

.  نهیب ینم شتریرو ب گهیچند صبح د دونمیکه م نیبا وجود ا تونستمیرحم نبودم ، قلبم از سنگ نبود ، نم یب من

 شوک باعث مرگش بشم .  هیکنم و با  شیمعرف سیهمچنان به پل

 

 هیثان کی، همون  نمیب یاون م یسروش رو جا ریتصو هیثان کی، فقط  هیثان کی یو برا کنمیچهره اش نگاه م به

 دیناام یها حرف نی، اگر دکتر ا ومدیسر سروش م ییبال نیو با خودم فکر کنم اگر چن وفتهیتا قلبم به تالطم ب هیکاف

  ارم؟یدووم ب تونستمی، م زدیکننده رو راجع به سروش به من م

 طور رنگ نیسروش رو ا ارمیدووم ب تونستمی، م ختمیبهم ر یطور نیموضوع ا نیبه ا یا هیثان کیکه با فکر  یمن

 نمیتخت بب یرو دهیپر

 

کمرم نشسته ،  رکیت یرو ی، عرق سرد شمیتخت بلند م یو از رو فرستمیم رونینفس حبس شده ام رو ب کالفه

 اما بدجور نگران سروش شدم . بهیعج
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 یاراد ریکه غ شمیمسخ م یسروش و دارم  ، اونقدر یوار دلهره  وانهیو من ، د ستیاصال خوب ن نیوسط حال مع نیا

 . ارمیم رونیو ب لمیبرم و موبا یم بمیج یدست تو

 

 یو لمس کنه ، صدا لیموبا یکه دستم صفحه  نیو قبل از ا دارمیاسم سروش نگه م یشماره هام ، دستم و رو ونیم

 :  رسهیاتاق به گوشم م رونیدلنواز از ب

  ؟ییمعلوم هست کجا چیسروش ه_

 

 نمکیبغض م اره،یاسمش و به زبون م یخودمون نطوریا یزنونه ا یصدا یوقت شهیدستم خشک م یتو لیموبا یگوش

 :  کنهیاون درد دل م شیمن پ یدلنواز به جا یوقت

 هشیو منتظر مرگش باش ، تو رو خدا م نیرک گفت بش یلیخ …زنگ زد نیحالم بده ، دکتر مع یلیسروش ، من خ_

 دارم ..  اجیبهت احت یلیخ ؟یایب یکارتو ول کن

 

 یو با سرخوش ادیکه سر شوق م کنهیرو نثارش م یمن بود چه حرف یتنها پشت خط یزمان هیمخاطبش که  دونمینم

 :  گهیم

 ها ، منتظرم!  یایزود ب …ییایشوهر دن نی، بهتر یعشق یلیخ_

 

، خاک  کردمیحرف ها رو من نثارش م نیکه هم ییروزها ادیو به بزنم  ادیتا مبادا فر دمیهم فشار م یهام و رو لب

 . زمیسرم بر یحسرت و رو

 

 . شهیاما قطع نم رهیو م ادیم ی، نفسم به سخت ستهیا یاما نم شهیشکنم ، قلبم کند م یاما نم کنمیم بغض
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 و داخل کنهیکه دلنواز در اتاق و باز م شهیبدتر م یها رو برام کشنده کرده و حال بدم وقت هیها فقط ثان نیا ی همه

 . رهیم نیو به سمت مع ندازهیبه من م یبه نفرت ختهی، نگاه آم ادیم

 

 داغ شدم .  نینچنیکه ا ختنیتنم ر یسرب داغ رو کنمی، حس م کشمیبه صورتم م یدست

ود تو ب یکه سال ها برا ی، سخته کس چهیپ یسرم م یمدام تو ارهیاسم سروش رو به زبون م ینازک دلنواز وقت یصدا

 از راه برسه و اونو مال خودش کنه.  یکی، 

 

 از مرگ هم بهتره.  ینه ، حت سخت

 !  انهیچشم هاشو باز کرد  نیمع فهممینم ی، حت گهیم یچ نیدلنواز به مع شمینم متوجه

 

 :  شنوم یرو م نیمع فیخش دار و ضع ی، صدا دهیدر نرس ی رهی، دستم به دستگ رمیسمت در م به

 بمون سوگل ._

 

 کنم ،  ینگاه م نیرمق مع یب یگردم و به چشم ها ی، ناچارا برم شهیخشک م رهیدستگ یرو دستم

 :  ذارهیدلم م یو رو یدیدرد جد شهی، اما مثل هم دونمینه نم ای فهمهیو م دردم

 !  میحرف بزن دیبا_

 

 :  گمیو م زنمیم ی، لبخند مصنوع کنمینگاه دلنواز و حس م ینیسنگ

 نگران نباش!   میکن یبرات آماده کنه، بعدا صحبت م یزیچ هی بگم سمانه به من …باشه ، فعال استراحت کن_
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 . امیم رونیخفه کننده ب یمونم و از اون فضا ینم ی، منتظر حرف نمیب یو م یمونیچشم هاش پش ته

 

 . زمیکدوم دردم اشک بر یکنم و برا هیگر یبه حال ک دیدونستم با ینم قایمنقلب بود ، دق حالم

 

 درد بود درمون هم بود .  نکهیا نیقصد خفه کردنم و داشت سروش بود ، در ع یدردم که بدجور نیتر بزرگ

 شیآور ادیشد ، دوباره مثل هر بار با  دهیسرم کوب یدلنواز مثل پتک تو تیبدجور آشوب شده ، دوباره واقع دلم

 خاکسترمم نشد . یمتوجه  یسوختم و کس

 

 نییپا قای، دق رمیبرسه ، به سمت پله ها م نیبه گوش مع ونمیدر م یکی ینفس ها یترسم اون جا بمونم و صدا یم

ه اون ب یرفت کس یم یکار زیتم یشد ، جز سمانه که برا یبه عنوان اتاق مهمان استفاده م شتریبود که ب یپله اتاق

 جا رفت و آمد نداشت .

 

 نیو بفهمم اطرافم چه خبره آست امیبه خودم ب نکهیو قبل از ا شهیدر اتاق باز مکنه ،  یم یآخر و ط یکه پله  پام

 اتاق . یتو شمیو پرت م شهیم دهیدستم کش

 

 . ادیم رونیاز ته حنجره ام ب یقیو نا خودآگاه آخ عم رهیگ یدرد م واریبه د دیاز برخورد شد کمرم

به چشم هام در اتاق و  رهی، خ نمیب یکنم و روبه روم سروش و م یهام و که بر اثر شوک بسته شده بود و باز م چشم

 .  ادیکنه و به سمتم م یقفل م
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 .  شهیو نا آشناست که ناخودآگاه اندام تنم منقبض م بی، اون قدر عج نگاهش

 :  گمیتوجه به قلب تپنده ام با تته پته م یبازم و ب یوجود خودم و نم نیا با

  ؟یشد وونهید_

 

 :  گهیم یو محکم یکنه و با لحن جد ینگاهم م تی، با جد رهیر هم مهاش د اخم

 یچشم گاو دمیفهم ویهمه چ گهید_

 

 !  دمیو فهم زیهمه چ گهیطور قاطعانه م نیا یوقت شهیقطع م نفسم

عمرش هم باشه  هیثان نیاگه آخر یحت نی، مع ستیتو به نفعت ن دنیسروش؟ فهم یدیو فهم یبگم چ خوامیم

 سروش . شهینابود م یبشه چشم گاو تی، اگه طور ارهیسرت ب یی، اگه بال زهیر یزهرش و به تو م

 

 :  شهیم یفقط چند کلمه جار یزبونم ، به سخت یو رو مونهیدلم م یحرف ها رو نیا تمام

  ؟یدیفهم ویچ …؟یچ …چ_

 

 شهیم رهیبه چشم هام خ یچرخه و در آخر با نگاه خاص یصورتم م یتک تک اجزا یپروا و گستاخانه رو یب نگاهش

 :  دهیو به باد م نمیتمام دل و د یا دهیخش دار و کش یو با صدا

  …یکه هنوز دوستم دار نیا_

 نهکیدوباره زمزمه م یو با لحن خمار از عشق کنهیلب ها و گونه ام متوقف م نیب یی، نگاه جسورش و جا کنهیم مکث

 : 

  …یل منکه هنوز ما نیا_
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ه نبود که من یزیعطر مردونه ، چ نیا تیصدا و در نها نیلحن ، ا نینگاه ، ا نینفس ها ، ا نیفاصله ، ا نی، ا برهیم ماتم

 .  ارمیعاشق در مقابلش دووم ب

 

 ام و داره.  نهیس یکوبه انگار قصد شکافتن قفسه  یام م نهیس ی وارهیبه د یطور قلبم

 خنده .  یکه چشم هاش م شنوهیقلب رسوا رو سروش هم م نیضربان ا یندارم صدا شک

 

با اراده و بدون لرزش صدا  خوامیو با تحکم باشم ، م یقو خوامی، م کنمیو عزمم رو جزم م دمیدهنم و قورت م آب

 بگم :  یو لکنت وار فیضع یبا صدا تونمیو فقط م شمیموفق نم دونمیکنم اما خوب م انیحرفم و ب

 ؟  یگیم هیا چچرت و پرت ه نیا_

 :  گهیم یو بعد از مکث طوالن کنهیکنج لب هاش جا خوش م یمردونه و محو لبخند

 یسوگل ، به خدا یمن و نابود کرد نیبغل مع یدیپر یوقت …، امروز  ستیحرف هام چرت و پرت ن یدونیخوب م_

 . ستین گهیمرد د هیتو با  یکینزد ریسخت تر از تصو یریتصو چیه ایدن نیا یاحد و واحد تو

 

قلب من هم درست مثل اون زخم  یرو نمیب یدست پر شده از زخمش و م ی، وقت دهیو نشونم م ارهیو باال م دستش

 . وفتهیها خط م

 :  گهیامو بروز بدم خودش م یبخوام نگران نکهیاز ا قبل

،  کنهیآرومم نم یچیه دادیو داد و ب ادینه آرام بخش نه فر گاری، نه س کنمیخودم و آروم م ینجوریبعد از تو ا_

 یچ یو ازم گذشت یرحمانه تو چشم هام زل زد یب ی، وقت دمتیبا لباس عروس د یوقت ارمیاالن به روت ب خوامینم

خونه  رفت یم ادمی یو حت کردمیکوچه تا صبح سر م یوبگم که ت ییو از تک تک شبا نمیبش خوامیبه سرم اومد ، نم

 باز بمونه . تونستینم گهیکه چشم هام د شدمیم رهیاونقدر به عکست خ که ییبرم ، از شب ها دیدارم و با
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گم سوگل ،  یبعد از تو روت داشتم نم یکه حت ییها رتیو غ یو دعواها کردنیکه بارم م ینیسنگ یحرف ها از

 چیسخت از ذهنم پر زد ، با خودم عهد بسته بودم ه یکه تمام اون روزا دمیازت شن ییچون حرف ها زهیچ هیحرفم 

 سرکش شد . یقلب لعنت نی، ا دنتیوقت نبخشمت اما دوباره با د

 

 :  دهینم دارم ادامه م یبه چشم ها رهیو خ کنهیم مکث

سر  ونمدیکردم ، اما نم یخال نمیماش ی شهی، رفتم و حرصم و سر ش نمیبب نتونستم …رفتم یاونو بغل کرد یوقت_

  …دمیدوباره برگشتم و شن یه حکمتچ

دلت حفظ  یعشقت و تو یو گفت یازم دفاع کرد ی، وقت یمنو دوست دار یگفت نیبه مع یهاتو وقت ادیو فر داد

 . یکرد

بار  نی، ا شدمیعاشقت م یشتریب لیسالها که هرروز با م نیعاشقت شدم ، مثل تمام ا گهیبار د کیو  دمیرو شن همه

 شدم . میچشم گاو ی وونهیهم د

  …نبوده و تو هنوز مال یازدواج واقع نیا دمیفهم یوقت

 

 بغض مشهود صدام و پنهون کنم :  کنمیم یو سع پرمیحرفش م وسط

که دست تو دست  یاما تو رو هم فراموش کردم ، روز ستمیهم ن نیسروش ، درسته عاشق مع ستمیمن عاشقت ن_

 همون روز فراموشت کردم .  یگفت کیرو با خبر ازدواجت بهم تب یدلنواز اومد

 دختر که متعلق به توعه چشم انتظاره.  هی،  رونیاون ب یوقت کنهیو عوض نم یچیحرف هات ه نیا االن

باشه ،  خوادیکه م یازدواج هر چ نیا لیطور ، دل نیتو و دلنواز هم هم نیبه خطبه خونده شده ، ب نیو من و مع نیب

 !  نمیمن شرعا و قانونا زن مع

  یچاه فرو ببر یمن و تو نیاز ا شتریشدن به من ، ب کینکردن فاصله و هر لحظه نزد تیتو با رعا خوامینم
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به وضوح تلخ شدن اوقاتش رو حس کردم ،  نمیگفتم زن مع ی.  مخصوصا وقتکنهیهام اصال خوشحالش نم حرف

 . شهیتر م کیبهم نزد یو قدم ارهدیبود و بر نم وارید ی، دستش که کنار سرم رو رهیاز کالمش م متیمال

 :  گهیو م کنهیصورتم پخش م ینفس سوزنده اش و تو تی، محکم و با جد شهیبار لحن کالمش تلخ م نیا

 یدونی، خوب م یاول و آخر مال من یراه بر یا گهیشونه به شونه مرد د ای یکه عقد بخون می، هزار یتو مال من_

که  بود نیا لشیبود ! خودم و گول زدم و با خودم گفتم به خاطر انتقام از تو ، اما تنها دل یچ یازدواج من با دلنواز برا

مجبورت  ی، اون عوض شمیبا دلنواز ازدواج کردم . اما ازش جدا م ی، با خودخواه نمتیبشم ، بتونم بب کیبهت نزد

  …! صبرم سر اومده هیکاف گهید یهر چ ایکرده  دتیکرده،تهد

 . میکنیو از اول شروع م میذاریپشت سر م زویبده ، همه چطالق  درخواست

 

 . خواستمیم ایدن نیا یبود که تو یزیچ نیشتریهاش ، ب حرف

اصال اگه  ؟یچ ارهیسر سروش ب ییاگه بفهمه و بال ؟یچ نیو شروع کنم ، اما مع دیجد یزندگ هیکه با سروش  نیا

  ؟یو دوباره معتاد بشه چ ارهیسر خودش ب ییدلنواز بال

دلنواز و در آغوش  ادیب ادمی کنمیسروش نگاه م یهر بار که تو چشم ها یوقت شهیم یخودم چ یو پاره  کهیت قلب

 شده . یا گهیبه عطر تن دختر د ختهیعطر تنش آم نکهیشده ، ا کشیگرفته، نزد

 

 وارش برداره . وانهیهم که شده دست از کوبش د یا هیثان یتا برا ذارمیسرکشم و تحت فشار م قلب

 

لحنم رو  کنمیم یبار سع نیو ا کنمیشده نگاه م رهیکم به چشم هام خ یمنتظر سروش که از فاصله  یچشم ها به

 محکم و با اراده کنم : 

دختر و اون باال  هیکه  نهیکه ازت دارم ا یمن االن تنها توقع …گمیبهت م یاز سر راهم برو کنار ، اگه منتظر جواب_

ده ، بو تیزندگ یتو یسوگل نام یو فراموش کن تیزندگ یپ یکه بر نهی، تنها حرفم ا یچشم به راه نذار یطور نیا

 زدم خوش نکن ! نیکه مع ییدلتو به حرف ها
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 اومده.  رونینباشه ، مطمئن باش از تعلق تو هم ب نیاگه قلبم متعلق به مع یحت

 

 امیب رونیحصار دست هاش ب ریاز ز خوامیم یه اما وقتشد الیخیب کنمی، فکر م دهیسکوت به حرف هام گوش م یتو

 رقمه قصد کوتاه اومدن رو نداره.  چیکه ه فهونهیبا مانع شدنش بهم م

 

 :  گهیدرست متناسب با نگاهش م یو با لحن رسهیبه نظر م یجد یادیواضحه حرف هام رو باور نکرده نگاهش ز کامال

 یپشت پا زد یو به همه چ یدیاون پوش یو برا یمن بپوش یکه قرار بود برا یدیفقط بگو چرا؟ بگو چرا لباس سف_

 به تمام اون چهار سال؟ 

 

 :  گمیو م زنمیم یپوزخند

شبه  هیترکت کردم؟ مگه به خاطر سوزوندن دل من  نیبه خاطر مال و منال مع یکم بهم گفت ؟یکم به روم آورد_

شبه  هیگردنبند نقره رو نداشت  هیو پول  شناختمیکه من م یسروشخونه بعد سهام شرکت ،  نیاول ا ؟یپولدار نشد

،  زنهیم یآدم و کور کنه دست به هر کار هیچشم  یو انتقام وقت نهی... کنهیانقدر پول دار شد؟ امان از ک یچطور

، خودت  دنیکه بدون پرس یریو بگ ی!  فقط خواستم جواب سوالیازت بپرسم اون همه پولو از کجا آورد خوامینم

 . یدیبهش رس

 

 : گمیم زیو طعنه آم کنمیم مکث

چه قدر به خاطرت تو  وفتادین ادتیبار  هیرفت ..  یچهار سال م نیا یبود ، تو یسوگل اگه رفتن یبا خودت نگفت_

رو داشت ، اما  یونیع ی، آره درسته نگاهم حسرت رستورانا خوردمی، باهات ته کوچه فالفل م ستادمیبابام وا یرو

 !  نکردم ترکت …کت نکردم سروشتر
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ات سر به دست آوردن من  یقانع کننده باشه ، اما ازدواج تو با دلنواز نه ، شرط بند دیشا نیازدواج من و مع لیدل

، از همه بدتر توقع االنت که فکر  نتیسنگ یو حرف ها یا نهیشبه پولدار شدنت ، اون نگاه ک هی،  ستیقانع کننده ن

 .  ستیهنوز دوستت دارم قانع کننده ن یکنیم

 

داره عذاب  فهممیخوب م یلیکه به خودشون گرفتن ، خ یقرمز چشم هاش ، رنگ حسرت یکنه ، رگه ها یم سکوت

 . سوزهیداره م شیآت نیا یفهمم اونم مثل من تو ی، م کشهیم

 

و  یودم ، اما االن درست احساس آدمپاشا رو ، اون چاقو رو ، اون وقت انقدر سردرگم نب ی هیبگم ، قض شدیم کاش

راه ها به کجاست و کدوم  نیدونه ته ا یهزاران راه مونده و نم نیجاده ب یکه تو یدارم که راهش و گم کرده ، آدم

 غلط و کدوم درسته! 

 

 : شهیدره که صداش مانعم م دیکل ی، دستم رو رمیو با التهاب به سمت در م امیم رونیدست سروش ب ریز از

 

 گل؟ سو_

قرار  یو ب زنهیکه خشکم م نهیهم ی، برا کنهیبم و مردونه اش زمزمه م یدوباره اسمم رو با صدا یوقت ادیبند م نفسم

قلبم ، بذر  یخشکسال یو با حرفش رسما تو ذارهینم یحرفش رو بزنه ، انتظارم و طوالن یتا ادامه  مونمیمنتظر م

 : کنهیم یاریعشق رو آب

 

 . ادیتو نم یبه جا یدختر چیه ایدن نیا یتو …سوگل هیازدواج من با دلنواز توافق_
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حرف از زبون سروش بودم ، تالطم قلبم  نیا دنیشن یچقدر تشنه  دونهی، خدا م بندمیهم م یهام و با لذت رو چشم

 :  گهیچه بسا عاشق تر از گذشته م یکه با لحن رسهیبه اوج م یوقت

 ارم . من هنوزم دوستت د_

 

بشم ، فقط دوست داشتم  داریخواب ب نیوقت دوست نداشتم از ا چی، ه ایرو ای، اگر خواب بود  خورمیم یفیخف تکون

 و نثارم کنه . دادمیجون م دنشیشن یکه برا ییو عاشقانه ها چهیگوشم بپ یبم سروش تو یصدا

 

 !  هیدردم چ فهمهیخوب م یلیخ

 :  کشهیم شیبار کل وجودم و به آت نیخش دار و بمش ، ا ی، چون با صدا شناسهیخوب منو م یلیخ

دراز تر نکنم ،  ممیخودم و گرفتم تا پام و از گل یبه زور جلو ستادمیجا ا نی، ا دمیبهت جون م دنیرس یدارم برا_

 وسط هست نیکه ا ی، هر داستان یمونی، مال من هم م یمن یاشتباه کردم ، تو سوگل دونمیاما م ه،یچ هیقض دونمینم

 !  یشیمال من م وباره، د کنمیکه هست و نابود م ی، هر مانع کنمیم دایو پ

 حیو توض زیفرصت تا همه چ هی،  یبهم بد گهیفرصت د هی خوامی، تا اون روز ازت م یشیسروش م یچشم گاو دوباره

 بدم .

 

 بود . یم حتمموندم باختن یاون جا م گهید ی قهیدق کی، اگه  دمیسکوت به حرف هاش گوش م در

 با خودم مشخص بشه . فمیکه تکل یسر جون سروش معامله کنم ، حداقل تا زمان خواستمینم

 

 نمکیسروشه که فراموش م یحرف ها ری، فکرم اونقدر درگ رمیباال م یبه طبقه  یو با سردرگم زنمیم رونیاتاق ب از

 رفته بودم ! نییپا یچ یبرا

 



 تو؟ ایمن عاشقم 

 
610 

 

 داخل.  رمیو م کنمیرو باز م نیشده ، در اتاق مع مسخ

 . شهیبه من جلب م نیبا باز شدن در ، نگاه دلنواز و مع همراه

 :  پرسهیبا اخم م نینگاه مات زده ام ، مع دنید با

 شده؟  یچ_

 فرستم.  یجا اومدم به خودم لعنت م نیبه ا نکهیدلم از ا ته

 :  گمیو م زنمیم یلبخند مصنوع یسخت به

 رفت.  جیسرم گ کمیله ... موقع باال اومدن از پیچیه_

 

 :  گهیم ی، دلنواز در کمال گستاخ نیمع یجا به

  …یگفتم حامله ا یاتاقاتونم هنوز جداست وگرنه م_

 

 : دهیبه من ادامه م رهیو خ ارهیخودش نم ی، به رو زنهیبا سرزنش اسمش رو صدا م نیکنم ، مع ینگاهش م فقط

 م،یاصرار داره بچه دار بش یلیاما سروش خ_

  …خوامیمن نم 

 دختر از تو داشته باشم . هیدوست دارم  یلیخ گهیم شهیهم

 

 تا سقوط نکنم.   رمیگ یپشت سرم م واریدستم و به د نامحسوس

 یجهنم یهم سکوت کرده تا من بشنوم و تو نیبار مع نیبرام از مرگ هم بدتره ، ا زنهیکه دلنواز م ییحرف ها تصور

 از قبل بسوزم.  شتریکه هستم ب
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و حال و  زنهیسر کاره صد بار زنگ م یوقت یحت …ادی: اسم سروش و آوردم دلم براش تنگ شد ، قراره بدلنواز

 ... پرسهیاحوالم و م

 

 : دهیو خطاب به اون ادامه م نیگرده سمت مع یبرم

 ین، مهربو زنهیکه م یی، حرف ها نیبهترم. عشقش حالمو خوب کرد مع یلیگذاشته خ میسروش پا به زندگ یاز وقت_

 برگردوند . یهاش ، نگاهش ، همه منو به زندگ

 

هاش حال  یروز تمام و کمال مال من بود با مهربون هیکه  ی، حالش و خوب کرده ؟ سروش بندمیهام و با درد م چشم

 کرد؟  یمن م یکه حواله  ییدلنواز و خوب کرده؟  با اون نگاه ها

 

 ز هم شده؟ آرام بخشش مرحم دل دلنوا یهمون حرف ها با

 . کنهیمونه ، حس حسادت  تمام وجودم رو خاکستر م ینم یرمق گهید شنوم،ینم ییصدا گهید

 

خفقان آور فرار کنم ،  یکه بخوام از اون اتاق و فضا نیکنم که به من دوخته شده ، قبل از ا یرو حس م نیمع نگاه

 :  شهیبلند م نیمع یصدا

 دلنواز منو با سوگل تنها بذار . _

 

ا توام ب یو با قدم ها شهیدوزه و بدون حرف از جا بلند م یگرانه اش رو به من م خی، نگاه توب شهیدلنواز قطع م حرف

 . رهیم رونیاز اتاق ب تیحرص و عصبان
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 :  گهیتوجه به حال خرابم م یب نیو مع رهیم اون

 …سوگل میحرف بزن دیبا_

 

 یهم سرکش تشیوضع نیا یبود ، دوست نداشتم تو نیعحرف زدن با م خواستمیکه م یزیچ نیاون لحظه آخر یتو

 . کنمیبا سکوت فقط نگاهش م نیبر خالف حرفش عمل کنم ، بنابرا یکنم و با لجباز

 

 . شمیمانع بلند شدنش هم نم ی، حت شهیاز جا بلند م یقلبش گذاشته به سخت یکه دستش رو ، رو یدرحال

 

نشون  یعکس العمل نیشدن مع کیبه نزد نیهم ی، برا کنهیم ریس یا گهید یو روحم جا ستادمیمن اونجا ا انگار

 . دمینم

 

 ، قدش بلنده ، اما سروش بلند تره !  ستهیا یو درست مقابلم م برهیم نیرو از ب فاصله

مجعد و  یبه رنگ شب ، برعکس سروش که موها ییو چشم ها اهیس شیکم و ته ر یاش مردونه است با موها چهره

 داره .  یعسل یاپر پشت با چشم ه

 

 یرو از دست بده و چشمم ، برا تشیسروش برام جذاب نکهیا دیبه ام کنمیم سهیو با سروش مقا نیاحمق ها مع مثل

 متفاوت !  دید هی. با  نهیو بب نیبار مع کیبار ، فقط  کی

 

 نداره . یا گهید ی جهینت چیقلبم ه یتالش ها جز باالبردن سروش تو نیا تمام
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 :  گهیم یبار با لحن متفاوت نیاول یبه چشم هام برا رهیخ نیمع

 . خوامیمعذرت م_

 

 کرد ؟ یم یطور از من عذرخواه نیمغرور بود که ا نی، مع خورمیجا م طمیاون شرا یتو

 خواست که ببخشمش؟ یبود که غرور نگاه و کالمش و کنار گذاشته بود و ازم م نیمع

 

 مونم .  یم رهیره اش خبزنم و فقط با سکوت به چه یحرف تونمینم

 یوبار ت نیاول ی، برا ستین یا شهیاز نگاه سرد و ش یبار خبر نیاول یشده ، برا رهیبه چشم هام خ یبینگاه عج با

 بار نگاهش احساس داره .  نیاول ی، برا ستیرفتارش خشم ن

 

 . مونهیم رهیو بدون پلک زدن ، به چشم هام خ کنهیم سکوت

 . کنهیانگشت هاش حبس م ونیو انگشت هام و م ارهیپروا دستش رو جلو م ی، ب یاز مکث طوالن بعد

 

 یتا من هم با سرکش ستیبار رفتارش با خشونت ن نیکه دارم . ا یبلکه از احساس بد جانی، نه از ه ادیبند م نفسم

 دستش و پس بزنم. 

 

 :  ادیبه حرف مبه نگاهم  رهیمتفاوت از گذشته خ یو با لحن شهیتر م کیبهم نزد یکوتاه قدم

بود  یادیمن عمر ز یجا هم برا نیدونستم ، تا هم یکه دکتر بگه خودم م نیگفت ! قبل از ا یدکتر بهتون چ دونمیم_

 برام نداشت . یا گهید زیچ چیکه جز درد و غم ه یزندگ هی. 
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 :  دهیو اون ادامه م شمیم رهی، همچنان با سکوت بهش خ کنهیم مکث

 . یخونه گذاشت نیا یرنگ گرفت که تو پاتو تو یمن ، از روز اهیس یزندگ_

 

 ترشیکه ادامه نده ، تا ب خوامی، حاال ته دلم عاجزانه ازش م هیقصدش چ فهممیحاال م شه،یام حبس م نهیس یتو نفس

 قلبش و نشکنم.  نیاز ا

 

 :  دهیادامه م یشتریدلم ، با التهاب ب یخواسته  برعکس

 وجودم کشتم.  یتمام احساسات و تو کردمی، چون فکر م اوردمیوقت به زبون ن چیتاحاال احساس هام و ه_

 

 مونه .  یم رهیو با نفوذ به چشم هام خ کنهیبند هر جمله اش مکث م پشت

 :  گمیدستپاچه م ارمیب رونیدستم و از دستش ب کنمیم یکه سع یدزدم و درحال یو ازش م نگاهم

 !  میزنی، بعدا حرف م نیباشه مع_

 

 . رسونهیم چیکار رسما فاصله رو به ه نی، با ا کنهیم ریو کمرم و اس کنهی، دستم و رها م کنمیو خراب تر م اوضاع

 

 . کنمیتقال م نیمع یاومدن از حصار دست ها رونیب یشده برا ریکه اس یگنجشک مثل

 کجا!   نیزور من کجا و زور مع اما
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 . کنمینم دار نگاهش م یو با چشم ها کشمیاز تقال م دست

 : گهیو م زنهیم یمحو لبخند

 کنم .  دایتونستم به قلبت راه پ دیوارد بشم ، شا گهیدر د هیاز  خوامیبار م نیا_

 :  گمیم یو به سخت خندمیزور م به

 ؟ حالت خوبه؟  یگیم یچ نیمع_

 

 .  ارهیخودش نم یاما به رو شهینگرفتمش ناراحت م یکه جد نیا از

 : گهیو با لذت م زنهیصورتم و پس م یشده تو ختهیر یدستش موها با

 . یبود باتریشرکت از همه ز ی، تو یکنم که تو زن من یبه خودم افتخار م یلیوقت ها خ یگاه_

 

 :  دهیو ادامه م شهیهاش تب دار م چشم

 بردم . یکردم و لذت م یمن از دور تماشات م یکردیو با همه بحث م یوقت ها که سر حال بود یگاه_

 

 :  دهیو ادامه م کنهیپشت دست گونه ام و نوازش م با

 . یمثل االن ازم متنفر نبود ،یزد یخونه باز بشه باهام حرف م نیسروش به ا یکه پا نیقبل از ا_

 .یتو تا صبح برام حرف بزن کردمیفقط آرزو م میشب ها با وجود خستگ یبعض

 

 . ذارهیدوشم م یرو یتر نینگس یوزنه  گهیکه م یجمله ا هر

 . استیدن ینقطه  نیکه برام عذاب آورتر ستادمیوا ینقطه ا یمرگ دارم ، درست تو حس
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 :  دهیو همچنان ادامه م شهیمتوجه نم نیمع

 کنم . یقلب بتپه ، به خاطر تو بتپه ، دوست دارم با تو زندگ نیبار دوست دارم زنده بمونم ، دوست دارم ا نیاول یبرا_

 با تو خوب بشم سوگل . خوامیقصه ام ، م یآدم بده  من

 امروز قصد خفه کردنت و داشتم . نیچون هم یازم دلخور دونمی، م یبه من ندار یاحساس دونمیم

 به سرم زد و اون طور از کوره در رفتم.  یچ یفراموش کنم برا خوامی! منم م یفراموش کن خوامیم اما

 

 تا سقوط کردن ندارم.   یمرز گهی، د ارهیرو با هر حرف جلوتر م سرش

 و نجاتم بده.  ادی، تا ب زنمیقدرت داد زدن هم ندارم ، فقط ته دلم با التماس اسم سروش و صدا م یحت

 

 نیو ا یمهربون نیفاصله ، ا نیکه دور کمرم حلقه شده ، ا ی، دست پر حرارت خورهیکه به صورتم م یداغ یها نفس

 .  خوامیحرف ها رو نم

 : دهیکه رسما بهم حس مرگ دست م زنهیو م یفاصله از صورتم حرف نیکمتر یتو قایدق

 من عاشقت شدم سوگل ! _

 

 . چشم هام  نهیحجم از استرس برام سنگ نیا

 چرا؟  کنمیو با خودم فکر م زنهیم دودو

 اعتراف کنن ؟  دیروز با کی یتو قایدق نیسروش و مع چرا
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 فقط عذابم داد . نید و معاعتراف سروش من و غرق لذت کر اما

 بردن فاصله رو داره . ونیکه حاال دستش و کنار صورتم گذاشته و قصد از م ینیمع

 

 :  کنهیزمزمه م یوقت شمیشکنجه م علنا

 . خوامتیم یکه فکرش و بکن یاز اون شتریازت بگذرم ، ب تونمینم_

 

واز صحبت دلن یو صدا شهیباز اتاق  باز م مهیکه در ن ستیبرداشتن فاصله ن ونیتا از م ی، مرز ادیجلوتر م صورتش

 . رسهیبه گوش م

 

 . نمیب یگردونم و روبه روم سروش و دلنواز و م یرمق چشم هام و برم یب

 . مونهیسروش مات م یرو نگاهم

 

 دور کمرمه . نیحلقه شده مع یدست ها یقفل رو قایدق نگاهش

 . کنهینگاه م یاورمقابلش رو هضم کنه و با ناب یصحنه  تونهینم

 . رمیگیفاصله م نیارتکاب جرم از مع نیشده ح ریمجرم دستگ مثل

 :  گهیکنه و م یم یمصلحت یسرفه  دلنواز

 !  میانگار بد موقع مزاحم شد_

 یقفل شده نگاه سرزنش گرانه اش رو به من م یو با فک شهی، دستش مشت م ارهیدلنواز سروش و به خودش م یصدا

 دوزه .
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کنم ، از نبض  یقرمز و صورت کبود شده اش حس م ی، از چشم ها کنمیکه به جونش افتاده رو حس م یشیآت رسما

 .  کنمیحس م دیپریشدنش م یرتیکه هر بار با غ یا قهیشق

 

و با اخم  رهی، در هم م شهیرد و بدل م نمونیکه ب یحرف یایمن و سروش و دن یاز تماس چشم نیمع یها سگرمه

 :  گهیم

  ؟یاتاق نش هیبدون در زدن وارد  یریبگ ادی یخوایم یدلنواز ! ک یستیبچه که ن_

 

 و من مطمئنم سکوتش به خاطر حضور سروشه.  زنهینم یو حرف کنهیسکوت م دلنواز

 یمرز کنمیو رسما حس م شهیافزوده م تشیوسط چشمم به سروشه که هر لحظه به عصبان نیحاکمه ا ینیسنگ جو

 تا انفجار نداره .

 یدابعد ص ی قهیو چند دق کنهیآشکار جمع و ترک م یتیتحمل کنه و با عصبان تونهیکه سکوت کنه اما نم مجبوره

 . ادیبرخورد محکم در م

 

که انگار  نیمع ی، حت میزنیکارو کرد و هممون خودمون رو به اون راه م نیسروش چرا ا میدون یخوب م هممون

 خونسرد شده . یادیز

 . ستادنهیهمه اتفاق در حال ا نیتحمل کنم ، قلبم از هجوم ا تونمینم نیاز ا شتریب

 . رمیم رونیو با سرعت برق از اتاق ب کنمیرو زمزمه م "دیببخش"مشابه  یلب کلمه ا ریز

 بندم . یو درو پشت سرم م شمیاتاقم م وارد

 . ارمیمقابل چشم هام م یینمایس لمیو اتفاقات امروز و مثل ف خورمیرمق همون جا سر م یب
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 و برام ساخته . یروز سخت نیمع نیسنگ یسروش ، حرف ها یعالقه  ابراز

به وجودم  نیمع یهم که حرف ها ی، اما منکر عذاب شمیکه از اعتراف سروش بهم دست داد نم یاحساس خوب منکر

 . شمیهم نم دیبخش

 

 هیمن  یاگه برا یباشه ، حت نیزم یمرد رو نیاگه جذاب تر یباشه ، حت رانیا یکل دختر ها یآرزو نیاگه مع یحت

 . تبهیسروش م یشانس بزرگ باشه، اما من قلبم برا

 . ادیبه چشمم نم ادیهر چند ز نیمع تیجذاب کنه،یوجودم اون رو طلب م ی، تا وقت تبهیقلبم به عشق اون م یوقت تا

 ، نینه تنها به مع تمانیکار ، خ انتیآدم خ هی، احساس  کنهیو به وجودم القا م یشدن بهش حس بد کینزد یحت

  …هم بود یبلکه به هست

 نیمن و مع نیب یوسط ، احساس نیکه من بهش قول داده بودم ا یفراموش شده بود ، در حال یکه به راحت یهست

 . رهیگیشکل نم

و به کام همه تلخ  یو زندگ زنهیتمام قول و قرار هاش م ریز نیدونستم مع یدونستم؟ منه ساده از کجا م یکجا م از

 کنه  یم

 .  رمیو به سمت تخت م شمیبلند م ی، به سخت کنهیافکارم و پاره م یرشته  لمیموبا یصدا

 

 . ندازهیافتاده هم قلبم و به تالطم م میگوش یکه از سروش رو یجیمس یحت

 :  شمیم شیدلخور یهم متوجه  امیپ یاز رو ی. حت کنمیو باز م امیو پ دارمیو بر م لمیموبا

 بود ؟  یجرمم چ_

 بود؟  یجرم من چ سمیداشتم براش بنو دوست

 . رمیگیدست هام م نیتخت و سرم و ب یرو کنمیو پرت م یبه جاش گوش اما
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 . شهیم یو با خوندن خط اولش ته دلم خال کنمی، بازش م ادیم جینگذشته دوباره مس یا هیثان هنوز

 !  یو بدون زیکه همه چ خوامیم قبلش …برم رانیاز ا خوامیم_

 زدیکه ازش دم م یبره؟ با دلنواز ؟ ته عشق خوادیبره؟ کجا م خوادیکه م یچ یعنی …لرزهیدستم علنا م یتو یگوش

 بود ؟ که بذاره و بره ؟  نیا

 

جمله  تیآدرس و در نها هی یحاو جیمس هی،  ادیم یا گهید جی، همون لحظه مس کنهیو تر م لیموبا یصفحه  اشکم

 آدرس نوشته شده :  نییکه پا یا

 یمهلت برا نیو عوض کردند. فردا آخر میآشنا کنم که ورق زندگ ییتو رو با کسا خوامیآدرس ، م نیبه ا ایفردا ب_

 نکن ! غیفرصت و ازم در نیا سال چهار اون حرمت به …چشم هاته دنید

 :  نیمع

 شده .  یشرکت خال نیوگل در اس یکند چقدر جا یفکر م نینشسته ، به ا استشیر یصندل یکه رو یحال در

، چه قدر در شرکت خودش  نیکرده بود و مع لیزده بود ، تا امروز شرکت آمدن را تعط یدست به خودکش یوقت از

 کرد . یم یبیاحساس غر

 

 تهخیاوضاع به هم ر یهم شده رو یتا فکر سوگل از سرش بپرد و کم کندیمقابلش گرم م یرا با انبوه برگه ها سرش

 شرکت تمرکز کند .  ی

 

ده فسخ ش نیمع یریخبر دستگ دنیاز قرارداد ها با شن یرو به آن رو شده بود ، کل نیکه به لطف سروش از ا یشرکت

 به اعتبار شرکت بزرگش لطمه وارد شده بود . تیو در نها

تا سقوط  یمرز یعنیشد  یدستش گذاشته بود که اگر جبران نم یرو یادیوارد شده ، خسارت ز یکاالها فیتوق

 آب از آب تکان نخورده . ایداد گو یصدرا نبود ، اما همچنان با غرور به کارش ادامه م نیمع
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تلفن را قطع  یشکند، بدون آن که به شماره نگاه کند صدا یکارش را م یتمرکز جمع شده رو لشیزنگ موبا یصدا

 . دهدیکرده و به کارش ادامه م

 

در  یمکرر و پ یمرد مغرور داشت ، چون با تماس ها نیبه شکستن آرامش ا یادیز لیم ایاش گو یپشت خط مخاطب

 . دی، به خواسته اش رس تیکرد و در نها زیرا لبر نیاش صبر مع یپ

 

 :  دیگویخشن و سردش م یکند و با صدا یرا وصل م تماس

 بله ؟ _

 ست . یکاف شیبه جوش رساندن خون در رگ ها یشنود برا یکه از آن طرف خط م ییصدا

 

اشو فراموش کرده  یمیقد قیاش گرمه که به کل رف شهیروز ها انقدر سرش با زن عاشق پ نیصدرا ا نیمع نمیب یم_

. 

 

 :  کندیغرش م یزخم ریو مانند ش شودیدستانش مچاله م ریز کاغذ

 !  کهیمرت اریبا دهن نجست اسم زن منو ن_

 برد . یم تیشنود او را به اوج عصبان یکه م یقهقهه ا یصدا

 کند :  یم یرا بر سر مخاطب پشت تلفنش خال ادشیو فر شودیخشم بلند م با

   ؟یدیکنم شن یهم مکث نم هیثان کیکشتنت  یکنم ، برا داتیروز پ کیاگه  یعل یبه وال_

 . رمیگ یجا جونتو م همون
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 :  دهدیجواب م یبا خونسرد مخاطبش

تو باشم ، تا نخوام تو  یاگه روبه رو یصدرا ، من حت نیمع یکردیم دایسال ها پ نیا یتو یکن دایپ یخواستیاگه م_

 نمونده . یبرات باق یعمر …از اون گذشته …ینیمن و بب یتون ینم

 یعمرتم کس یکه آخرا فی، ح فیح اما …پات لب گوره کی یاوج جوون یحکومتت تموم شد ، تو یدوره  باالخره

من  یاالن کجاست !  اگه بخوا یدون یبندم نم ی، شرط م ستیزنتم کنارت ن یحت …نیبب …تا کنارت باشه ستین

معشوقه اش  یچرا؟ چون به چشم ها یدون یم نهیب یرو به رومه.  اما اون منو نم قایدق االن …تونم بهت بگم یم

 شده .  رهیخ

 

هر  ایه گورا به خودش گرفت یافتد ، رگ گردنش چنان نبض تپنده ا یحرف ها به شماره م نیا دنیبا شن شیها نفس

 لحظه قصد خفه شدن را دارد. 

 

 :  کشدیعربده م بایلرزد تقر یکه آشکارا از خشم م یحال در

 با دست ؟یدیروزگار پاک نکنم شن یاگه توعه الشخور رو از صفحه  ستمین نیمع …کشمت یم …دهنتو ببند_

 . کنمیخودم گورتو م یروز تا آخر عمرم مونده باشه با دست ها هیاگه  یحت …کشمت یخودم م یها

 

 :  ردیگیم لیخونسردانه تحو یجمله  کیها  ادیداد و فر نیجواب تمام ا در

 . میرسیچک کن بعد از اون مثل دو تا مرد به توافق م لتویمیا_

 

 کشاند . یاو را به سمت لپ تاپش م یبیبه خواسته اش عمل کند اما حس عج خواهدیکند ، نم یم سکوت
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 . کندیرا باز م امیپ نیشده و آخر لشیمیقطع کند ، وارد اآنکه تلفن را  بدون

 ماند . یم رهیلپ تاپ خ یشک زده به صفحه  شیرو شیعکس پ دنید با

نا آشنا  یوارد خانه ا کردیم داریرا ب رتشیحس غ بیکه عج یانقدر غافل شده بود؟ زنش ، ناموسش با مرد یک

 سوگل در خانه تک و تنها نشسته . کردیو او ابلهانه فکر م شدندیم

 

زخمش  یمرد آمده و نمک رو نیفهمد چه به حال ا یم یسروش مخاطب پشت خط یکشدار و عصبان ینفس ها از

 پاشد :  یم

کنه ، تنها  هیبه حالت گر یو ندار یسر مزارت کس ی؟ حت خوادیزنت هم تو رو نم یحت یباور کرد ؟یحاال باور کرد_

 . وفتنیمشت الشخور به جون مال و اموالت م هیو  یریم یم

 

ن آ یکننده  یعصبان یتوجه به حرف ها ی. ب شودیبه آن عکس هر لحظه به خشمش افزوده م رهیو خ کندیم سکوت

 :  کندیلب زمزمه م ریمرد با خشم ز

 آدرسو بده ! _

 :  دیگویم یباز نی، چون با لذت از ا رسدیاش م یمرد پشت خط یبه بخش مورد عالقه  قایدق

 تیراز زندگ نی، بزرگتر یاون خونه بذار یکه پاتو تو نی، قبل از ا یکه بر نیاما قبل از ا …دمیآدرس رو بهت م_

 . ارهیات دووم ب مهین و نصفه قلب اون اگه البته …صدرا نیمع سازمیو برات م یزیانگ جانی. امروز روز ه شهیبرمال م

 

آن مرد کرده باشد دوباره  یبه حرف ها یکه توجه نیبه آن عکس بدون ا رهیهم فشار داده و خ یرا رو شیها دندان

 :  کندیزمزمه م

 آدرس و بفرست ._

 . کندیاش را تمام کرده و تلفن را قطع م جمله
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 . رودیبندد و به سمت گاو صندوقش م یتاپش را محکم م لپ

 . اوردیم رونیکند و مصمم اسلحه اش را از گاو صندوق ب یگاو صندوق را باز م در

 . دزنیم رونیاز اتاق ب ندیب یکه فقط خون را م ییبا چشم ها تیکمربندش جاساز کرده و در نها انیم ییرا جا اسلحه

 

 تیمحکم از شرکت خارج شده و در نها یبا قدم ها نشیگزیجا یکه دارد و اعتراض منش یمهم یتوجه به جلسه  یب

 شود . یمدلش م نیآخر نیسوار ماش

 

 . شودیفرستاده م لشیموبا یآدرس بر رو یلحظه اس ام اس حاو همان

 . کشدیدرونش شعله م شیاز قبل آت شتریب ندیب یرا که م آدرس

 طوفان به پا شود . نیکه قرار بود با رفتن مع ییبکر و خوش آب و هوا یاز شهر جا خارج

بار خواندن در ذهنش هک شده  کیکه با  یسرعت به سمت آدرس نیو با آخر دهدیپدال گاز فشار م یرا رو شیپا

 رود.  یبود م

 

 اندازد.  یقلبش را از کار ب ادیز جانیاگر ه ستیمهم ن شیبرا انگار

 ممنوع کرده است . شیدکتر جز استراحت مطلق را برا ستیمهم ن شیبرا

 را داشت .  تیاهم نیکمتر شیجانش برا دیآ یم ادشی یوقت از

ارش تحت فش ایداشته باشد ، هر بار که دن ییمنع شده بود و بدون آنکه از مرگ عبا دنیکش گاریبار قبل از س یحت

یم هیرا به قلبش هد یمهم باشد چه درد شیبدون آنکه برا دیکشیم گاریس مارشیتوجه به قلب ب یگذاشت ب یم

 .کند
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 رساند .  یکه داشت م یخودش را با آدرس ادشیسرعت ز با

 فرستاده نشده . قیآدرس به طور دق شودیجه ممتو کندیرا که پارک م نیماش

 . ردیگ یخطش را م یشماره افتاده رو نیآخر یکالفگ با

 : ردیگ یاول جوابش را م بوق

  ؟یدیپس رس_

 :  دیگو یم متیمال بدون

 کدوم خونه است؟ _

 : دیگویم شیبا لذت آشکارا در صدا مخاطب

 . شونینیب یم یاطرافتو نگاه کن کمی …ستیدور ن ادیز_

 

 شنود . یگردنش را م یشکستن مهره ها یکه صدا یطور گرداندیخشم سرش را برم با

 یبه جوشش م شیهم نشسته و مشغول حرف زدن هستن ، خون در رگ ها یسروش و سوگل که روبه رو دنید با

 افتد .

 ه شده بود. گذاشت یو صندل زیم اطشیساخته شده بود و داخل ح یآهن یها لهیکه درش از م ییالیو یا خانه

رسد ، دستش را  یمردانه اش به اوج م رتیدراندشت تنها بودند ، غ یسروش و سوگل در آن خانه  نکهیتصور ا از

 .  داردیکمربندش گذاشته و مصمم اسلحه را برم یجاساز شده رو یاسلحه  یرو

 :  دیگو یاز پشت خط اغواکننده م ییلحظه صدا همان

ا تا ام …شهیعاشق تو م …یاما تو کنارش کنهیم هیمدت گر هیتو بمونه.  یبرا شهیسوگل هم دیشا شیاگه بکش_

 .نهیو بب یچشم سوگل جز خودش کس ذارهینم شهیزندگ یسروش تو یوقت
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 شنود :  یرا از پشت خط م یطانیش یو همچنان صدا شودیتر م کینزد یو قدم دهدیرا با خشم فشار م اسلحه

.  ردکیماشه مکث نم دنیکش یبود برا یا گهی! هر مرد د زنهیباهاش حرف م کنه؟یداره به زنت نگاه م یچطور نیبب_

 مرگ!   …نهیکه به زن مردم چشم داره هم یکس یجزا

 

مشغول حرف زدن است ، اسلحه را در  تیکه با جد یبه سروش رهیخ قای، دق ردیگیرا م شیچشم ها یجلو خون

 . دهدیدستش فشار م

 

 . ردیگیو بدون مکث اسلحه را نشانه م ستدیا یم وارید کنار

 قلب سروش .  یدرست رو ییجا

 مصمم تر شود :  مشیتا خشمش دو چندان و تصم شودیبر علت م دیمز چدیپ یگوشش م یکه تو ییصدا

 ، زنهیم یعشقش دست به هرکار یبرا عاشق آدم …سوگل حق توعه ..زن توعه ینداشت یچیکه ه یزندگ نیا یتو_

  …صدرا نیمع یثابت کن عاشق

 

 کیاگر الزم بود جان  ی، حت زدیم یبه سوگل دست به هر کار دنیرس یرسد، برا یدلش به اوج م یرو نهیو ک خشم

 گرفت.  یآدم را م

 

 نکن . دیترد پس …خائن مرگه یبذاره ، جزا متیپا به حر تونهینم یکس بده نشون همه به …ماشه رو بکش _

 

ن که ممک ییتوجه به تمام پل ها یکند ، ب ی، آتش دلش را شعله ور تر م نیبنزمثل  قایشنود دق یکه م ییها حرف

 کشد . یکرده و ماشه را م میسروش تنظ یاست خراب شود ، اسلحه را درست رو
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 کند :  یدرست از پشت خط ، روح را از تنش جدا م ییکند صدا کیاز آنکه با اسلحه شل قبل

 اگه خائن باشه.  یحت …صدرا نیمع کنهینم کیکس به برادر خودش شل چیاما ه_

 

 را درک کند . دهیکه شن یدارد حرف یکند و سع یزده فقط نگاه م مات

 :  چدیپ یم نیاکو وار و هشدار دهنده در سر مع شیسکوت کرده اما صدا مرد

 اگه خائن باشه.  یحت …کنهینم کیکس به برادر خودش شل چیه_

 

 . شودیاسلحه هم عاجز م کیرا هم داشت ، حاال از نگه داشتن  ایقدرت جابه جا کردن دن یکه روز دستش

 

 ، سروش است.  ندیب یکه م یریتنها تصو نیافتد و مع یم نیبه زم اسلحه

 !  برادرش

 . افتیاز او ن یاثر چیدنبالش گشت و ه یزندگ یکه تمام سال ها یبرادر

 بندد.  یم خیبرادر گمشده اش سروش باشد ، تمام تنش  نکهیفکر ا از

 کند . یکتف و شانه اش را آزرده م یریو درد نفس گ ردیگ یضربان م یوار وانهیبه طرز د قلبش

 

 .  ردیبگ شیروبه رو رینگاهش را از تصو تواندیآن درد طاقت فرسا هم نم یحت

 . نجاستیفرسخ ها دور تر از ا دیبه سروش و نگاهش شا چشمش
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به برادر پنج ساله اش  اقیبا اشت یخودش وقت ریدارد ، تصو ادیاش به  یکه از سن دوازده سالگ یریبه تصاو درست

گذاشت ذوق  یم ادگاریبه  دیسف یصفحه  یرو یکه برادرش با مداد رنگ یو از هر خط دادیم ادیرا  دنیکش ینقاش

 . شدیزده م

 

 نگرد . یآن ها م یو با عشق به هر دو دهیسر دو فرزندش کش یکه مهربانانه دست نوازش گرش را بر رو یزن ریتصو

 . دادیکه با برادرش انجام م یکودکانه ا یها یباز ریتصو

 از آن کم نشده بود . یذره ا یسال ها حت نیکه نسبت به برادرش داشت و تمام ا یعشق

 آمد . یکه با اوقات تلخ او کنار م یتنها پسر دیو شا دیکه سروش را در دانشگاه د یروز

 

 شنود:   یرا آشکارا م زدیرحمانه به سروش تهمت م یب یش را  وقتخود یصدا

 و گزارش بدم ...  یمورد دزد هیخواستم  یم_

 . هیک دونمیکرده و من م یمن دزد یاز خونه  یکی

 . فشهیک یاالن تمام اموالم تو نیکه هم یکی

 کارش و بکشه. . . یکه جزا خوامیبشه ، م ریکه دستگ خوامیم

 

چطور توانست به خاطر  ستادیا شیانقدر مهربانانه پابه پا یکار ناکرده! به کدام جرم سروش را متهم کرد؟ وقت یجزا

 اش محروم کند !  یاو را سه سال از زندگ خودیب یتهمت

 

همه سال دل برادر خودش را سوزانده و آتش به جان برادر خودش انداخته تمام وجودش از نفرت  نیکه ا نیفکر ا با

 . شودیم پر
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 شود .  یکه فقط شامل حال خودش م ینفرت

 را ندارد.  شیپاها یرو ستادنیا توان

 گذارد.  یقلبش م یو دستش را رو خوردیسر م واریو عاجز کنار د درمانده

 خندد.  یآن همه عذاب وجدان و درد م انیاست اما م بیعج

 کرده بود . دایکرده بود و حاال ، برادرش را پ یبرادرش سپر دنیبار د کیبار ،  کیعمرش با حسرت  یسال ها تمام

بار هم شده ،  کی یبرا یرا حل کند ، تا قبل از مرگش حت زیتوانست همه چ یکه سروش از او متنفر بود ، اما م نیا با

 آغوش برادرش را حس کند.

 

 : سوگل

 

اگه سروش راست گفته باشه و واقعا  کنمیفکر م نیو به ا کشمیدور فنجون قهوه ام م یرو به صورت دوران دستم

 آسمون نفس بکشم و زنده بمونم؟  نیا ریز دیبره ، چطور با رانیبخواد از ا

 

 . کردیاز قبل آزرده ام م شتریکه هر روز ب ییشده بودم از کشمکش ها خسته

شده رو نداشت ، اگه  تلمبار یهمه حرف و غصه  نیتحمل ا گهیمدت رو بگم ، قلبم د نیبودم تا تمام اتفاقات ا اومده

 افتاد . یاسفبار نم یزندگ نیا تیو در نها نیمع هیوقت  چیگفتم گذرم ه یرو م قتیاز روز اول به سروش حق

 

 . نهیش یبا اخم رو به روم م تیو در نها ادیکه به سمتم م نمیب یرو از دور م قامتش

 سرما رو پوشونده.  نیاز ا یکم تابهیکه م یسرده اما آفتاب هوا

 :  امیتر از سروش من به حرف م زود
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  ؟یشروع کن یخواینم …خوب_

 

 

زنم که و ب ییاومدم بودم تا بشنوم ، بشنوم و حرف ها هیکجاست و متعلق به ک دونستمیکه نم ییالیو نیا یتو نجایا

 . کردیم ینیدلم سنگ یمثل وزنه رو

 

 به  چشم رهیو خ شهیم لیبه جلو متما یو کم ذارهیم زیم ی، هر دو دستش رو رو ینی، نه مقدمه چ کنهیمخالفت م نه

 :  کنهیهام شروع به حرف زدن م

 از زندان که آزاد شدم ، خاتون و حاج بابا هنوز زنده بودن. _

 یبود م یگوش یکه سر جفتتون تو ینفر چشمم به تو افتاد ، با پگاه در حال نیمحله گذاشتم اول یپام رو تو تا

 . نیرو به خودتون جلب کرد یادیز یبا خنده هاتون توجه ها دیده بودو انگار فراموش کر دنیخند

 . دنمیزندان باهاش آشنا شده بودم اومد د یکه تو یپسر زدانینداشت ، اون روز رفتم خونه و فردا  یتیاهم برام

 

بودن اما  منو خاتون و حاج بابا گرفته یتفاوت که سرپرست نیا ایپرورشگاه بود ،  یهم درست مثل من بچه  اون

 که هجده سالش شد و خواست مستقل بشه . یرو قبول نکرده بود  تا زمان زدانی یسرپرست یکس

افتاد و انداختنش  ریروز گ هیکه  نیگذروند تا ا یم یبر بیو ج یو با دزد شیزندگ یهمون سن هجده سالگ از

 زندان. 

 

 زندان یدوستم تو نیبهتر زدانیسر صحبت رو برامون باز کرد و کم کم  میکه داشت یادیاشتراک ز یوجه ها دیشا

 شد .
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محله تو رو  یو همون روز تو دنمیاومد د زدانیمن از زندان در اومد  یتا پا نیهم یزودتر از من آزاد شد ، برا اون

 . دید

 

 کی یبرا دیما پرسه بزنه تا شا یمحله  یدوستش ماهور تو نیو وادار کرد هرروز با بهتر زدانیکوتاه  دارید همون

 هم که شده باهات هم کالم بشه.  قهیدق

 

با  بایمحله عادت کرده بودم و تقر یشده بود که هرروز به بودن اون و دوستش ماهور تو ادیآمد هاش انقدر ز رفت

 . میکرد یو احساساتش رو مسخره م زدانی یشده بود و دو نفر یمیماهور هم ارتباطم صم

 

گفت و باور  یکه م یعاشقانه ا ی، حرف ها میدیخند یپسر انقدر زود دلباخته بشه ، بهش م هیبود  بیعج برامون

 . میکرد یکردم و مدام مسخره اش م ینم

 

 بذاره.  شیروز خسته شد و خواست که پا پ کی نکهیا تا

  …کنه اما من نذاشتم یگارمرد و مردونه تو رو از پدرت خواست خواستیم …و با تو حرف بزنه نه ادیب نکهیا نه

 

 ییو از اون دسته دختر ها یکن یم ینفر سپر هیکردم تو هرروزت رو با  یفکر م جایب یقضاوت ها یسر هیخاطر  به

 . یدیکه به همه چراغ سبز نشون م یهست

 

شناخت ،  یکه باهات صحبت نکرده بود اما انگار تو رو خوب م نیبا ا زدانیزدم و  زدانیحرف ها رو به ماهور و  نیهم

 . یباش یآدم نیرفت که تو ممکنه چن یبار نم ریو اصال ز شدیچون منکر م
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و ثابت کنم ت زدانیو داد ، شرط سر پونصد هزار تومن ، که اگه من تونستم به  یشرط بند شنهادیکه ماهور پ نیا تا

 م .من شرط و باخت یعنی یدادی، شرط و بردم و اگه تو به من چراغ سبز نشون نم یستیکنه ن یکه اون فکر م یدختر

 

 نیسه تا پسر جوون بود که انگار با وجود ا نیاحمقانه ب یشرط بند هیشکستن دل تو نبود سوگل ،  یشرط برا نیا

 دلشون زده بود . ریز یهمه درد و مشکل خوش

 

 تکیکه نزد ی، از همون روز ینیش یو ته اون کوچه بن بست م یریاکثر مواقع م دمیکردم و فهم بتیتعق یبار چند

و  یبند شرط ها احمق مثل …و باهات حرف زدم دل باختم سوگل دمیکه صدات رو شن یشدم ، از همون روز

 شدم . کیبهت نزد یبهونه ا هیکردم و هر بار به  یطوالن

 

، دوست  یکردم ، دوست نداشتم مال اون بش یر از سر بازش مشد و من هر با یچ دیپرس یهر بار ازم م زدانی

 . یبش زدانیمال  خواستمتیانقدر م ینداشتم وقت

 

 . تیارتباطم و باهاش قطع کردم و اومدم خاستگار نیهم یبرا

 . خواستمتیم ادیز یلیخ …سوگل خواستمتیبود اما من م یکارم ته نامرد دونمیم

و آخر هم به گوش  دیمحله چرخ نیخبر دست به دست ب نیو ا یبت دادشانس بودم که تو بهم جواب مث خوش

 . دیو ماهور رس زدانی

 با چاقو اومد سراغم و با داد و هوار آبروم و برد.  دنیپسر کله شق بود که به محض شن هی ماهور

 نگرفته بودم اما انگار واقعا عاشق بود . ی، عشقش به تو رو جد ختیبه هم ر یلیمظلوم بود ، خ زدانی اما

براش قشنگ بشه من تو رو ازش  ایتو حس کرد ممکنه دن دنیبا د ینداشت ، وقت یچیکه ه یپسر پرورشگاه هی

 گرفتم .
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و انگار که از عمد خواست  دیها چرخ ابونیخ یهمون روز با حال خراب موتور ماهور و برداشت و با سرعت تو اونم

 . رهیبم

 کرد و در جا جون داد.  یصادف وحشتناکت چون

که هر شب با کابوس  یکیو تار اهیس یعذاب وجدان و شب ها هیاز ماهور هم نشد ، من موندم و  یاز اون خبر بعد

 گذشت . یم

 رفتن . شمیهمون روزها از پ یخاتون و حاج بابا هم تو نکهیا بدتر

 

 سوگل . یتو بود ایدن یتو میدلخوش تنها

 سراغ تو . ومدمیم شدمیم زاریب یبار از زندگ هر

ردم کنم کار ک یپدرتو عمل یروز خواسته ها هی نکهیا دی، چهار سال با ام شدیم شتریروز به روز نسبت به تو ب عشقم

 و جون کندم .

و  یترک کنشدم ، تو منو  کیکه به آرزوهام نزد یرو به اون رو شد ، روز نیاز ا امیکه دن یروز کردمیفکرشم نم اما

 !  یبر

 

 :  دهیو ادامه م شهیم رهیخ میاشک یقرمز شده به چشم ها یچشم ها با

 بود . دهیدشمنم پوش نیبزرگ تر یکردم ، حاال لباس عروس و برا یکه چهار سال به خاطرش همه کار یدختر_

  …شکستم سوگل یندار یا ندهیبا من آ یو تو گفت دمیازت پرس یوقت

 . ختمیها اشک ر وونهیپرسه زدم و مثل د ابونایکلمه شکستم ، سه روز تمام تو خ یواقع یمعنا به

 . شدیو هر لحظه شعله ور تر م شدیدلم خاموش نم شیآت

 کرد سوگل . یداشت نابودم م یو آخر به خاطر پول ازم گذشت یکرد چهیچهار سال من و باز نکهیا فکر
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 نیهم یدونست ، برا یکه سرش اومده م ییو مسبب بالها نیمع ، اون زدیاطرافم پرسه م ادیاون روزا ز دلنواز

 . رهیازش انتقام بگ خواستیم

 

 پدر دلنواز مرد و در آخر مادرش ترکش کرد.  نیمع یها دادیدلنوازه ، به خاطر داد و ب یبرادر ناتن نیمع چون

 کنه . یدوست داشت تا تالف نیهم یاونو تباه کرده ، برا یجوون نیاون مرد به خاطر انتقام از مع کردیم فکر

 کرد . یم شتریو ب شتریدلم و ب شیآت زدیکه م ییگفت ، حرف ها یم نیتو و مع یاز خوشبخت مدام

  …نی، نه از تو بلکه از مع رمیخواستم تا انتقام بگ نیهم یبرا

م درس بخونم ، انگ زد ، نتونست یاز من بپرسه بهم تهمت دزد نکهیبدون ا خودیب لیدال یسر هیقبال به خاطر  اون

ازم  که تو رو هم امیکنار ب تونستمیاومدم انتقام نگرفتم ، اما نم رونیاز زندان ب یسابقه دار بودن بهم خورد ، اما وقت

 . رمیگرفته ، خواستم تا تمام مال و ثروتشو ازش بگ

 کنن . یفکرش و م هیکه بق ستین یصدرا اون آدم نیهاشو رو کنم ، مع یتا تمام گند کار خواستم

 

 کنه . یمجاز و قاچاق از مرز رد م ریرو غ هیو بق ارهیم کیجنس اورگان یکم مقدار

 بشه . رانیکه قرار بود وارد ا یینداشتم جز اون بار ها یدونستم اما مدرک یم

 نبود .  یجنس قاچاق چیانبار شرکت ه ی، خودش و نجات داد چون تو وفتادیرو زدم اما از پا ن ضربه

 

 . ارنیآدم و از پا در م بیوقت ها عج یها بعض قتیبرام سخته ، حق دنیتا سکوت کنه ، شن برمیال مو با دستم

نم  یو با چشم ها کنمیفقط بغض م ادیها اشک از چشمم نم یکه تازگ بهی، عج کنمیتازه م یو نفس شمیجا بلند م از

 . گذرونمیو از نظر م میدار زندگ

  م؟یدیپس م میدار ویما آدم ها تقاص چ میگیبا خودمون م ادیم شیپ یمشکل هی تا



 تو؟ ایمن عاشقم 

 
635 

 

ال و اص میخوری، حق م میگذر یو ساده م میشکنیخودمونه ، دل م ریتقص ادیکه سرمون م ییکه تمام بالها یصورت در

 . میآورد گهید یکیسر  ییچه بال میفهم ینم

 کردم ؟  ی: مگه من چه گناه میگیو م میکنیبا خدا قهر م ادیم شیپ یمشکل هیتا  بعد

که گفتم؟  ییپول و ثروت و دروغ ها یبود؟ طمعم برا یگناه من چ زدان؟ی یشده  ختهیبود؟ خون ر یسروش چ گناه

 پولدار ها خوردم . یزندگ یکه برا ییحسرت ها

بشه ، به من درس  یا گهیمال کس د یکه دوستش دار یچشمت کس یبه سروش درس داد چقدر سخته جلو یزندگ

 . ارهیب یخوشبخت تونهیو مال و مقام نمداد پول و ثروت 

که شب و روز  ییاز هم و اشک ها ییجدا متیبه ق ؟یمتیاما به چه ق میگرفت یمن هم سروش درسمونو از زندگ هم

 ! میختیر

 

 کشه .  یکه م هیعذاب یصداش هم نشون دهنده  ی، حت ستهیا یم کنارم

 :  گهیبم و خش دار م ییصدا با

 اشک هاتو ندارم . دنیاما من به اندازه سابق دوستت دارم ، هنوزم طاقت د ینکن ، اگه از من متنفر شد هیگر_

 

 :  گمیگردم طرفش و م یتوجه به حرف هاش برم بدون

 اول خونه بعدشم سهام !  ؟یاون همه پول و از کجا آورد_

 :  گهیو م کنهیلب هاش جا خوش م یرو یحال تلخ نیمحو و در ع لبخند

 ی، حت شناسهیبود انگار من و م یمحل کارم ، نگاهش طور یروز اومد جلو هیمرد  هی میبه اون سفر بر نکهیقبل از ا_

 . نمیب یاحساس کردم ته چشم هاش برق اشک رو م

  …دیشد که باهام سر حرف و باز کرد ، از پدر و مادرم پرس یچ دونمینم قایبود که ازش خوشم اومد ، دق بیعج
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 بودم پدرم و مادرمو گم کردم . کیکوچ یپرورشگاهم ، گفتم که وقت یچه که ب گفتم

 اونا من و ترک نکردن.  دونستمیپرورشگاه از پدر و مادرم متنفر نبودم ، چون م یبچه ها هیمن برعکس بق سوگل

 . میبا هم به اون مسافرت نحس رفت نکهیسر کارم تا ا ومدیم یبهانه ا هیمرد هرروز به  اون

 برام سخت بود ، همون روز اول کم آوردم . یلیبا تو رفتم و بدون تو برگشتم خ یوقت

،  یفکر کردم تو هم باهاش رفت رازیاتون گفت که بابات رفت ش هی، همسا یدم خونتون اما در و باز نکرد اومدم

  …یس باشبا لباس عرو نمت،یبیکه م یقراره وقت دونستمی، نم میمدت هر دومون فکر کن نیا یخواستم تو

 

 . سوزونهیو دلم رو م ادیم رونیاش ب نهیس یاز قفسه  یآه

 :  دهیگرفته اش ادامه م یمنم سخته ، با صدا یاون روزها برا یادآوری

 اون مرد بابامه سوگل . دمیفهم یکس یاوج ب یتو_

 

ره ام از حنج یکه به سخت یبزنم جز کلمات نامفهوم تونمینم یحرف چیگردونم ، ه یگردنم و به سمتش برم متعجب

 :  ادیم رونیب

  ؟یچ …یعنی …ی_

 

 :  گهیو م دهیتکون م دییتا یبه نشونه  یسر

  DNAبغلش بودم ، با تست  یهام که تو یمنم باور نکردم اما بهم ثابت کرد ، با عکس بچگ_

 

 ، ستیکس ن یسروش رو به روش آورد ، اما االن اون ب یکس یبابام چند بار ب دونهی، خدا م کنمیزده نگاهش م بهت

  …سروش یبابا داره. بابا
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 :  گمیو م کنمیخشک شده ام و تر م یها لب

  …پس چطور تا االن_

 :  دهیحرفم و تموم کنم و خودش ادامه م ذارهینم

، خواست خدا بود که  دنیمن و ازش دزد یهاش سر دشمن تیاز مامور یکی یسرهنگ بازنشسته است ، تو هیبابام _

 . کنهیم فیتعر نطوریبابام ا ادینم ادمیشدم ،  ابونایخ یاز دستشون فرار کردم و آواره  یتو عالم بچگ

 که تو ترکم رهیسر راهم قرار بگ یبوده روز نینکرده ، انگار قسمت به ا دامیاز اونم هر چه قدر دنبالم گشته پ بعد

 !  یکرد

  …تم بگم مشکل ازدواجمون حل شد اماو بهت بگم ، خواس نیهم اومدم

 

 !  انهی هیبه سروش کار درست قتیگفتن حق دونستمیاتفاقات نم نی، با وجود تمام ا کنهیم سکوت

تموم شدن جونش ،  متیکه بدونه ، اما نه به ق خواستمیموندم م یاگه باهاش نم یکه بگم ، حت خواستمیم اما

 !  ارهیخودش ن یبه رو رمیبدونه اما ازش قول بگ خواستمیم

 . شدیکه هست بدتر م ینی، اوضاعمون از ا دیفهمیم نیاگه مع چون

 

 . کنهیلب از لب باز کنم تلفنم شروع به زنگ خوردن م نکهیو قبل از ا کنمیتازه م ینفس

 . ارمیم رونیب بمیو تلفنم و از ج ندازمیبه سروش منتظر م ینگاه مین

 . کنهیحال هر دومون رو خراب م نیمع اسم

 . ذارمیو تلفن و کنار گوشم م کنمیوجود تماس و وصل م نی، با ا شمیو من کالفه م یعصبان سروش

 

 براش افتاده باشه!  یکه نکته اتفاق ندازهیمنو به شک م نیمع یخش دار و گرفته  یصدا
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 سوگل . نمتیبب دیبا_

 

 :  پرسمیم ینگران با

 شده؟  یزیچ_

 :  دهیقدر کالفه جواب م همون

 باهات حرف بزنم ، مهمه!   دیبا_

 :  گمیاعتراض م با

 اما من..._

 :  پرهیحرفم م وسط

 . ییالیو یاالن با سروش تو دونمیم_

 . بندهیم خی، از ترس رسما دست و پاهام  شهیم یدلم خال ته

 :  گمیبزنه من م یاون حرف نکهی، قبل از ا کنهیام نگاه م دهیبه رنگ پر یبا نگران سروش

  ؟ییکجا_

 :  کنهیحال خرابم و خراب تر م جوابش

 ینیبیمن و م رونیب ایب_

 

 ترسم.  یدر حد مرگ م ارهیسر سروش ب ییبال نکهیو حماقت هاش ، از ا نی، از مع ترسمیم یلیخ

 :  گمیو م کنمیبه سروش نگاه م دهینم دار و ترس یو با چشم ها کنمیو قطع م تلفن

 برم . دیمن با_
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 :  پرسهیم یاخم و توام با نگران با

 گفت؟  یسوگل؟ اون چ یکجا بر_

 

بعد  و زنمیچنگ م زهیم یکه رو فمیچرخه ، به ک یکام خشک شده ام نم یزبونم تو یبسته ، حت خیترس تمام تنم  از

 . رمیم رونیب الیتوجه به سوگل گفتن هاش از و یمتاسف به سروش عقب گرد کرده و ب یاز انداختن نگاه

 

 یدکنم اتفاق ب یو ته دلم دعا م بندمی، با وحشت چشم هام و م وفتهیم نیمع نیرفتن چشمم به ماش رونیمحض ب به

 . وفتهین

 

 . کنمیندادم حضور سروش رو کنارم احساس م رونیرو ب قمیبازدم نفس عم هنوز

 

 . زنهیکه به ترسم دامن م یحضور

 :  گمیلکنت م با

 . نجاستیا نیسروش لطفا برو تو ، مع_

  .وفتهیو قلب من رسما از کار م رهیم نیمع نیداشته باشه ، با خشم به سمت ماش تیبراش اهم یذره ا نکهیا بدون

بار  نیشکم سروش فرو کرده بود و ا یکه قبال تو ییرحم نداره ، چاقو نیسروشه ، مع ی، برا ستیخودم ن یبرا ترسم

 . ذارهیدلم م یو داغ و رو نیو بزرگ تر زنهیبه قلبش م

 

توجه به صدا زدن هام به سمت  یکه ب دهی، اما انگار خشمش به اوج رس رمیو دنبالش م زنمیاشک سروش و صدا م با

 . کنهیرو باز م نشیآشکار در ماش یتیبا عصبان رهیم نیمع نیماش
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 تونم بکنم دعا کردنه . یکه م یبندم و تنها کار یبا ترس چشم هام و م وفتهیکه ممکنه ب یفکر اتفاق از

 . شهی، ترس منم دو برابر م شهیم ادهیپ نیاز ماش نیمع یتوق

 نیعم کنمیم یسع یلرزون یبزنه ، من با صدا یسروش حرف نکهیو قبل از ا شمیم کیسست بهشون نزد ییقدم ها با

 رو قانع کنم : 

  …من نیمع نیبب_

 :  گهیفک قفل شده اش م یدر کنترل خودش داره از البه ال یکه علنا سع یو در حال پرهیوسط حرفم م سروش

 سوگل مال منه ! _

 . کنمینگاه م نیو بالفاصله به مع شهیحرف روح از تنم جدا م نیا دنیشن با

 به خودش گرفته .  یا گهیبار شکل د نینگاهش ا یصورتش ، اخم هاش حت یگرفتگ

 :  دهیادامه م یشتریو با خشم ب شهینگاه نم نیا یاما متوجه  سروش

 و به خاطر تو می. سه سال از زندگ نیمع یبهم خنجر زد یادیبه تو بفروشم ز یتر زمیه نکهین ابدو میزندگ یتو_

 باختم .

 از دست دادم . یکه بهم زد یداشته باشم سر انگ تونستمیکه م ییها تیموقع

، ناموسم و ،  ی، زنمو از چنگم در آورد یدلم گذاشت یو با گرفتن سوگل از دستم رو یبرام مهم نبود ، داغ اصل نایا

  …محرممو

 سوگل با خواست خودش پابه خونه ات گذاشته اما اشتباه کردم .  کردمیم فکر

 گهیوار عاشقشم. د وانهیکه من د یدختر ، قلب و روحش متعلق به منه ، همون طور نیکه ا میدونیمن هم تو م هم

 !  …من بردار یزندگ سر از دست …صدرا نیمع هیکاف
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، با اخم دستش رو به عالمت سکوت باال  کردیکه تا اون لحظه با سکوت نگاهش م ینیه اما معهاش ادامه دار حرف

 . برهیم

 . کنهیرسما برق سه فاز از تنم عبور م نیبا حرف مع نکهیجفتشون در نوسانه ، تا ا نیبا ترس ب نگاهم

 :  گهیزمزمه مانند اما استوار م یبا صدا یا بهیو غر بیلحن عج با

 . دمیطالقش م_

با همون لحن ادامه  رسه،یمصمم به نظر م یادیاما ز نی، مع شهیحرف شوک زده م نیا دنیسروش هم با شن یحت

 :  دهیم

 دمیطالقش م …شهیتموم م یمونه . باز یبه بعدم مال تو م نیسوگل مال تو بوده ، از ا_

 

 . رمیگیاز کنار پام م یشگونیبودنم ، ن داریاز ب نانیاطم یو برا کنمیخودم شک م یحرف  به گوش ها نیا دنیشن با

 

 . دمیتمام عمرم شن یکه تو یحرف نیآورتر تعجب

 . شهیم یاوج تعجب ته دلم خال یهم نقشه باشه تو نیممکنه ا نکهیفکر ا با

 پرسم:   یو م رمیگیخودم و نم یجلو

 ن؟یمع دتهیجد ینقشه _

 . شمیخوب متوجه م یلیکه خ دزدهیعلنا نگاهش رو ازم م ی، طور کنهیچرا به چشم هام نگاه نم دونمینم

 :  دهیهمون حال جواب م در

  …مدت نیبابت ا …دمیرو انجام م یطالق توافق یکارها یکه فکر کن یزیتر از اون چ عی، سر ستینقشه ن_
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 ممکن بود .  ریغ نیمع یکنه ، چون تا اون درجه اش برا یمعذرت خواه خواستیباور کنم م خوامی، نم کنهیم سکوت

 

 .  کنهیبزنه رو ته دلش دفن م خواستیکه م یفرسته و حرف یم رونیاش رو ب نهیس یحبس شده تو نفس

متعجبمون پاش و چنان  یچشم ها یو جلو شهیم نیسر پاهاش براش سخته که بدون حرف سوار ماش ستادنیا انگار

 کنه .  یپر م هاش کل کوچه رو کیالست غیج یکه صدا دهیپدال گاز فشار م یرو

 

 :  پرسمیگردم و متعجب م یرفتن اون ، به سمت سروش برم با

 چه خبره؟ _

 اعتماد نداره . نیهاش در هم رفته و معلومه همچنان به مع اخم

 : دهیتلخ جواب م یاوقات با

 محضه !  تیخر نیاما مطمئنم اعتماد کردن به مع …دونمینم_

 

 پرسم :  یو م ستمیا یروش م روبه

 نداشت.  دیبار نگاهش رنگ تهد نیا ؟یشده باشه چ مونیواقعا پشاگه _

 

 .  درخشهیو بعد از مدت ها چشم هاش م کنهیم دایخوش فرمش جا پ یکنج لب ها یمحو لبخند

 :  گهیم طنتیاز ش یا هیته ما با

 .  یشیاون وقت راحت تر مال من م_
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 ته دلم روشن شد .  نیهر چند دروغ مع یحرف ها دنیچرا با شن دونمینم

 حالم رو دگرگون کرد . یآخر سروش بود که بدجور یاون بهتر جمله  از

 و گفتم:   ارمیخودم ن یکردم حس و حالم و به رو یسع

  شم؟یگفته من زن تو م یک_

 : گهیاغوا کننده م ی، با لحن شهیم کیو بهم نزد دوزهیمخمور و جذابش رو به چشم هام م نگاه

 جنگم . یبا خودتم م یداشتنت حت ی، برا یمال من بود شهیتو هم_

 :  دمیو جواب م رمیقدم عقب م کی

 . ستمیاما من جنگجو ن_

 :  گهیو م دارهیبه سمتم بر م یپروا قدم یب

 . ی، چون تو هم من و دوست دار دونمیم_

 :  گمیو م شمینگاه تب دار و لحن ملتهبش قرمز م ری، ز رهیگیضربان م یباور رقابلیبه طرز غ قلبم

  ؟یاز کجا انقدر مطمئن_

 .شهیقفل م نیکه پاهام رسما به زم کنهیبه عمق قلبم نفوذ م یطور شیعسل ی، با چشم ها دهیسوالم و نم جواب

و با تمام  کنهیصورتم نگاه م ی، مسخ شده و سرشار از عشق به اجزا ستهیا یو روبه روم م برهیم نیرو از ب فاصله

 :  گهیاحساسش م

 گمیدوستت دارم ، نم یمعادله ا چیدوستت دارم ، بدون ه یماده و تبصره ا چیدوستت دارم سوگل ، بدون ه یلیخ_

 . دمیسوگلم جون م یمثل مجنون و فرهاد ، اما مثل سروش برا

 

 :  دهیو ادامه م کشهیم یقیعم نفس



 تو؟ ایمن عاشقم 

 
644 

 

 درک و احساسم عمق …سوگل دمیبودن با تو جون م ینگاهت، براداشتن  یعطر تنت ، لمس وجودت ، برا یبرا_

 میکرده دوستت دارم چشم گاو فیاز عشق توص ایکه دن یاز اون شتری. ؟ بیکنیم

 

 رو نداره.  جانیهمه ه نی، قلبم طاقت ا شهیو رو م ریدلم ز ته

 روش به من عوض شده .کردم و حسرت خوردم که احساس س هی، شب ها چقدر گر ختمیچقدر اشک ر دونهیم خدا

 !  داریب ایشنوم که هنوز درک نکردم خوابه  یرو م ییاالن دارم حرف ها اما

 :  گمیو خجالت م جانیقرمز شده از ه یو با صورت شمینگاه سوزنده اش مثل برف ذوب م ریز

 تمومش کن سروش!  _

 :  دهیو ادامه م کنهیلبخند و لذت نگاهم م با

 سکوت کنم و نگم ؟ یخوایچطور ازم م یهست یانقدر خجالت زده و دوست داشتن یوقت_

 

 . زنهیم شیدلنواز دلم رو آت ادیحرف ها لذت ببرم اما  نیا دنیهمچنان از شن خوامیم

 :  گمیم یو با همون گرفتگ شهیکشه ، چهره ام در هم م یاحساس خوبم پر م تمام

 گهیدختر د هینسبت به  ایدن نیا یتو ی! انگار فراموش کردیردا زن تو …سروش ستیحرف ها درست ن نیا_

  …حرف هات حق من نه ، حق دلنوازه نی. ا یمتعهد

 

 یدر هم رفته اش م یاز چهره و اخم ها نوی، ا ستیسروش آسون ن یهم برا دنی، شن ستیاصال برام آسون ن گفتن

 فهمم . 

 :  دهیجوابم رو م یکه تلخ شد با لحن محکم و مصمم یتوجه به اوقات یب
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هد؟ تع یگیعقد م یقلب من مال توعه ، تو به خطبه  دوننیشهر م نیا کل …سوگل ستین یچیمن و دلنواز ه نیب_

 کنم ؟  بندیدلم تماما در گرو توعه ، من خودم و به کدوم عقد و خطبه پا یوقت

 

 :  گمیاعتراض م با

  …اما دلنواز_

 :  گهیبار قبل مبار محکم تر از  نیو ا پرهیحرفم م وسط

 پشت کنم . ایبه تو دلنواز که سهله ، حاضرم به کل دن دنیرس یبه تو برسم سوگل ، برا خوامیمن فقط م_

 

 :  زنمیم یتلخ لبخند

 دلنواز بسازم؟  یخونه  یخرابه ها یرو مویکه زندگ نیبرام راحته؟ ا یکنیفکر م داره؟یعشقمون پا یاون طور_

 

 :  گهیم کالفه

م بش کیکنم بهت نزد یم یباشه از اول متعلق به تو بوده! چرا تا سع یوسط اگه خونه ا نیسوگل؟ ا یچه خرابه ا_

  ؟یکن یمنو از خودت دور م

 

 :  گمیو صادقانه م کنمیناراحتش نگاه م یچشم ها به

 به تو و احساست اعتماد ندارم . گهیچون د_

 

اجبار بود ، سروش  نین هم حق داشتم ، ازدواج من با مع، اما م زنهیحرف چطور خشکش م نیا دنیکه با شن نمیب یم

  کنه؟یازدواج م گهید یکیعذاب دادن عشقش با  یبرا یدونست درست ، اما کدوم عاشق یو نم نیا
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 ؟  بود دهیاون طور عاشقانه دلنواز و در آغوش کش یباور کنم ازدواج سروش و دلنواز فقط از سر انتقام بوده وقت چطور

 برد؟  نیرو از ب زنهیکه ازش دم م یوسط حرمت عشق نیا یبه سروش اعتماد کنم وقت چطور

 

 :  گهیم یا بهیبه نگاهم با لحن غر رهیخ

من... تو  یلحظه شده خودت و بذار جا کی یسوگل برا ؟یفراموشم کرد ایآره؟ بحث اعتماده؟  یبهم اعتماد ندار_

 !  یو رفت یمن و ول کرد یچ یتو برا دمیمن هنوز که هنوزه نفهم ؟یکردیکار م یچ یبود

 یتو گهیمرد د هیازدواج با تو رو داشتم و شب و روز جون کندم.  اون وقت عکس نامزدم با   یایسال تمام رو چهار

 پخش شده.  نترنتیا

 یچون به خاطر ناموس سرم م شدیمرد ننگم نم یم نیمع اگه …دارم رتیمن مردم سوگل ، غ م؟یمن ک یکرد فکر

  …دار یچوبه  یرفت پا

 کی. نزد یتنها بود نیاتاق با مع ی، تو ی، بارها و بارها دروغ گفت یهوم؟ بهم دروغ گفت ؟یکار کرد یتو چ اما

تولد  یگفت یبهت اعتماد کردم ، من احمق به تو اعتماد داشتم که وقت …یبغلش بود یرسما تو یکشت یتو …بهش

 . یگفت دروغتمام مدت بهم  یتو دمیمشد؟ فه یدوستمم راحت باور کردم اما چ

و با وجود تمام اون  نمتیبودم که بب نیتب و تاب ا یمن تو ی، وقت میمدت دور بمون هی یازت خواستم برا یوقت

با وجود اون  ی، وقت دمیازت پرس ی، وقت دیشانس دوباره به جفتمون بدم ، خبر ازدواجت به گوشم رس هیاتفاقات 

تمام اون چهار  یعنی …یندار یا ندهیبا من آ یفتسوگل؟ گ یبهم داد یچه جواب دمیلباس عروس باور نکردم و پرس

 . یسوزوند شیسال و با آت

 تو؟  ایاعتماد باشم  یب دیمنم که با نیتو؟ ا ایقضاوت کن من عاشقم  حاال

  …یلحظه منو درک کن کی یبرا یحت یستین حاضر تو اما …االن ی، حت دمتیها و بارها بخش بار

 دستش کنه .  یرو تو گهیمرد د یچشمش معشوقش حلقه  یجلو ستیمرد آسون ن هی یبرا یبفهم

 ؟ قلبم. .. یفهم یگرفته سوگل م شیمن آت قلب
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  …بار هم فراموش کنم چون عاشقم نیا خوامیفراموش کنم . به خاطر تو م خوامیم نایا یباوجود همه  اما

دل  یتو یاعتراف و حت نیا خوامی، نم زنهیم یو چهره اش رفته رفته رو به کبود رهیگ یرفته رفته اوج م صداش،

 . دادمیبهش حق م بیخودم بکنم اما عج

 شدم.  نیپشت پا زدم و زن مع زیازدواجش به دلنواز ، من بهش دروغ گفته بودم ... به همه چ یبرا نه

 :  گمیو ناخودآگاه م ارهیدلم طاقت نم نمیب ینفس نفس زدن هاش و م ی. وقت نمیب یرو م دنشیعذاب کش یوقت

 کرد . دمیتهد نیمع_

 و تیبا جد یطور …هی! جو بد ستیکدوممون مهم ن چیه یو انگار برا میستادیوسط کوچه ا قایدق کنه،یم سکوت

  …کنمیکه دست و پام رو گم م کنهیخشم نگاهم م

 :  دمیادامه م یفیضع یو با صدا کنمیخشک شده ام رو با زبون تر م یها لب

زندان نگه  ی... گفت دوباره با تهمت تو رو تو رونیب یایاز زندان ب دهینم تیگفت اگه باهاش ازدواج نکنم رضا_

 زندان یها لهیپشت م نکهیمگر ا نمتیبب تونمیوقت نم چی، گفت ه دارهیم

 

 یکه تو یجهنم ی، از تمام روزها گمیتا ادامه بدم و من هم م کنهیاما سکوت م …ادیهم ز یلی، خ شهیم یعصبان

که ترکم کرد و دست  ی، از اون روز گمیم دمیخبر ازدواجش و شن یوقت می، از ناراحت گمیشد م یسپر نیمع یخونه 

 تانیاما به عشقمون خ رمیحاضر بودم بم نکهیا ز، ا گمیشدن م یکی یبرا نی، از اجبار مع گمیزدم م یبه خودکش

 . گمینکنم م

 

 . زمیر یم زمیدل سروش ه شیآت یفاصله شاهدم که لحظه لحظه با هر کلمه رو نیهم یتو

ه ک دمیبه خاطر اون گفتم د میاز خودکش ی، وقت دیبه اوج رس رتشیچطور غ دمیگفتم د نیمع شنهادیاز پ یوقت

دلم انبار  یو که لحظه به لحظه تو یو همچنان گفتم ، تمام کلمات دمیشو د دنیچطور غرورش خورد شد ، عذاب کش

 کی اشتباهم و خواستمیبمونه ، نم یخواستم رازینم چون گفتم …از پاشا و اون چاقو گفتم یکرده بودم و گفتم، حت

 از دستش بدم.  گهیبار د کیتکرار کنم و با دروغ  گهیبار د
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هر لحظه امکان  کنمیکه حس م کبود شده ی، تمام صورتش طور شهیهاش کشدار و چشم هاش قرمز ملتهب م نفس

درست مثل گرگ زخم  یو با لحن سرشار از خشم ارهیطاقت نم شهیداره از خشم منفجر بشه ، حرف هام که تموم م

 : کنهیبه هم چفت شده اش پرخاش م یدندون ها یخورده از البه ال

  …سوگل شکنمیکه به زور خواسته به تو بخوره رو م یاون دست_

 :  شهیاز کنترل خارج م و صداش شتریب خشمش

 . کنمیروزگار پاک م یبه قرآن قسم وجود نحسش و از صفحه _

 

د بلن یو اون با صدا زنمیهم نم کیج یترسم و حت یم نمیب یکه از سروش م بهیو غر بیخشم عج نی. از ا ترسمیم

 :  زنهیداد م یتر

 یو آزار اون ب تیکالم از اذ کیو  یایشدم که ن بهیسوگل؟ انقدر برات غر یشرف شد یاون ب میچرا؟ چرا تسل_

 ؟یشرف بهم نگ

 

 : گمیم یفیضع یبغض و صدا با

  …ارهیسرت ب ییبال دمیترس_

 :  کشهیبار رسما عربده م نیام کامال تموم نشده که ا جمله

هنم ج شیآت یشرف جفتمونو تو یاون ب یکه به خواسته  نی، نه ا میکردیبا هم حلش م یگفت یم …من یگور بابا_

 . یبسوزون

 

 :  گهیم کیریستیبره و ه یمجعدش فرو م یموها یچرخه و هر دو دستش رو البه ال ی، م کنمیم سکوت

 !  شمیم وونهی... دارم دایخدا شمیم وونهیدارم د_
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 :  گهیگرده و مصمم م یبه سمتم برم تیو در نها رهیچشمم قدم رو م یجلو

 ای!  هیکاف گهید …که تا االن کرده یو حروم زادگ یکثافت کار کیزندان ، به جرم هزار و  وفتهیب دیشرف با یاون ب_

 . نمیزندان بب یها لهیاونو پشت م دیبا ایبکشمش  دیبا

 

 :  گمیو ملتمس م ترسمیکه هست بدتر بشه م ینیبرداره و اوضاع از ا نیکه بخواد سر جنگ با مع نیا از

 نم خاطر به …نکن ی، اما تو کار دارهیشده دست از سرمون برم مونیپش نینکن ! بب کنمیسروش نکن ! خواهش م_

! 

 

،  کنهیاما نگاهش تا عمق وجودم نفوذ م زنهی، حرف نم شهیم رهیبه چشم هام خ قیبه خاطر من عم گمیم یوقت

 :  کنهیزمزمه م هیعصبان

برام مهم  نیبد باشم ، مردن مع خوامیبار م نیا که کردم به خاطر تو بود ، اما یهر کار خوب و بد ایدن نیا یتو_

 کارش و بکشه . یروز جزا کی یشده برا یحت خوامی، م ستین

 

هم نشون از خشم  دارهیکه بر م ییقدم ها ی، حت رهیم الیو به سمت و دهیبهم نم یاعتراض کنم اما فرصت خوامیم

 درونشه . یشعله ور شده 

 

 میونشیبه پ یو دست ستمیا ی، کالفه همون جا م رهیم نشیبه سمت ماش قهیدق کیو کمتر از  کنهیرو قفل م الیو در

 بدتر شد . یلیخ کردمیکه فکر م یگفتم ! اوضاع از اون یبه سروش م دینبا …کشمیم

ط فق یدر هم رفته ، سرد و عصبان یتلخ و اخم ها ی، با اوقات دارهیمن نگه م یروبه رو قایو دق کنهیو روشن م نیماش

 : گهیم

 سوار شو. _
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 با سروش نشستم.  نیماش یباره که تو نیاول ی، برا شمیو سوار م کنمینم یباز لج

 گرفت اما اون موقع کجا و االن کجا!  یدوستش و قرض م نیماش مونیچند زمان نامزد هر

 . دهیپدال گاز فشار م یرو شتریتوجه به حضور من پاشو هر لحظه ب بدون

 جرئت حرف زدن هم ندارم . یتجمع شدم و ح یصندل یترس تو از

 . رهیگیبه پا نکنه آروم نم امتیسروش و خون گرفته انگار تا ق یچشم ها یچون جلو ترسمیم

 : گهیفقط م یبم و خشک ی، با صدا دارهیبدون پارک کردن نگه م نویو ماش رهیم نیسمت عمارت مع به

 ! نییبرو پا_

 : گمیو م دمیخودم جرئت اعتراض م به

  …سروش نیبب_

 : گهیم یشتریبار با تحکم ب نیو ا دهیحرف زدن بهم نم یاجازه  یحت

حقشه بره دعا به جون تو بکنه که اون قلب نصفه  ادیکه سرش ب ییهر بال …یشرف دفاع کن ینکن از اون ب یسع_

 . ندازمیکارشو خودم از کار نم

 

 . کردینداشت چه بسا خشمش و شعله ور تر م ریروش تاث یحرف چیمونم ، ه یم رهیخ بهیسروش غر نیا به

 :  گمیم یآروم یدر و باز کنم با صدا نکهیو قبل از ا برمیم رهیدستم و به سمت دستگ دیام نا

رت س ییبدون اگه بال نویا یذره دوستم دار هیذره ، فقط  هیبه من فکر کن سروش ، اگه  یبکن یکار نکهیقبل از ا_

 هم وجود نداره . یسوگل گهیبعد از تو د ادیب

 

 . ندازهیرو راه م نیماش ری، با مکث و تاخ شمیم ادهیپ نیبهش فرصت جواب بدم از ماش نکهیو بدون ا زنمیو م حرفم



 تو؟ ایمن عاشقم 

 
651 

 

 فمیک لیوسا یکنم ... از البه ال دایو پ دمیتا کل برمیفرو م فمیک ی، دستم و تو رمیو به سمت عمارت م کشمیم یآه

 ،  خورهیم دمیدستم به کل

ن ، و بعد از او خورهیبه گردنم م یمحکم ی، ضربه  دهیبه قفل نرس دیاما کل برمیو به سمت قفل در م ارمیم رونشیب

 . نمیب یمطلق نم یکیجز تار یزیچ

 

 . کنمیباز م یام رو به سخت دهیبه هم چسب یکتف و گردنم ، پلک ها ی هیناح یتو یدرد بد با

 کنم.  ینگاه م کینمور و تار نیرزمیقط به اون زاز اطرافم داشته باشم ف یدرک نکهیا بدون

 

 ! نجامیچرا ا ادینم ادمی اصال

 .  تونمیدست هام و تکون بدم اما نم خوامیم

که دور دست هامه وحشت وجودم و  ریمتصل شده به زنج یدست بند آهن دنیچرخونم ، با د یم یرو به سخت سرم

 . کنهیپر م

،  ترسونهیکه به دست هام وصل شده منو م یریقفل و زنج نینا آشنا ، ا یفضا نی، ا امیو کم کم به خودم م ترسمیم

 . ادیهم ز یلیخ

 :  زنمیخودم رو نجات بدم داد م دیتا شا کنمیکه تقال م یحال در

  ست؟ین نجایا یکس_

 :  زنمیداد م یبلندتر یو با صدا کنمیاز قبل تقال م شتری، ب ادی. اشکم در م دهیپاسخم رو نم ییصدا

  نجا؟یا نیآورد یچ یمنو برا_
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 هیاتاق که نه در داشت و نه پنجره به  نیا ی، تو شهیم ری. اشکام از ترس سراز شنومیم ییو نه صدا ادیم یکس نه

 خودم و نجات بدم . تونستمینم یطیشرا چیشده بودم و تحت ه ریزنج یآهن ی لهیم

 نیحد با من دشمنه که منو ا نیتا ا ی؟ ک یه خورد. اما کنداختم به سرم ضرب یم دیداشتم کل یوقت ادیم ادمیکم  کم

 کنه؟  یجا زندان

 نه ؟  ایتا االن سروش از نبود من با خبر شده  دونمیروز ! نم ایشبه  دونمینم ی، حت خورمیخودم افسوس م یبدبخت به

 ! امیدن نیا یکجا دونمینم یحت

 . رمیاتاقک بمونم و بم نیا یکنم تا ابد قراره تو ی، حس م ستین المیو وسا فیاز ک یخبر

 :  زنمیوار داد م وانهیفکر د نیا با

  نجا؟؟؟یا نیآورد یچ یمنو برا ن؟؟؟؟یشنویاز دور دستم باز کنه... نم ویکوفت ریزنج نیا ادیب یکی_

 

 رو از دور دستم باز کنم . یرلعنتیاون زنج کنمیم یوار سع وانهیکه د شهیحل م یبا تقال مشکل کنمیم فکر

و به در  کشمیم خودمیب یشنوم ، دست از حرکت ها یرو م شهیم کیجا نزد نیکه هر لحظه به ا ییقدم ها یصدا

بود تا تمام  یکاف دنشیکه د یصفت طانیو پشت بندش ورود مرد ش یباز شدن قفل در آهن ی، صدا دوزمیچشم م

 دن و خون به صورتم بدوه . بدنم به حضور نحسش واکنش نشون ب یسلول ها

 و نحس نیمن بدتر یصورتش بود برا یرو یطانینقاب ش هیکه  ییخرما شیو ته ر یآب یبا اون چشم ها یلعنت اون

 جهان رو داشت . یچهره  نیتر

 

 وانهید هیمرد  نیا دهیلبخندش هم بهم نشون م ی، حت دارهیو اون با لذت به سمتم قدم بر م کنمینفرت نگاهش م با

 . ارهیبه تمام ع ی

 

 :  گمیو با تمام نفرتم م برمیاون صورت نحسش سرم رو باال م دنید ی، برا ستهیا یرو به روم م قایدق
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  ؟یدونست یم ینیزم یآدم رو نیتو پست تر_

  …کنهیم شتریخنده و نفرت من رو ب ریز زنهیپروا م یکردم که ب فیبراش جوک تعر انگار

 

 هر لحظه ممکنه خورد بشن .  کنمیکه حس م دمیم به هم فشار یهامو طور دندون

 :  گمیخشم م با

 ببند دهنتو ! _

 

 هشیکرده ، انگار فکرم بهش منتقل م تیبه من هم سرا نی، حرف زدن مع رهیگیته دلم خنده ام م تیاون موقع یتو

 :  گهیاز خنده اش م زیکه با لحن لبر

 . یزنیحرف م نیکه مثل مع نمیب یم_

 :  گمیو م کنمیاخم نگاهش م با

 دستمو باز کن ..._

 :  گهیو م دهیتکون م نیرو به طرف سرش

  شهینم_

 : زنمیو داد م دمیدست هام و تکون م یعصبان

  ؟یخوایاز جونم م یچ ه؟یمشکلت با من چ ست؟ین تیدستامو باز کن حال گمیبهت م_

 

 و شهیم رهیروشنش به چشم هام خ یآب ی، با اون چشم ها شهیم لیو به سمتم متما نهیش یم یصندل یروم رو روبه

 :  گهیکه برام آشناست م یبا نفوذ
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 یاصال تو یکه دار هیفقط و فقط شانس بد لشیدل یمن نشست یبه رو ی، رو یصندل نیا ی، رو نجایاگه تو االن ا_

  ؟یدونست یم دمیتو ند یبه بد طالع یتاحاال دختر میزندگ

 

 :  گمیانزجار م با

  ؟یگیم هیمزخرفات چ نیا_

 :  گهیو م کنهی.  با دست به اون طرف اتاق اشاره مدهیسوالم و نم جواب

  ؟ینیب یرو م زونهیکه از سقف آو ییها ریاون زنج_

 

 …بشه و جون بده زونیآو ریچشمم به اون زنج یجلو نیآرزو داشتم مع شهی، هم دهیو اون ادامه م کنمیم سکوت

 احساس و نسبت به سروش دارم . نیهم دمیفهم …کم کم

 .  کنهیخودش م یکه همه رو دلباخته  یخبرنگار ی، دختر کوچولو یینجایتو ا …نجامیمن ا االن

 . ستین یینمایس لمیجز ف یزیتو چ یبرا نترس

 . دنیچشم جفتمون جون م یجلو دنینجات بهت رس یسروش هر کدوم زودتر برا ای نیمع

ر د ی، اما تو نگران نباش همون جلو ادیکنه و بدو بدو م یم دایرو پ نجاینجات عشق کوچولوش ا یبرا …سروش مثال

 …فکر کن که اون سرت قمار کرده ، ازدواج کرده ، چهار سال بهت دروغ گفته نیکنم ، تو هم به ا یم ییرایازش پذ

   یبریم لذت سروش شدن شکنجه از من مثل هم تو وقت اون

 

 :  زنمیکوبم و داد م یپا م نی، به زم زنهیبه قلبم چاقو م کنمیحس م ارهیمسروش رو که  اسم

 کارتیهان؟ چ هیمگه مشکلت با سروش چ یلعنت …یبا سروش داشته باش یکار یحق ندار ؟یدیشن یحق ندار_

  ش؟یبکش یخوایکرده که م
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 :  گهیو شمرده شمرده م شهیم رهیمن اون خونسرد خونسرده. به چشم هام خ برعکس

 بهت. زدانیو عشق  یبند شرط اون از …و بهت گفته زیامروز حتما سروش همه چ_

 :  گمیو م کنمینگاهش م متعجب

 به تو داره؟  یچه ربط نیخوب ا_

 :  گهیم کنهیم یکه ته دلم رو خال یو با لحن ادیکنج لبش م یپوزخند

که سروش در حقش کرد و باعث  یردعاشقت بود و شاهدم ، نام زدانیکه  ییمن همونم که تک تک لحظه ها_

مثل  یقیمشکلم با نارف یفهمیباشه م دهیبرادر من بود ، اگه اسمم به گوشت رس زدانی …مرگش شد و شاهدم

 . ماهورم …! من هیسروش چ

 

و عشقش  زدانی،  چهیپ یگوشم م یسروش تو ی، تمام حرف ها لرزهیتنم م شهیم یزبونش جار یماهور که رو اسم

 و عاشق شدن سروش.    یتش ماهور ، اون شرط بندبه من ، دوس

گناه مرد. عمدا مرد ،  یب زدانیبد کرد ، درسته من عاشق سروش شدم اما  یادیبد کرد ، در حق دوستش ز سروش

 باشه جز سروش؟  تونستیم یمقصر مرگش ک

که روبه روم نشسته با اون خال کنار ابروش  یمرد چشم آب نیاست ؟ من مطمئنم ا هیقض نیا یوسط پاشا کجا نیا

 پاشاست. 

با صد چهره ،  طانهیمرد خود ش نیحرفش و درک کنم . ا تونمی! حاال م کردیدفتر روزنامه کار م یکه با من تو یکس

 یدنبالشه و حت نیکه سال هاست مع یمرد …یکن داشیپ یتونیبه توعه و تا نخواد نم کینزد شهیکه هم یمرد

 نکرده . دایازش پ یسرنخ نیکوچکتر

 :  دهیو ادامه م نهیب یو م سکوتم
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درک کردم که به  یکردم ، روز یگفت و من درک نم یبود ، م یعاشق واقع هی زدانیمن تا حاال عاشق نشدم، اما _

گاز داد و دست آخر هم مثل فرفره با همون  ابونیها تو خ وونهیشرف موتورم و برداشت و مثل د یخاطر اون سروش ب

 موتور شش دور زد و درجا تموم کرد .

بار هم به خودش نگرفت ، خودش و  هی یمروت حت یکه اون سروش ب نیا سوزه؟یم یمن از چ یصد جا یدونیم اما

 ندونست . زدانیمقصر مرگ 

 ستمنخوا …سوخت ، اما نخواستم یدلمم نم کردمیاش م دهیبر دهیدونستم شک نکن با چاقو بر یم قشیمرگو ال اگه

 . بشه راحت مرگ با

 

خودم و  یوجود سع نینه ! با ا ای رسهیبه گوش اون م ییاگه حرف بزنم صدا دونمیام انقدر خشک شده که نم حنجره

 :  گمیم یفیگرفته و ضع یو با صدا کنمیم

  ؟یاریسرش ب ییچه بال یخوایم_

 :  گهیم یحالت متفکر با

 ی! حت یمن و با حماقتت کامل کرد ی. الحق که نقشه نی، با ازدواجت با مع یو تو بهش نشون داد یجهنم اصل_

 . یازدواج کن نیتو با مع کردمیفکرشم نم

 :  گمیو زمزمه وارم م فیضع یهمون صدا با

 اون عکس ها هم کار تو بود نه؟ _

 :  دمیادامه م کنمی، با تاسف نگاهش م دهیزهرخند سر تکون م با

 شد ، چاپ اون خبر دایدفتر روزنه مون پ یکه سر و کلش تو یهمون یی، شناختمت ! پاشا ستین یبه لنز آب یازین_

 یدیدزد پگاه از سواستفاده با رو مصاحبه اون هم بعد …مصاحبه یبرا نیدفتر مع یهم کار تو بود نه؟ من و فرستاد

، االن هم با  یجاسوس یفقط برا یپگاه استفاده کرد زدفتر تا چاپش کنن ، ا یبرا یمن فرستاد لیمیو با آدرس ا

وش منو با سر ی ونهیم ی، خواست یکه با دلنواز کرد یهمون کار قایتا سکوت کنه ، دق یمعتاد کردنش دهنش و بست
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منو  یتو از پگاه خواست ،یدیرو تو کش شیک سفر نقشه …حساسه نیمع یچقدر رو یدونستی، م یبه هم بزن

 . یگوش پگاه خوند یو تو یکرد کتهینقشه ها رو تو د نیا یبرم . همه  یاون کشت کنه تا به کیتحر

 

و گره ها و  فهممیرو م زهایچ یلی، نفس هام به شماره افتاده ، تازه دارم خ کنهیو خونسرد نگاهم م نهیبه س دست

 شده.  رمیدستگ زی، حاال که روبه روم نشسته کم کم همه چ کنمیباز م یکی یکیذهنم و  یها یدگیچیپ

 :  رسونهیبمش رو به گوشم م یو صدا نهیب یو م مکثم

اون خبر و من چاپ کردم ، رمز  …نیخبرنگار کوچولومون به کار افتاد ! آفر یاز کارافتاده  یپس باالخره شامه _

هم عاشقمه ،  هنوز یوار عاشقم شد ، حت واریمن از پگاه گرفتم ، اما مقصر فقط من نبودم ، دوست احمقت د لتویمیا

 ه؟یپس چ ستین نیا احمق یدخترا ی، اگه سزا دونهیمنو نم یاسم واقع یبدبخت حت

 

 :  گمیو با نفرت م ادیرگ هام به جوش م یخون تو زنهیتفاوت راجع به پگاه حرف م یطور ب نیا نکهیا از

 نه؟  یستیتو آدم ن_

 :  گهیو خونسرد م ندازهیباال م ییابرو

 . طانمی، قبال هم بهت گفته بودم من خود ش ستمین_

 :  دمیو ادامه م کنمیانزجار صورتم و جمع م با

 چرا؟  نیمع کنمی، اما درک نم دمیرو با سروش فهم تیمنطق ریمشکل غ_

 :  گهیو م شهیجا بلند م از

 !  یشخص یلیخ یسئله م هیربط داره ،  نیفقط به من و مع نی، مشکل من و مع یقرار نشد حوصله امو سر ببر گهید_

 .  شمیم زاریاطرافم ب یو تمام آدم ها می، ته دلم از زندگ کنمیم سکوت
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گناه مجازات بشم ، حاال هم  یب نکهیخسته شدم ، خسته شدم از ا یکار یهمه نقشه و انتقام و دروغ و پنهون نیا از

 هیطناب نبود که با  ریشانس فرار هم نداشتم ، چون زنج یشده بودم و حت ریزنج یبه صندل نجایکه مثل مجرم ها ا

 برنده از شرش خالص بشم . یش

 صفت رو قانع کنم:   طانیمرد ش نیا کنمیم یو سع کنمیاست اما شانسم و امتحان م دهیفا یب دونمیم

شدم. مشکلت رو با مجازات  یکاف یبه اندازه  میزندگ یمجازات شد ، من تو یکاف یبذار من برم ، سروش به اندازه _

  دهیروز خوش هم ند هی یحت نیکه مع دمیکه باهاش بودم فهم یمدت نیا یو راحت کنم ، تو التیاما خ دونمینم نیمع

 …، پس دست از سرمون بردار

 

و در همون حال  ارهیم رونیتلفنش رو ب بشیج ی، از تو دهینم یتیاهم چی، چون ه کنمیمثل مگس دارم وز وز م انگار

 :  گهیم

، ته  تله است دوننیکردن اما نم داشیپ یفکر کنن اتفاق دیسر نخ که شا هیسرنخ گذاشتم،  هیراه هر دوشون  یجلو_

 خانوم کوچولو.  شهیسر نخ به تو وصل م نیا

ار . انگکنهیروم درد بکشن و التماس کنن آرومم م یجلو نکهیعاشق شکنجه کردن آدم ها بودم ، ا شهیهم ؟؟یدونیم

کدومش زودتر احساست  نکهی، ا دنمیصبرانه منتظر در ی، االنم ب کنهیلذت بزرگ وجودم و پر م هیشدم چون  هیتغذ

 نکنن..  داتی، اما برو دعا کن پ دونمیو نم ادیو م کنهیم

 

 :  هگیو م ندازهیم شیبه ساعت مچ ی. نگاهنهینش یبار با فاصله ازم م نیو ا یصندل یو دوباره رو شهیتموم م حرفش

 خوب ، شمارش معکوس از االن شروع شد. _

 

 نکنه.  دامیتا پ کنمیو التماس م زنمی، ته دلم رو به سروش داد م شهیهام با درد بسته م چشم

قت و چیو اون ه رمیدنبالم ، کاش نجاتم نده ، کاش من بم ادیکه ماهور براش گذاشته نرسه ، کاش ن یبه اون سرنخ تا

 . وفتهیپست فطرت ن نیا ریگ
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 شنوه  یو اون انگار که نم کنمی، من التماس م ستین الشیخ نیو اون ع زمیریاشک م نم

 :  شهیسرم اکو م یوار تو وانهیسروش د ی، صدا ختنیر شهیچشم هام خورده ش یتو کنمیم حس

 کنمینم دیترد یا هیثان یروز مجبور شدم انتخاب کنم حت هیموندم ، اگه  یجونم و تو سر دو راه نیروز ب هیاگه _

م مه …ستیبرام مهم ن رمیاگه قرار باشه بم ی، حت شتیپ امیو م ذارمیپا م ریجونم و ز ی، هر جا که باش یچشم گاو

 تو کردم.. یکه جونم و فدا نهیا

 

م ، نبوده که نخونده باش یینکرده باشم ، ورد زبونم دعا ادینمونده که  ی، ته دلم خاطره ا ادیباال نم هیاز فرط گر نفسم

 نمونده که خفه نکرده باشم . یادینجره ام فرح نیب

و  شهیکه در اتاق باز م رسهیبه اوج م ی، رعب و وحشت دلم زمان گذرنیکشنده چطور م یساعت ها نیا دونمینم

 : گهیکلفتش رو به ماهور م یمن بکنه با صدا یحواله  ینگاه مین نکهیتو ، بدون ا ادیم کلیه یقو یمرد

 ! دیکه حدس زد یاومد قربان ، همون_

 

 :  زنمیو داد م دمیها عقلم و از دست م وونهی، مثل د شهیو بلند م کوبهیپاهاش م یرو یدو دستش رو با شاد هر

 اومد ؟  یک_

 :  زنمیبار بلند تر داد م نیو ا کنمی، تقال م رهیو به سمت در م دهیو نم جوابم

 دستمو باز کن ! یاومد ؟ لعنت یک گمیبهت م_

  

بود خوشحال  یا گهید یتی، اگه هر موقع کنمی، با هق هق به در بسته نگاه م رهیم رونیو از اتاق ب رهذاینم محل

 !  ادیو سروش ن رمیبم نجایکرده اما االن آرزو داشتم ا دامیکه سروش پ شدمیم
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وقت  چیکه سروش ه ییکردن ها هی، از همون گر کنهیامونم دل سنگ رو هم آب م یب یها هیهق هقم ، گر یصدا

 بکنم . دادیاجازه نم

 

بکوبم و به سروش بگم فرار کنه ،  واریپاره بشه و خودمو به درو د ریاون زنج دیتا شا دمیبا هق هق حرکت م دستامو

 بزنم  . ادیاز اعماق دلم اسم سروش رو فر نکهینداشتم جز ا یاست ، راه نجات دهیفا یاما ب

 .  ادیدردمو از صدام بفهمه و ن دیبزنم شا ادیبزنم ، با هق هق فر ادیفر هیگر با

 

اگه  یمطمئن شدم ، حت دنشی... با د هیروان ماریب هینداره، ماهور  یدرد تموم نیشکنجه، ا نیاست ، ا دهیفا یب

 . شهیمنتقل م یروان مارستانیمطمئنم به ب یکالنتر یبشه به جا ریدستگ

 بود .  وونهیآدم د هیعارش همه و همه نشون گر  یب ی، کالمش ، خنده ها نگاهش

 دردها رو کمرنگ کرده.  نیا ی، اما سوزش قلبم همه  نطوری، حنجره ام هم هم سوزهیم هیاز فرط گر چشمهام

سروش هر لحظه  یچهره  بره،یم لینداشته امو تحل یرویکه کل ن کنمیرو تجربه م یبار ترس و وحشت نیاول یبرا

 ؟  یچ ادیسر سروش ب ییچرخه : اگه بال یجمله دور سرم م هیچشممه و هر لحظه  یجلو

 

 .  ستهیا یجدال با باز شدن در رسما قلبم از حرکت م نیهم یتو

 دوزم.  ینگاهم و به در م دنینفس کش بدون

  نمیب یرو نم ییآشنا چیتصورم ه برخالف

ده کر یو سع دهیبه خودش رس یادیشصت ساله که ز ایپنجاه  بایزن تقر هیدوزم،  یم ادیکه داخل م یو به زن نگاهم

 کنه . یسنش رو مخف
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 . ندازهیذهن آشفته ام خط م یکفشش رو یپاشنه ها ی، صدا شهیم کیو قدم به قدم بهم نزد بندهیاتاق رو م در

 . دای، لبخندش به نظرم آشنا م زنهیلبخند م ی، رنگ چشم هاش ، طرز نگاه کردنش ، وقت ستهیا یمقابلم م قایدق

 

 :  گهیو م کنهینگاه م میاشک یو چشم ها دهیصورت رنگ پر به

  ؟یاسترس دار_

که از چشم هام  یاشک یو جواب اون زنو با قطره  ارمیب رونیاز حنجره ام ب ییصدا تونمیبس هق هق کردم نم از

 .  دمیم شهیم یجار

 

و روبه  ارهیم کیاون نشسته بود و نزد یماهور رو شیپ ی قهیچند دقکه  یو صندل کنهیم یکوتاه یخنده  دوباره

 . نهیشیروم م

 

 : گهیو م شهیم رهیبهم خ نهیدست به س کنم،یحرف نگاهش م بدون

 ! یدید گهیزن د هیو با  یکه دوستش داشت ی، تو هم مرد یمگه نه؟ تو هم عشقتو از دست داد یعاشق_

 خوامیکنم ، فکر کن م فیعاشقانه برات تعر یقصه  هی خوامیمنم م ی، حاال که استرس دار یفهم یحرف منو م پس

 سرتو گرم کنم ! 

 

 :  کنهیندازه و شروع به حرف زدن م یپا م ی، پا رو کنمیم سکوت

 تیاما اون موقع نها یو عاشق بش یروبه رو بش یکیروزا ممکنه هر جا با  نیشونزده سالم بود که عاشق شدم ، ا_

 بود.  لیفام ای هیهمسا
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 ینداشتم ، حت یجانیه چیاز خارج کشور برگرده ، ه خوادیپسر عمه ام درسش و تموم کرده و م دیروز خبر رس هی

ساده بود ، اما پچ پچ ها و نگاه ها بهم  یپسر عمه  هیتموم بود برام مثل  یو همه چ پیکه خوشت نیبا ا دمشید یوقت

 . یبه پسر عمه ام نگاه کنم ، مهد گهید دید هیبا  دیبا فهموندیم

 دونستن . یهمه من و اونو مال هم م چون

  …میبگذر

 جشن بزرگ . هیاما  میجشن گرفت رانیبه ا یمناسبت برگشتن مهد به

 لیاص یخانواده  هیخاطرخواه داشتم ، خوشگل بودم ، از  یلی، اون زمان من خ میآماده شد دهیدوستم سپ نیبهتر با

 داشتم.  یادیز یخواستگارها نیهم یبودم ، برا یبودم ، درس خون و سر به راه و کار

 شدم که با دوستش مشغول حرف زدنه .  یمهد یگذاشتم متوجه  یمهمون یپام و تو نکهیمحض ا به

 قفل کرد . نیپاهام رو به زم شینداشت اما جذبه و مردونگ ییبایز دیکه شا یپسر

 مردونه . لیاستا هیبلند با ، قد  یو ابرو مشک چشم

 ، صداش ، حرف زدنش منو مسخ کرد .  شیسالم و احوال پرس یرفتم جلو ، حت یمهد یبهانه  به

ازدواج با اونو داشتم ،  یایو هر شب رو دمیدی، هر شب خوابش و م کردمیاون شب به بعد هر شب بهش فکر م از

رفتم اونجا ، روز  یم یبهانه ا هیمنو اجاره کرده هر روز به  یعمه  یباال یکردن خونه طبقه  دایدونستم تا پ یچون م

 . شدیم شتریبه روز عالقه ام بهش ب

 بود . یهم واقع یلیبود ، خ یواقع عشقم

 کردن.  یخواستگار یمهد یمنو برا یهفده سال که برا یرفته بودم تو تازه

دو  یبه عالقه  ریزد رو تعب یکه بهم م یر لبخنده یمهرداد هم منو دوست داره ، حت کردمیفکر م یعالم بچگ تو

 یبذاره ، م شیخواستم بگم پا پ ی. م میخواستگار ادیرفتم خونه اش تا بهش بگم ب نیهم یکردم . برا یطرفه م

 حاضرم باهاش ازدواج کنم .  زیچ همهخواستم از احساسم مطمئنش کنم و بهش جرئت بدم و بگم با وجود 

 وار کبود شده.  وانهیخونه اشو شکسته و صورتش د یالیوسا تمام دمیتا رفتم د اما
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 سرم خراب کرد . یها رو رو ایشده ؟ جوابش تمام رو یچ دمیو ازش پرس دمیترس

 هست؟  یکس دهیسپ یبهم گفت : تو زندگ رک

 کشت.  یدوستم شده داشت منو م نیعاشق بهتر نکهیبزنم ، فکر ا یحرف نتونستم

شده بود ، مهرداد هم  شیرفت و اونجا عاشق هم دانشگاه یدانشگام نیهم یازم بزرگتر بود برا یچهار سال دهیسپ

 آخر . میبود و زده بود به س دهیاون دوتا رو با هم د

 

م طور ه نیاست، هم گهیپسر د هی، گفتم اون عاشق  رونیاز سرش بزنه ب دهیفکر سپ دیکردم تا شا فیتعر براش

 رو . گهینه کس د دید یبود و چشماش فقط اونو م شیاشق هم کالسوار ع وانهید دهیسپ …بود

 گرفتم :  لیجمله تحو هیحرف بهش گفتم و آخر هم  کیبا تو ازدواج کنم ، هزار و  دهیمهرداد گفتم محاله سپ به

 . ارمیشده به دستش م یمتیبه هر ق_

 دهی، از سپ ختمیر یموندم و اشک م یاتاق م یبود ، تو هی، شب و روز کارم گر رونیو زد و از خونه رفت ب حرفش

خبر ازدواجش  نکهیتا ا شهیداشتم که مهرداد عاشق من م دیمتنفر بودم ، اما همچنان ام یشده بودم ، از مهد زاریب

وجود من  نیعاشقش نبود ، با ا دهیسپ دونمیاما م ورداونو چطور به دست آ دونمی، نم دهی، ازواجش با سپ دیرس

 یکردم فقط برا یجواب مثبت دادم ، با خودم تکرار م یازدواج مهد شنهادیقطع کردم و به پ دهیسپ ارتباطمو با

طور هم شد ،  نیباشم ، هم کیازدواج کردم که به مهرداد نزد یبود که با مهد نیا تیشدم اما واقع یانتقام زن مهد

کنار  دهیمهرداد و سپ دنی، چون من با د کردیدرست نم زویچ چیه نیبود ، اما ا ادیز مونیخانوادگ یرفت و آمد ها

خواستم خودم و  یخبر م نیا دنی، با شن دمیرو شن دهیخبر حامله شدن سپ نکهی، تا ا شدمیهم رسما خاکستر م

 بشم . داربکشم اما نتونستم ، به جاش خواستم مهرداد و فراموش کنم و بچه 

 بچه دار بشم . تونستمینشد ، نم نمیا اما

د ر دهیصورت سپ یاوقات رو یاما مهرداد عاشقش بود ، گاه دونستمیآورد ، خوشحال نبود م ایو به دن پسرش دهیسپ

 . خورهیباور کنم ازش کتک م تونستمیاما رفتار مهرداد انقدر باهاش خوب بود که نم دمید یم یکبود

 گرفتم .   یم شیخانواده اشون آت دنیبزرگ شد و من هر بار با د پسرشون
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 تانیدارن بهمون خ یبا مهد دهیمهرداد و بهش گفتم سپ شیکنان رفتم پ هیخبر و جاهل از همه جا گر یب  نکهیا تا

من  و ختیریبهم م شونیحداقل زندگ ای ومدمیو کم کم من به چشمش م شدیمتنفر م دهیاز سپ المی، به خ کننیم

 بود . ماریمهرداد ب نکهی، غافل از ا دمیکش یکمتر عذاب م

و به قصد کشت کتکش زد ،  یدروغ رفت سراغ مهد ای گمیمطمئن بشه راست م نکهیبدون ا دیمو شنحرف ها یوقت

 آورد و ارتباطش و با ما قطع کرد . دهیبال رو سر سپ نیبعد از اون هم

 کوتاهم با مهرداد هم تموم شد.  یها داریهمون د گهید

 گرفت . یرو م شونیخبر زندگ شهیهم نیهم یاز اون پسرش رو دوست داشت برا شتریمهرداد و ب یلیخ یمهد اما

بار دوم حامله است ، دلم شکست اما خواست خدا بود که من هم حامله شدم و همزمان با  یبرا دهیکه سپ دمیشن

 آوردم . ایمن هم دخترم و به دن دهیسپ

شوهرم . مثل  یدختر خودمم ارزشش برام کم بود.  مثل مهد یاما حت ادیب بیعج دیشا …دوستش نداشتم اما

 ایچهار سال بعد از به دن قهیخسته شده بودم ، دق  یبا مهد میوار دلتنگ مهرداد بودم و از زندگ وانهی، د میزندگ

 اومد خونمون..  هیبا گر دهیشب پسر بزرگ سپ کیاومدن بچه هامون 

 دق من . ی نهییاومد سراغ ما و شد آ نیهم یشناخت ، برا یاونو م زدیبهش سر م شهیهم یمهد چون

 شده بود؟  یچ یدونیم

 

و  کنمی، سکوت م دهیآشنا بودن م یبو یادیصورتم خشک شده ، داستانش ز یاشک هام رو کنه،ینگاهم م منتظر

 :  دهیاون ادامه م

چشم بچه هاش زنشو کشت  یشده جلو انتیبهش خ کردیفکر م نکهیرو کشته بود ، فقط به خاطر ا دهیمهرداد سپ_

. 
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 زن مادر دلنوازه . نیآخرش مطمئن شدم ا یجمله  دنیشن با

 رو بزرگ کرد .. نیکه مع یهمون کس یپدرش و مهد یعنی نیمشابه مع تیو مهرداد  شخص نیمادر مع دهیسپ 

 

 :  گهیو م زنهیم ی، لبخند دمیو فهم زیکه همه چ خونهیاز نگاهم م انگار

 یقربان دهی، نخواستم تو هم مثل سپ ینجات بد نیاون چاقو رو من برات فرستادم ، فرستادم تا خودت و از شر مع_

 . یکه بش ی، خودت خواست یاما شد یبش

 

سروش رو گرفتن وارد  یشونه ها ریکه ز یدر حال یکلیو دو مرد ه شهیبا تموم شدن جمله اش در اتاق باز م همزمان

 . شنیم

 و شوک وفتهیو صورت سرشار از خونش به خدا قسم که قلبم رسما از ضربان م هوشیب تیاون وضع یتو دنشید با

 .کنمیروبه روم نگاه م ریزده فقط به تصو

 

 چشم هاشم بسته است . هوشه،یب

 . ادیخون م یطور نیسرش آوردن که از صورتش ا ییچه بال دونمینم

 :  گهیتفاوت م یو ب شهیاز جا بلند م یزن با خونسرد اون

 مرده؟ _

 

ندارم ، فقط شوک  ییروین چی، چون ه زمیر یو نه اشک م زنمی، نه داد م شهیکلمه روح از بدنم خارج م نیا دنیشن با

 .کنمیبه سروش نگاه م دهیزده و رنگ پر

 :  گهیو خطاب به مادر دلنواز م ذارهیم واریکنار د قایسروش رو دق کلیه یقو مرد
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 .  رهینخواستن بمزنده است ، آقا _

 

 :  دهیو جواب م زنهیم یپوزخند

 به نفعش بود .  شتریب مردیجوون م نیفکر کنم اگه ا_

 

  ن؟یرحم باش یانقدر ب نیتونیبزنم : چطور م ادیدارم رو به تمامشون فر دوست

 کلمه است :  کیفقط  ادیب رونیب میزخم یکه از حنجره  ییعالرغم تالشم تنها صدا اما

 ! سروش …س_

، قبل از اون ماهور وارد  رهیو به سمت در م کنهیمن م ی دهیترس یچهره  یتفاوتش رو حواله  یبار نگاه ب نیا زن

 :  گهیو م کنهیکبود شده از خشم و نفرت به سروش اشاره م یوانمود کنه خوشحاله اما با چهره  خوادی، م شهیم

  …تم شد ، باعث مرگ داداشمدوس نیباعث مرگ بهتر نیپروانه؟ ا یدید نویا_

 

مادر دلنواز ،  یته چشم ها بهی، اما عج کنهیو سکوت م دهیتکون م یپروانه و ماهور هم دستن ، چون پروانه سر انگار

ر از ماهو دیبا شونیچرا با وجود هم دست کردمیم زیبود با خودم آنال یا گهیکه اگر هر زمان د نمیبیرو م یحس نفرت

 سروشه!   یرو فقطنفرت داشته باشه اما االن نگاهم ، فکرم ، قلبم 

ندازه و با  یبه چشم هام م ینگاه می، ماهور ن شهیندارم ، چشم هام رفته رفته تار و کم سو تر م یهوشیتا ب یمرز

 :  گهیتمسخر م

 خانم کوچولو!   یریاز حال م یانگار دار_

 دمیمن دارم جون م فهمهیبه اسم عشق رو تجربه نکرده ، نم یچون حس دونهینم ، نمک یتمام نفرتم بهش نگاه م با

 نجاتم اومده!  یکرده و برا دامیچون سروشم زنده است ، پ رمیم ی، نم رمیم یاما نم
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 ؟  ارهیسر سروش ب خوادیکه م ییهر بال یعوض نیشده ، من چشم هامو ببندم تا ا ریکرده و حاال اس دامیپ

  …هرگز

 :  دمیو ته دلم به خودم دستور م کشمینفس م یسخت به

 یگبه خاطر سروش بجن دی، با یبجنگ دی. با ستیکردن ن هی! وقت غش کردن و گر ایسوگل به خودت ب ایبه خودت ب_

 . یاز سروش در مقابلش دفاع کن دی، با مارهیکه روبه روته افکارش ب یمرد نی، ا

 

 :  دهیدو مرد دستور مو رو به اون  رهیگیرو از من م نگاهش

 . نیبلندش کن_

 

 : گمیاون ها حرکت کنن زودتر م نکهیاز ا قبل

 صبر کن. _

و رو به ماهور  رمیگ یاز سروش م یو نگاهم و به سخت دمی، بغضم و قورت م شهیهر سه شون به من دوخته م نگاه

 : گمیم

 که مثل برادرت بود عاشق من شد مگه نه؟  یدوستت ، کس نیب...بهتر_

 :  دمیسوزه اما ادامه م ی، حنجره ام م کنهیو بدون حرف بهم نگاه م رهیهاش در هم م اخم

 شدم . یو باز عاشق سروش م دادمیم یجواب منف زدانی، من  به  ومدیجلو م زدانیو  دیکش یاگه سروش پا پس م_

 

 فهمم . یصورتش م یاز کبود نوی، ا شهیم یعصبان

 :  دمیادامه م اما
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 عشقش عذاب بکشه . خوادیوقت نم چیعاشق ه هیعاشق بود ،  زدانی_

 :  دمی، اما همچنان ادامه م سوزهیهام م چشم

گه تو امانته ، ا شینشدم اما عشقش پ زدانی یبرا دی، شا شمی، نابود م کشمیمن عذاب م ادیسر سروش ب ییاگه بال_

 نیبهتر دنیمن عذاب کش دنیماهور ، چون عذاب کش یکارو بکن نیذاشت ا ینم بود زنده اگه …جا بود نیا

 دوستته. 

 

 : گهیدرهم م ییبا اخم ها کنمی، با التماس نگاه م کنمینگاه م بهش

 . دونمیم_

 :  گمیم یاشک یو با چشم ها کنمیسروش اشاره م به

 اونجا هم عذاب بکشه؟  یحت زدانی یکنیم یپس چرا کار_

 :  کنهیو غرش م دوزهیبه چشم هام مرو  شیوحش یو چشم ها زنهیم یپوزخند

 . رمیگیاز قلمرو من جا به جا بشه حسابشو پس م یچون من ماهورم ، برگ_

 ، سروش کنمیم نیی، مجازاتشو خودم تا کنمیو آخرت نم ایتقاص پس بده ، من موکول به اون دن دیگناهکار با آدم

 .  شمیشد ، منم باعث مرگ اون م قمیباعث مرگ تنها رف

 

منم  یالتماس ها یبار حت نیا کنهیبده دوباره به اون دو مرد اشاره م یمهلت نیکوچکتر نکهیبند حرفش بدون ا پشت

 نداره . دهیفا

 . ذارنیم یصندل یو رو کننیرو بلند م سروش

 اما انگار وجود ندارم.   کنمی، با هق هق التماس م لرزهیترس تمام وجودم م از

 :  کنمی، رو به ماهور با هق هق التماس م مونهیمنتظر م یکیو اون  رهیاز اون دو مرد م یکی
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 اما با اون اریسر من ب یاریسر اون ب یخوایکه م یی. هر بالنجامیمن ا نیبه سروش نداشته باش! بب یتوروخدا کار_

 نداشته باش!   یبه سروش کار کنمیم التماست …نداشته باش لطفا یکار

 

 :  گهیو رو به مرد مقابلش م زنهی، اما اون به التماس هام فقط پوزخند م شهیلحظه به لحظه گرفته تر م صدام

 بره!   ایدن نیبا چشم باز از ا خوامیکن ، م دارشیب_

 یو تماما رو دارهیرحمانه سطل آب کنارش و برم ی، ب کنمی، وحشت زده نگاهشون م خندهیو بلند م زنهیو م حرفش

 . زهیریسروش م

رمق سروش  یباز شده و ب یمتوجه چشم ها کنمیبندم ، چشم هامو که باز م یشمهامو مو با درد چ خورمیم یتکون

 . شمیم

 یو وقت چرخونهی، اول نگاهشو دور تا دور م زنهیم شیدلم رو آت چکهیکه از سر و صورتش م یکشدار و آب یها نفس

 .  شهیاش قطع م نهیس یرسه ، نفس تو یبه من م

 تا بغضم بشکنه و با هق هق بگم :  هیکاف نی، هم کنهیلب اسمم رو زمزمه م ریز

 اخد به …سروش رمیم یمنم م ارهیسرت ب ییدوستت دارم ، اگه بال یلیخ یلیخ …دوستت دارم یلیسروش من خ_

 . ارهینم طاقت قلبم قسم

 

 .  کنهیمکث م میاشک یچشم ها یو رو شهیم رهی، بهم خ شنوهیصدام رو نم انگار

ماهور ، تمام تنش منقبض  دنیچرخونه و با د ی، سرش رو م کنهیبا نگاهش بهم منتقل مکه  یحرف یایاز دن بعد

 ، اما نه از ترس بلکه از خشم . شهیم

 :  گهیبه خون نشسته رو به ماهور م یو با نگاه شهی، چهره اش دم به دم کبود م کنهیداره اما تحمل م درد

 بذار اون بره ._

 :  گهیو م ندازهیابروش و باال م یتا هی یبا خونسرد ماهور
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 اگه نذارم؟ _

 یو با خشم ترسناک شهی، چهره اش دم به دم قرمز م کنهیانبار خشم سروش روش م ریرو ز تیحرف انگار کبر نیا با

 . لرزهینمور خونه م یها وارید کنمیکه حس م کشهیعربده م یطور

 . ستیمن ن یاما برا بهی، براش عج خورهیماهور هم جا م یحت

عشقه ، ماهور ظاهر آروم و مهربون سروش  یتعصبه ، از رو ی، از رو رتهیغ ی، از رو ستیدرد ن یسروش از رو ادیفر

االن چه  کنمیو کامال درک م دمیعاشق سروش و د یاما من ، چهره  ستیبراش قابل درک ن ادشیو فر دهیرو د

 داره.  یاحساس

 :کوبهیسر ماهور م یرو رو تشیعصبان ادیدوباره فر زنهیکه از خشم نفس نفس م یحال در

 . نجامیا منم …شرف بذار سوگل بره مشکلت با منه یب_

 : دهیو به ظاهر خونسرد جواب م زنهیم یپوزخند ماهور

 ...یریم یاول تو م شه،ینم_

 :  دهیو ادامه م دوزهیو نگاه معنادارش رو به من م کنهیم مکث

 . هشیبعد من کارم با خانوم کوچولو شروع م_

 

قلبش از حرکت  ادیز تیو من نگرانم مبادا از عصبان لرزهی، از خشم علنا م ذارهیسروش م رتیرگ غ یپا رو قایدق

 . ستهیبا

 

داره  یدستش جعبه ا یکه تو یدر حال کلیه یو اون مرد قو شهیبکنه ، در اتاق باز م ادیاون داد و فر نکهیاز ا قبل

 . شهیوارد م
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 داره . یدیجد یباز نقشه  شمی، مطمئن م نمیب ینگاه معنادار ماهور رو به اون جعبه م یوقت

 

 . کنهیو در جعبه رو باز م ستهیا یماهور م یروبه رو مرد

 . دهیمرگ م یکه ندا شهیم یاسلحه ا یمحض باز شدن ، چشمم قفل رو به

 . شهیاهور برداشته مکه توسط م مونمیم رهی، وحشت زده به اون اسلحه خ شهیقطع م نفسم

 

 : گمیم لرزهیکه علنا م ییو با صدا رمیخودم و بگ یجلو تونمینم

  ؟یکن کاریچ یخوایم …م_

 

 :  گهیم مارشهیو با همون لحن که نشون از روان ب کنهیم یخنده ا تک

 !  هینترس اسلحه خال_

 :  دهیو ادامه م کنهیم مکث

 . مونهینم یاما خال_

 

 . کنهیو وارد اسلحه م ارهیم رونیجعبه ب یاز تو یتک یو گلوله  شهیتموم م حرفش

 

 . رهیگیو اسلحه رو به سمت سروش نشونه م دوزهیسرشار از خباثتش رو به من م نگاه

 

 . زنمیبشه از  ته دل داد م کیممکنه هر لحظه اون اسلحه به سمت سروش شل نکهیفکر ا با
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 . زنمیداد م هی، با التماس و گر زنمی، با اشک و وحشت داد م زنمیترس داد م با

 

 :  گهیم یو با نگران شهیم رهیانگار تمام ترسش منم ، به چشم هام خ سروش

 چشماتو ببند سوگل ._

 :  گمیهق هق رو به ماهور م با

 به سروش نداشته باش!   یاون منو بزن اما کار یجا به …نکن_

 هیآزاد یشکار شده که در حال تقال برا ریخشم درست مثل ش ، رو به ماهور با شهیم یحرفم ، سروش عصبان نیا با

 : کنهیغرش م

 نترسونش . نیاز ا شتری!  ب نجامیا منم …شرف ، مشکلت با منه یبذار اون بره ب_

 

 :  گهیو م کنهیسر کج م یبا خونسرد ماهور

 هنوز مونده!   یترس واقع_

 ایچشم هام دن شیکه پ ی، درست زمان کنمیش نگاه م، با وحشت به سرو کشهیاسلحه رو م یبند حرفش ماشه  پشت

 . کنهیگلوله کل فضا رو پر م یدر پ یپ ی، صدا دهیبه آخر رس

 

 . دمیم رونیب ی، نفسم رو با آسودگ نمیبیبدنش نم یرو یخون یو وقت کنمیم زیوار سروش رو آنال وانهید

 . زنهیته چشم هام برق م یدیاوج ناام یکرده ، تو دایپ نجارویا سیپل دیفکر که شا نیا با

 :  گهیاز اون مردا م یکیو روبه  ارهیم نییاسلحه رو پا ماهور

 چه خبره.  نیبرو بب_
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اسلحه به  نیاما هنوز دو قدم نرفته در با لگد باز شده و مع رهیو به سمت در م گهیم " یچشم قربان"لب  ریز مرد

 . شهیدست وارد م

 

ه رحمانه ب ی، ب ارهیب رونیببره و اسلحه اش رو ب بیمرد دست به ج نکهی، قبل از ا کنمینگاه م نیزده به مع شوک

 . کنهیم کیکتفش شل

 

و رو به مرد  دزدهیاما نگاهشو ازم م شهیبه من جلب م نیکه همزمان توجه مع کشمیم یخفه ا غیج کیشل یصدا با

 :  گهیآورده با خشم م رونیکه اسلحه اش رو ب یدوم

 نکردم .  یدومو تو سر تو خال یله بندازش تا گلو_

 . ارهیم نییاسلحه اش رو پا دیبا ترد مرد

 : گهیو  م کنهیم نیرو به مع یبا تعجب ساختگ ماهور

 !  یکه طوفان به پا کرد نمیب یصدرا! م نیمع جناب …او_

 ریکه اگر همون لحظه با اسلحه ت کنهیبا نفرت نگاهش م ی، طور ترسونهیمن رو هم م یبه ماهور حت نیمع نگاه

 .  کنمیبارونش کنه ، تعجب نم

 

  یصندل یکه من رو برهیم ورشیدور از انتظار ماهور چنان به سمتش  قایو دق دهیهم فشار م یرو با خشم رو فکش

 . کنمیاز ترس خودم رو جمع م

 

نفس ماهور  دنیحظه امکان برکه هر ل شهیانگشت هاش چنان فشرده م ریشده و ز نیدست مع ریماهور اس گردن

 هست. 
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 از خشم و ماهور از درد . نیهر در کبود شده ، مع صورت

 :  زنهیم ادیصورت ماهور فر ی، با خشم تو شهیم شتریلحظه به لحظه ب نیدست مع فشار

  ؟یلعنت یخواستیم یاز من و خانوادم چ ؟یخواستیم یاز جون خواهرم چ م،یچرا؟ از جون من ، از جون زندگ_

 

توجه به  یاما ب نیتوان حرف زدن هم نداره ، مع ی، ماهور حت زنهیم ادیفر دهیبه اوج رس ییآخرش رو با صدا ی جمله

 :  دهیادامه م یشتریو با حرص و نفرت ب کنهیم شتریکه در حال خفه شدنه ، فشار دستش رو ب یمرد

 رم،یگیرو ازت م ختهیکه دلنواز ر ییاشک هاروز دستم بهت برسه تقاص تک تک  کیبهت گفته بودم نه؟ گفتم اگه _

  …رمیگی، تقاص داداشم و ازت م رمیگیو ازت م یآورد میزندگ یکه تو ییها یتقاص گندکار

 

 یاون مرد هم برا ی، حت زنهینم یحرف چیکس ه چیکه ه بهیتا مرگ نداره ، عج ی، ماهور قدم شهیدوبرابر م خشمش

 دارهیرو درک کرده و از ترس جونش هم شده ، قدم از قدم بر نم نی، انگار عمق خشم مع کنهینم یدفاع از ماهور کار

 . 

 

 :  لرزونهیاون ساختمون نم زده رو م یبار تمام ستون ها نیا نیمع ادیفر

  ؟؟؟؟یچرا نگفت_

 :  گهیو م ادی، باالخره سروش زودتر از همه به خودش م کنهیبه ماهور نگاه م دهیبر نفس

 !  شیکشت نیمع هیکاف_

رو فراموش  تشیباره تمام خشم و عصبان کیبه  کنمیاما حس م چرخونهیبا خشم سرش رو به سمت سروش م نیمع

 .  شهیم رهیبه سروش خ یزی، با اخم ر کنهیم

 :  کنهیبه صورت زخم خورده سروش زمزمه م رهی، خ یطوالن یاز مکث بعد
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 شده؟  یصورتت چ_

 مهم شده بود ؟  نیمع یحد برا نیتاحاال سروش تا ا ی. از کمیکن یتعجب م نیسوال مع نیمن هم سروش ، از ا هم

 :  گهیتوجه به تعجب ما با نفرت رو به ماهور م یاما ب نیمع

 کار توعه نه؟  نمیا_

 یمشت محکم دنیبا کوب نیبار خشم مع نی، ا شهیم رهیخ نیهم نداره فقط به مع دنیتوان نفس کش یکه حت ماهور

 . کنهیم دایورت ماهور بروز پبه ص

 یاز شدت ضربه  ای،  رهیکه از هوش م کنمیشده و احساس م نیکه ماهور پخش زم زنهیبه صورتش ضربه م چنان

 . یهم از خفگ ای،  نیمشت مع

 

 :  گهیبا خشم م ستادهیکه اونجا ا یو رو به مرد رهیتوجه به ماهور به سمت سروش م یب نیمع

 دستاشو باز کن ! _

 :  زنهیم ادیاسلحه رو به سمتش گرفته و با غضب فر نیبار مع نیو ا کنهیفقط نگاه م مرد

  ؟یمگه کر_

 . کنهیدستش قفل دور دست سروش و باز م دیو با کل ارهیکم م نیاز ابهت مع یبه اون بزرگ مرد

 

 . رهیگیم شیدوباره دلم آت وفتهیسروش م یپاره شده و صورت زخم خورده  ی قهیکه به  نگاهم

 . شهیو بلند م ارهیخودش نم ی، دردش و به رو شهیمثل هم اما

 :  گهیو م کنهیبهم م یبه من نگاه کنه اشاره ا نکهی، بدون ا زیبا همون اخم ر نیمع

 ببر!  نجایسوگلو از ا_



 تو؟ ایمن عاشقم 

 
676 

 

 :  گهیو با تحکم م کنهیبار سروش اخم م نیا

 !  …شهینم_

خورده  هیوسط منم باهاش  نیچرخونده  ، ا یدست هر آدمناموس عکس نامزد منو ، محرم منو دست به  یب نیا

 …دارم یحساب

 

 :  شهی، با حرفش مانع سروش م کنهیکه م یبعد از مکث نیمع

 .  کنمیم هیباشه من تا قرون آخر تسو یاالناست که نوچه هاش سر برسن ، به خاطر سوگل برو ، خورده حساب_

 

 :  کنمیبار من اعتراض م نیاز سروش ا قبل

  ؟یپس تو چ_

 :  کنهیلب زمزمه م ری، فقط ز کنهیصدام ، بهم نگاه نم دنیبا شن یحت بهیعج برام

 لحظه ام ، نگران نباش حالم خوبه !  نیمن چهارساله منتظر ا_

 :  گهیبند حرفش خطاب به سروش م پشت

 وقتو تلف نکن!   …االی_

 یدستبند بسته شده به دستم و از اون مرد قو دیکل شه،یم یو باالخره راض کنهینگاه م نیبه مع دیبا ترد سروش

 . ادیو به سمتم م رهیگیحال ترسو م نیو در ع کلیه

 

فکر از  شیپ ی قهی، تا چند دق شهیم ری، ناخودآگاه اشک از چشمم سراز نهیشی، روبه روم که م شهیکه م کمینزد

 هم برام سخته !  میکرد داینجات پ نکهیو االن ، باور ا کردیدست دادنش داشت ذره ذره نابودم م

 



 تو؟ ایمن عاشقم 

 
677 

 

 :  کنمیلب با بغض زمزمه م ریز

 . ادیسرت ب ییبال دمیترس یلیخ_

 

 :  گهیو م زنهیم ی، سروش لبخند محو کنهیرفت متوقف م یرو که داشت به سمت ماهور م نی، مع صدام

  …میتموم شد چشم گاو گهید_

لمس صورت  یقلبش گذاشته ، دستم رو برا یه دستش رو روک ینیتوجه به مع ی، ب شهیاز دور دستم باز م ریزنج

 :  گمیگرفته از بغض م یو با صدا برمیسروش باال م

  …ومدیسرت م ییاگه بال_

 :  گهیو م کنهی، سروش با عشق به چشم هام نگاه م شهیخم م نیقامت مع کنمیم حس

 بهش فکر نکن!   زمیگذشت عز گهید_

و بلند  دمی، با کمک سروش بدن خشک شده ام رو حرکت م کنهیو دستش رو به سمتم دراز م شهیجا بلند م از

 . شمیم

 بود . هوشیکه به ظاهر ب یاز ماهور میغافل شد هممون

 :  گهیم دیو با ترد کنهینگاه م نیبار به مع نیآخر یبرا سروش

  ؟یمطمئن_

 ست ! ، حالتش برام آشنا شمیم نیمع یکبود شده  یچهره  ی متوجه

پنهون  یبرا فهممی، م شمیم رهیبهش خ ی، با نگران شهیمنجر به مرگش م یاسترس نیدکتر گفت کوچکتر ادیم ادمی

 :  گهیم یفیضع یو با صدا کنهیکردن دردش پشتش رو ما م

 . دی، نگران من نباش ومدمی! من تنها ن …دیبر گهید_
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ش به دست نکهی، قبل از ا رهیاتاق م یو به سمت در آهن کشهیبکنم ، سروش دستم رو م  یبخوام اعتراض نکهیاز ا قبل

 .کنهیاتاق رو پر م یگلوله فضا کیشل یقصد باز کردن در بلند بشه ، صدا

 

 یایور شهیکه هم کردیم یزندگ ی، پرنسس کیبزرگ و کوچ یآدم ها نیشهر بزرگ ب نیا ینبود ، تو یکیبود  یکی

 ثروت بزرگ رو داشت . هی

 

 خدمتکار داشته باشه و همه بهش احترام بذارن.  یکنه و کل یکاخ ها زندگ یدوست داشت تو شهیهم

 .  ردکیم یزندگ کشیکوچ یکلبه  یتو نیکه شب ها درست مثل عالئد یپول ی، عاشق بود ، عاشق پسر ب پرنسس

 

که کل شهر رو محسور خودش و  یشهر پر شد که قراره شاهزاده برگرده ، شاهزاده ا یروز تو کیگذشت و  روزگار

 مال و ثروت بزرگش کرده بود .

  

چشمش رو  یجلو یشاهزاده بدجور ییبایقرار گرفت ، اون همه ثروت و عظمت ، از اون گذشته ز ریتحت تاث پرنسس

 مثل شاهزاده پولدار باشم !  تونستمیکاش منم م یدلش حسرت خورد ، گفت ا یگرفت ، تو

نم ، م ستیقانع ن شیو به گوش خدا رسوندن ، خدا هم گفت حاال که پرنسس به زندگ ندیدختر و شن یدعا کبوترا

 . کنمیجدا م شیو از زندگ زیچ هی، اما در عوض ،  دمی، شهرت م دمی، مقام و قدرت م دمیبهش پول م

 

گشت ، چشمش به پرنسس افتاد و  یشهر م یکه شاهزاده تو یو درست روز دنیها دور پرنسس چرخ فرشته

 عاشقش شد. 
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بود  یابونیازدواج کرد ، پرنسس قبول نکرد ، چون عاشق اون پسر خ یرو با خودش به قصر برد و ازش تقاضا پرنسس

. 

درس  هی، چون خدا خواسته بود به پرنسس  ارنیفرشته ها موظف بودند شاهزاده و پرنسس رو به عقد هم در ب اما

 بزرگ بده . 

 پرنسس رو دوست داشت . یلیبا اجبار با شاهزاده ازدواج کرد ، قلب پسرک ولگرد شکست ، آخه اون خ رنسسپ

کاخ بزرگ با  هیکه آرزوش رو داشت ،  ی، درست همون طور کردیم یقصر با شاهزاده زندگ یپرنسس تو گهید اما

با وجود مال و ثروت شاهزاده باز هم  یحتنداشته باشه ، اما پرنسس  ایدن ینبود که تو یزیچ گهیخدمتکار ، د یکل

 خوشحال نبود .

 

، کم کم دلش تنگ شد ، خواست برگرده اما نتونست ،  کردیو به اون پسر فکر م کردیاز پنجره شهر و تماشا م مدام

 پرنسس رو دوست نداشت ، ازدواج کرده بود !  گهیاون پسر د

 

نه  ایدن نیا یتو دیدرس بزرگ داده بود ، فهم هیکرد ، خدا بهش  هیبار دل پرنسس شکست ، غصه خورد ، گر نیا

 ری، اما د ارهیم یمحبت و دوست داشتنه که خوشحال دیخوشبختش کنه ، فهم تونهیپول ، نه شهرت ، نه مقام نم

 !  رید یلیبود ... خ دهیفهم

 

 :  گهیم نشیو با لحن بـچه گونه و دلنش شهیم رهیدرشتش بهم خ یبا چشم ها لدای

 غصه خورد؟  یلیپرنسس خ_

 چشمم نشه . ینم اشک تو یدزدم تا متوجه  یو ازش م نگاهم

 :  گمیو م زنمیم لبخند

 غصه خورد . یلیآره خ_
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 :  گهیو م شهیناراحت م یعالم بچگ یتو

  دش؟یشد ؟ اون پسر بخش یبعدش چ_

 :  گمیو م کشمیپر پشتش م یموها یرو یدست

 !  دیآره بخش_

 :  گهیم کنجکاو

 شد ؟  یخوب بعدش چ_

 :  گهیو با خنده م ادیدر م غشیج یشدن موهاش صدا ختهی، از بهم ر کنمیموهاش پراکنده م یو رو دستم

 عه نکن ! _

 :  گمیکه در حال بلند شدنم م یطور همون

پرنسس و شاهزاده بگم ، از ساعت خوابت گذشته کوچولو ! بخواب تا فرداشب برات  یکم از قصه  هیقرار بود فقط _

 . وفتهیپرنسس م یزندگ یتو یکنم چه اتفاق فیتعر

 ریو بعد از گفتن شب بخ کشمیو پتو رو روش م زنمیم شیشونیپ یرو ی، بوسه ا دهیاما سر تکون م شهینم یراض

 . امیم رونیچراغ اتاق رو خاموش کرده و از اتاق ب

 

تموم شد ، بدون  گهید یروز خسته کننده  هی، باز هم  دمیبه بدنم م یو کش و قوس کنمیاز دوطرف باز م دستامو

 و خاطرات تکرار …و باز زنمیم یو لبخند تلخ کنمیکاناپه پرت م یبه شام داشته باشم ، خودم رو رو یلیم نکهیا

 …تکرار و تکرار

 

 ریتصو کیذهنم هزار و  یسرم رو برگردونم هم ندارم، تو نکهیجرئت ا ی، حت کنهیاتاق رو پر م یگلوله فضا یصدا

 ناهنجاره ! 
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 . گردونمینگران سروش ، به خودم جرئت داده و سرم رو برم یصدا دنیشن با

 . شهیاز قبل م شتری، ترسم ب وفتهیدستش م ینگاهم به ماهور و اسلحه  یوقت

 دوزم . یم نیو به مع رمیگی، نگاهم رو از ماهور م رهیم نیبه سمت مع یبا نگران سروش

 . شمیمن هم نگران م نم،یب یم نیبسته نقش بر زم یو چشم ها دهیاون رو با رنگ پر یوقت

 

بود  نیاصابت کرده بود و انگار حکمت ا وارینه به بلکه به د نی، اون گلوله به بدن مع ستیبدنش ن یاز خون رو یخبر

 ماهور به سنگ بخوره . ریبشه و ت نینقش بر زم نیمعگلوله  کیکه قبل از شل

 

 . زنهیو پشت سر هم اسمش رو صدا م زنهیضربه م نیمع یبه گونه  یبا نگران سروش

 .  کنهی، وجودم رو حس نفرت پر م شهیم یکه از چشمم جار ییاشک ها ونیم

 دیکه بود نبا یدونستم اما ، هر چ ینم نیکه بهم رحم ندارن ، مشکل ماهور رو با مع ییو آدم ها یزندگ نیاز ا نفرت

 . شدیم یبزرگ ی نهیک نیبه چن لیتبد

به  رو یو زندگ میمدام به فکر انتقام باش دیدل خوش کرد ، چرا با شهیروزش هم نم کیبه  یکه حت یزندگ نیا یتو

  م؟یکام همه زهر کن

 !  نیمع ی، سروش ، حت یستچند نفر رو نابود کرد ؟ دلنواز ، من ، ه یزندگ نیماهور با مع مشکل

 بشن؟  ریس یاز زندگ یطور نیشون رو بگذرونن ا یشاد یدوره  دیکه با ییداره؟ ارزش داره جوون ها ارزش

 . خوردیهم تکون نم نیپلک مع یبار حت نیبار مثل هر بار نبود ، ا نی، ا شهیهام لبالب اشک م چشم

 نبود یآدم بد نیهق هقم بلند نشه ، ازش متنفر نبودم چون مع یتا صدا رمیگیدهنم م یاشک دستم رو جلو با
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 . رهیکه بم ستین نیدر حق من بد کرد اما سزاوار ا نی، مع شهیبر بد بود آدم ها نم لیدل یخودخواه

 به احساس من داره . هیشب ی، انگار اون هم احساس کنهیهم عمق فاجعه رو درک م سروش

 :  گهیکنه ، م دایپ یضربان دیقلبش گذاشته تا شا یدست رو یکه با آشفتگ یو در حال ذارهیپاش م یرو رو نیمع سر

 هیاما  یمگه نه؟ آره در حقم بد کرد رهیمیمگه نه ؟ شاگرد اخمو و درس خون دانشگاه که نم یبر یخوایتو که نم_

 چیه کردمیکنارت بودم حس م یکه وقت بردنی، اونقدر همه ازت حساب م یپشتم بود یزمان هی!  یبرادرم بود یزمان

 برسونه.  بیبهم آس تونهیکس نم

. قرار بود شهیپاک م یدیکه کش ییدردها ی، دکتر گفت همه  یشیدکتر گفت خوب م ؟یچرا چشماتو بست حاال

 . میخوشبخت بش

 دیم ، باخودخواه باش خوامیبار من م نی؟ ا ریمگه من گفتم بم …یتموم بشه ، چرا چشماتو بست یباز نیبود ا قرار

 هیچون  کنمی! فراموش م یچون تو گناهکار نبود کنمی، فراموش م بخشمتی، م کنمی! فراموش م نیمع یزنده بمون

 . یریبم ی!  من ازت متنفرم اما تو حق ندار…ینت! چشماتو نبند لع ی، داداشم بود یبود قمیرف نیبهتر یزمان

م شده برادرت گ یگفت ادمهی! به خاطر دلنواز ،  نیمع یزنده بمون دیانتقامم مونده ، با ی، هنوز نقشه  یزنده بمون دیبا

  ؟یجا زد یزود نیبه هم …میکن داشیو پ می، قرار بود با هم بگرد

 

، سرش و  ذارمی، دستمو سر شونه اش م زنهیم شمیسروش آت یخودم رو کنترل کنم ، حرف ها تونمینم گهید

 . نمیب یچشم هاش نم اشک رو م ی، تو گردونهیبرم

 :  گهیو با بغض مردونه اش م کنهینگاه م بهم

بودم که با پسر اخمو و مغرور دانشگاه دوست بودم ؟  یمن تنها کس یدون یداداشم بود ؟ م نیمع یزمان هی یدونیم_

 برادر دارم ؟  هیچند بار حس کردم  نیاتفاقات با وجود مع نیا یقبل از همه  یدونیم

 یکنده ! در حقم بد کرد اما آدم بد یلینبض قلبش خ نیسوگل اما مهمه ، بب ستیم نبرام مه رهیاگه بم کردمیم فکر

 نبود . یآدم بد نینبود سوگل ، مع
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 دل سروش باشه . یندارم تا تسل یحرف چی، ه سوزهی، بدجور هم م سوزهیهام از فرط اشک م چشم

 . سوزهیچون دل خودم هم م ندارم

 :  گمیکه دارم م ی، رو به ماهور با تمام نفرت شمیو بلند م کنمیگونه هام و پاک م یپشت دست اشک رو با

 زنگ بزن آمبوالنس ._

 

 شده . رهیخ نیشنوه ، محو و مات به مع یمنو نم یصدا انگار

 :  شمیسر ماهور آوار م یصدامو کنترل کنم و رو ادیفر تونمینم

 ؟  رهیبم یگفتم؟ منتظر یچ یدینشن_

 یدرو به کبو یبیو چهره اش به طرز عج لرزهیم کیریستی، صورتش به طور ه ترسمیاز حالت نگاهش م یا هیثان یبرا

 . زنهیم

 بدم :  صیجمله اش رو تشخ کی تونمیم یو من به سخت کنهیلب زمزمه م ریاز ز ینامفهمون یصدا

 !  رهیبم خواستمیمنم م_

 یماهور رو به سروش با آشفتگ الیخ یو از اطرافش غافل شده ، ب کنهیوار حرف هاش رو با خودش تکرار م وانهید

 : گمیتمام م

 سروش !  مارستانیب مشیبرسون دیبا_

سرم  ، کنهیکل ساختمون رو پر م سیپل نیماش ریآژ یاز جا بلند بشه ، صدا نکهی، اما قبل از ا ادیبه خودش م سروش

شتاب زده  کلیه یقو یو مرد شهی، در اتاق با شدت باز م وهشنینم ییصدا چی، انگار ه چرخونمیرو به سمت ماهور م

 :  گهیو رو به ماهور م شهیوارد م

 . میبر یفور دیبا دنیرس سایپل سیرئ_

 . کنهیلب با خودش زمزمه م ریشده و ز رهیخ نیتوجه همچنان به مع یاما ب ماهور
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 . کشونهیو با اجبار اون رو دنبال خودش م ادیبار به سمت ماهور م نیمرد ا اون

 

به دام  طانی، حاال که ش کردیفرار م دیهمه اتفاق نبا نیام به ماهوره ، بعد از ا گهیو چشم د نیچشمم به مع کی

 تونست فرار کنه . یافتاده بود نم

 .  رمیو دنبال ماهور م رمیگیم نیطاقت نگاه از مع یموندم و آخر ب یدو راه نیب

 ل ساختمون رو محاصره کرده بود اما انگار ماهور و آدم هاش قبال فکر راه فرار رو کرده بودن .ک سیپل

 

 .  دمیصدا دنبالشون دو یب نیهم یسر برسه ، ماهور فرار کنه برا سیاگه داد بزنم تا پل دمیترس

 

 عبور کردن . کیراه بار هیپشت ساختمون ، از   از

 . رمیدنبالشون م یاون همه درخت ، به سخت نیشب ب یکیتار یتو

 

 !  نهیسروش و مع کیدوم و تمام فکرم نزد ی، م دهیبر نفسم

 سوگل سابق بشم ؟  تونمیاتفاق ها بگذره باز هم م نیا یکه اگه همه  کنمیفکر م نیدوم و به ا یم

 بکنم؟  تونمیم کاری، اون وقت چ ادیب نیسر مع ییاگه بال کنمیفکر م نیدوم و به ا یم

 

که عذابم داد خوشحال باشم  یکنم و به خاطر مرد یشاد ایکنم ؟  هیکه محرمم بود خون گر یکس یو برا زمیبر اشک

 ! 

 انتها و جاده مانند.  یب ابونیخ هی،  میرس یم یاصل ابونیخ به
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اون طرف  یرنگ بزرگ یمشک نیهمون لحظه ماش قایو دق ستندیا یم ابونی، ماهور و اون مرد کنار خ برهیم نفسم

 . شهیکردنش سخت م دایدوباره پ رمیرفتن ماهور رو نگ یاالن جلو نیاگه هم فهممیو من م زنهیبوق م ابونیخ

 

 :  کشمیو داد م زنمیم ایکه دلم رو به در ابونهی، درست وسط خ رهیم نیسمت ماش به

 صبر کن ماهور. _

 . شهیتر م کیهر لحظه نزد ینیماش یبوق هشدار دهنده  ی، همزمان با متوقف شدنش ، صدا شهیم متوقف

 .شهیم یکیبلند من  غیج یبهش با صدا نیو درست همون لحظه ، اصابت محکم ماش گردهیبه سمتم برم ماهور

 

 :  گمیو م شمیبلند م یبا نگران ستادهیکه باال سرم ا لدای دنی، با د کنمیو چشم هامو باز م خورمیم یتکون

 شده ؟  یچ_

 :  گهیبغض بچه گونه اش م با

 کنار تو بخوابم ؟ خوابم نبرد.  شهیم_

 

 :  گمیو عالرغم حال دگرگون شده ام  م شمی، از جا بلند م زنمیبه روش م یلبخند

 . لیبا کمال م_

و  کشمیبغلم م یخوشگلو تو یو دختر کوچولو کشمیتخت دراز م ی، رو برمیو به سمت اتاق م رمیگیرو م دستش

بچه  ینگذشته که با صدا یا قهی، چون دق ادیتا بخوابه ، اما انگار امشب خواب به چشم اون هم نم کنمیسکوت م

 :  گهیگونه اش م

  اد؟یم یبابام ک_
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 :  گمیو م کنمیجمع م یو به سخت لبخندم

 .  گهیدو شبه د_

 

 :  زنهیهمون سن کمش غر م با

 ؟   میپس چرا ما نرفت_

 

 :  گمیو م کنمیو کج م سرم

 . یتنها باهاشون بر یتونست ینم ییکوچولو یلیجا کار داشتم ، تو هم که هنوز خ نین من اچو_

 

 :  زنهیغر م دوباره

 بابام و عموم تنگ شده.  یاما من دلم برا_

 

 :  گهیدوباره م نهیب یسکوتمو م ی، وقت کنمیو سکوت م زنمیهاش لبخند م یریبهانه گ نیا به

 باهاش حرف بزنم.  خوامیاصال زنگ بزن به بابام م_

 

 :  گمیم متعجب

 وقت شب ؟  نیا_

 :  گهیو م ندازهیباال م شونه

 دعوات کنه.  گمیبهش م یتنگ شد زنگ بزن االنم دلم تنگ شد زنگ نزن ییبابا یخودش گفت هر وقت دلت برا_
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 :  گمیو با خنده م رهیزبون دراز و لحن بچه گانه اش ضعف م یو دوباره دلم برا دوباره

 فیپرنسس و شاهزاده رو تعر یبرات قصه  ستین یاون وقت کس کنمیه بگو دعوام کنه ، منم باهاتون قهر مباش_

 کنه. 

 

 :  گهیمظلومانه م شهیو مثل هم شهیم مونیاز حرفش پش انگار

 . دیببخش_

 :  گمیم تیجد با

 شرط!   هیبه _

 :. دمیو من ادامه م کنهی، منتظر نگاهم م دهیبه باد م نمویدل و د شیچتر یبزرگ و موها یچشم ها با

 فردا صبح زود زنگ بزنم به بابات قبوله ؟  دمی، منم قول م یکه االن بخواب یبه شرط_

 

 بنده . یبار چشم هاشو م نیو ا دهیهم مظلومانه سر تکون م باز

 . شمیو غرق خاطراتم م مونمیم رهیخ وارید یو مثل هر شب به قاب عکس رو خندمیهم م من

 

 . مونمیروبه روم م یبه صحنه  رهیو مات ، خ محو

، همچنان به  نهیب یتصادف ماهور رو م یوقت کلیه یافتاده بود ، اون مرد قو نیزم یکه غرق در خون رو یماهور به

 . شهیرنگ شده و با سرعت از اونجا دور م اهیس نیفکر نجات خودش سوار ماش
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نگاه  نیزم یبه جسم غرق در خون جوون افتاده رو یکه به ماهور زده بود و حاال با ناباور یو راننده ا مونمیمن م فقط

 . کردیم

 

مات موندم  و به دست ماهور  یمقابلم رو هضم کنم ، فقط از ترس و ناباور یکنم و چطور صحنه  کاریچ دیبا دونمینم

 کنم . ینگاه م لرزهیکه م

 

 . رهیم لیکه داشتم تحل ییرویهمون اندک ن وفتهیماره منفسم به ش شه،یهام با درد بسته م چشم

 

 خوشحال کننده باشه ؟  تونهیبد نم یآدم ها یوقت مرگ آدم ها حت چیه چرا

 کنم ؟  هیخون گر یحاال من دوست دارم از شدت ناراحت چرا

 با مرگ تقاص پس بدن ؟ اونا آدم نبودن ؟ جوون نبودن ؟  نیمع ایماهور  چرا

 مرگه ؟  یآدم روان یمورد شک نداشتم ، جزا نیا یبود ، تو ماریب ماهور

 یمتوجه  ی، کس رسنیها سر م سی، پل بندمیو با عذاب چشم هامو م کنمیهمه اتفاق وحشتناک کمر خم م نیا از

  …طور غرق در خونه نیا یگناهکار اصل ی، وقت ستیمن ن

 

خودم رو جمع و جور کنم ، متوجه  تونمینم یکه حت دمهید یاز غبار جلو یهاله ا نیاون قدر مبهم و ب زیچ همه

 . کنهیمنتقل م مارستانیو ماهور رو به ب نیو مع ادیآمبوالنس م یک شمینم

 

هم اونقدر شک زده ام که جز  مارستانیب یتو ی، حت رمیدنبال آمبوالنس م سیپل نیماش یمن تو یک شمینم متوجه

 . ادیاز دستم بر نم یکار هیگر
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و  رهبیسروش اون رو به بخش م یشونیپانسمان پ ی، دکتر با اصرار برا شنیهم ماهور به اتاق عمل منتقل م نیمع هم

 یوو ت نمیشیو تنها پشت در اتاق عمل م دمیو ثبت اظهارات پاسخ رد م ییبر بازجو یمبن سیپل شنهادیمن ، به پ

 بابام . و لنواز، د دمیخبر م رسنیکه به فکرم م ییبه تنها کسا طیاون شرا

 

 

 . ادیبه سمتم م یکه سروش با نگران گذرهیساعت از انتظارم پشت در اتاق عمل م کی حدودا

 

. حال و روز اون هم درست مثل من آشفته  ستهیا ی، رو به روم م شمیبلند م یقرار یبا ب ییاون تنها یتو دنشید با

 است. 

 

 :  گهیو م کنهیدر اتاق اشاره م به

 شد ؟  یخبر_

 :  گهیم یو با ناراحت شهیم رهی، به صورتم خ دمیتکون م نیبغض سرم رو به طرف با

 . نمیوقت دوست ندارم نگاهتو انقدر غم زده بب چیه_

 

 :  شهیم یحرفش اشک از چشمم جار نیا با

  م؟یدینقطه رس نیسروش ما چطور به ا_

 

 :  گهیم یکننده ا وونهیو با لحن د نهکیو با انگشت شصت ، اشکم رو پاک م برهیشده ، دستش رو باال م مسخ
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 . کنهیهات داغونم م هی، گر زیاشک نر_

 :  جوشهیاز قبل م شتریاشکم ب ی چشمه

 ؟  زمیاشک نر تونمیدورم و غم گرفته چطور م یوقت_

 :  دهیبه نگاهم جوابم رو م رهیخ

 سوگل . کنمیغم ها رو پاک م نیا یهمه _

 :  زنمیم یتلخ لبخند

 نمویاز زندگ یخوش …نی، بب دارهیکاممو مثل زهر نگه م شهیروزا هم نیا یاگه بگذره تلخ یذهنم ؟ حت ایاز دلم؟ _

. خدا باهامون قهر کرده سروش  میریتو منجالب غم و غصه فرو م شتریب میکنیم یسع شتریرفته ، هر چه قدر ب

 .  مینداشت یوگرنه ما که غم

 

 داغون بشم !  نیاز ا شتریباشه ؟ نذار منم ب زی، فقط اشک نر زمیعز شهیسوگلم ، تموم م شهی+تموم م

 

 :  گمیسروش دوباره م یتوجه به دلدار یب نیهم یپر بود ، برا دلم

ه از ک یطنتیو ش یشاد متیکه با غم گذشت ؟ به ق ییاز دست دادن روزها متی؟ به ق یمتیاما به چه ق شهیتموم م_

 . گهیاز دست دادن همد متیوجودم رفت ؟ به ق

 

 گذرهی، م یشیبار رسما زن من م نیباشه ؟ ا یشیخوب ؟ دوباره مال من م میاز دست نداد ویچیسوگل ، ه …شی+ه

 . دمیسوگل بهت قول م

 

 .  کنهیدلنواز بدتر از قبل داغونم م دنیبا حرف هاش آروم بشم د یکم خوامیم تا
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 . کنهیبغل سروش پرت م یتوجه به من خودش رو تو یو ب ادی، به سمتمون م دهیاشک و رنگ پر با

 ازش رو جدا کرد . یبه قلبم چنگ زد و تکه ا یکی، انگار  لرزهیتمام وجودم م کنمیم حس

 :  شنومیسرشار از بغضش رو م یو صدا کنمیآغوش سروش جا گرفته نگاه م یکه تو یو مات به دلنواز محو

اتاق  یوت نیحاال هم که مع دمیترس یلیدنبال سوگل خ یتو رفت دمیفهم یوقت اد،یسرتون ب ییبال دمیترس یلیخ_

 دنبال سوگل ؟  یبر یداشت بخوا یربط چه تو به ؟ سروش چرا …عمله

 

ز پروا دلنواز رو ا ی، ب نهیب ینگاهم م ینم اشک رو تو یتوجه به دلنواز فقط به چشم به من دوخته و وقت ی، ب سروش

 . مونهیم رهی، دلنواز با تعجب به سروش خ کنهیخودش جدا م

زبونش  یرو یکلمه ا نکهیدل دلنواز رو بشکنه ، اما قبل از ا خوادیم فهممیآماده به صحبت سروش م یلب ها از

 . ادیم رونیبشه در اتاق عمل باز شده و دکتر ازش ب یجار

 

  :  پرسمی، قبل از همه م میریبه سمت دکتر م یسه نفرمون با نگران هر

 حالش چطوره؟ _

 :  گهیو م ندازهیبهم م ینگاه دکتر

 ؟  دیداره ، دار یقلب یماریکه ب ییبا آقا یشما چه نسبت_

 :  گمیندازم و رو به دکتر م یقرمز شده م رتینگاه به سروش که گردن و گوش هاش از فرط غ مین

 من زنشم. _

 :  گهیو م دهیتکون م یسر

 ؟ مهیشوهرتون تا چه حد وخ یقلب یماریب دیدونست یحتما م_
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 : دهیو ادامه م کنهی، به صورتم نگاه م دمیفقط سر تکون م یبا ناراحت 

 منجر به مرگ بشه؟   تونهیم یاسترس نیکوچکتر دیدونست یپس حتما م_

 :  دهیادامه م یشتریو اون با تاسف ب دمیهم سر تکون م باز

 زنده بمونه . تونهیساعت نم48از  شتریهمسرتون بوارد شده ، متاسفانه  یبزرگ یلیبه همسرتون شوک خ_

 

 :  دهی، دکتر خطاب به من ادامه م شهیهق هق دلنواز بلند م ی، صدا کنمیزده نگاهش م شوک

 .  میبکن یبهشون کمک میتونیمورد نکردن متاسفانه ما نم نیدر ا یقلبه اما چون همسرتون اقدام یتنها راه اهدا_

 

،  و سروش نهیشیم یصندل یرمق رو یحال و ب ی، دلنواز ب شهیم یپام خال ریز نیزم کنمی، حس م نیفکر مرگ مع از

 . بندهیو چشم هاشو م کنهیم هیتک واریسرش رو به د یبا درموندگ

 

 زبون من رو هم بند آورده بود . یو شهرتش حت تیکه جذاب ی، وقت وفتمیم دمشیکه د یروز نیاول ادی

 .  دادیفقط گوش م ینشست و بدون خستگ یدرددل هام م یکه ساعت ها پا ییوقت ها ادی

 

 قابل ریموجود سخت و غ هیشده بود به  لیکه درش بزرگ شده تبد یطیمح ریکه تحت تاث یآدم هی،  شناختمش

گرفت  یچشمش رو م یخون جلو ومدیم ونیبه م رتیحرف غ یکه وقت یرحم بود ، مرد یکه به ظاهر ب ینفوذ ، مرد

. 

 

 نبود !  شیکه حق اون نبود ، حق جوون یدستگاه هر لحظه منتظر مرگشه ، مرگ ریز حاال
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 تمخواسیکه م وفتمیم یروز ادی،  زمیریاشک م یچارگیو با ب نمیشیم نیزم یشدن لباس هام رو یتوجه به خاک یب

 . رهیفرار کنم تا بم خواستمیرحمانه م یداشت و من ب ازیبه قرصش ن یبکشمش ، وقت

 

 وانهیکه د نمیب یرو م یتار هست ریبا باز و بسته کردن پلکم ، تصو قایو دق شهیم یغصه از چشمم جار یاز رو یاشک

 .  ادیوار به سمت ما م

 

 :  پرسهیم یبا نگران کنهیناله م هیکه با گر یدلنواز روبه

 مگه نه دلنواز  ؟  ومدهیکه سرش ن ییب..بال_

 

 نیا دنیدرک کنم با شن تونستمیبود ، م نیعاشق مع ینم ، هستدرکش ک تونستمی، م نمیتا نب بندمیم چشمهامو

 . ادیسرش م ییخبر چه بال

 

 :  گهیبا هق هق م دلنواز

 از دو روز زنده بمونه .  شتریب تونهینم نی، مع یکردن هست دیدکترا قطع ام_

 

و  کنهیسقوط م دهیهم با رنگ پر یهمزمان با من هست کنمیپلکم رو باز م یال یشنوم ، وقت ینم یاز هست ییصدا

 . شهیم نینقش بر زم

 

با عجله به سمت پرستار  نهیبیرو م یهست یبسته  یچشم ها ی، سروش وقت میریبه سمتش م یبا نگران هممون

 . رهیم
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رو زمزمه  نیو ناله وار اسم مع کنهیرمق باز م ی، چشم هاش و ب کنمیو اسمش رو صدا م زنمیگونه اش مدام ضربه م به

 . کنهیم

 

 رسهیبره که پرستار سر م نیبلند بشه و به سمت مع خوادی، عالرغم حال خرابش باز هم م سوزهیبراش م یبدجور دلم

  …بره تا بهش سرم بزنه یو با اجبار اون رو به بخش م

 یو وقت کنمی، با نگاهم بدرقه اشون م شنیدور م دمیداشت از د ازیدلنواز که انگار اون همه به تازه کردن هوا ن همراه

 . شمیسروش م ی نهیبه س نهیکه س نمیبش یصندل یبرگردم و رو خوامی، م رنیاتاق م یتو

 

 ی، اما به خاطر مسئله  رمینگاه کردنش سرم رو باال بگ یبرا کردیوادارم م شهیقد بلندش که هم یبرا رهیضعف م دلم

 . رهیگیکه از کنارش عبور کنم که بازومو م خوامیو م رمیگینگاه ازش م یاحتبا نار نیهم یدلنواز دلخور بودم ، برا

 

 یلیکه خ کننیم قیرو به وجودم تزر ییو احساس آشنا وفتنیبدنم به کار م یتماس دستش باهام تمام هورمون ها از

 وقت بود از داشتش محروم بودم .

 

 

 . کنمیو سکوت م ندازمیم نیی، نگاهم رو پا ستهیا یو روبه روم م کنهیرو رها م بازوم

رو به قلبم  یو ضربان کوبنده ا رسهیقلبم به اوج م یخون تو انیکارش جر نی، با ا کنهیرو به سمتم خم م سرش

 .  کنهیم هیهد

 

 :  گهیم یزمزمه مانند یو با صدا کنهیصورتم سرش رو متوقف م کنار
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سوگل نباشه ، سروش  ی. وقت رهیم نیاز ب ینیب یکه م یآرامش نی. چون ایرینکن نگاهتو ازم بگ یوقت سع چیه_

  …ی؟ هر کار یدیبزنه ، شن یکه ممکنه دست به هر کار شیمرد روان پر هی شهی، م مونهیهم نم

 

مردونه اش حبس نکنم ،  یبازوها نیخودم رو ب ط،یشرا نیا یتا خودم و نبازم و تو کنمیهام و مشت م دست

 نیهوا و ا یچقدر تشنه  دونهینداره و من ، خدا م ی، رسما سرم با گردنش فاصله ا کشمیم یقینامحسوس نفس عم

 عطر بودم .

 

قرمز داره رو  یکه رگه ها یی، چشم ها کشمیاحساس سروش هم مشابه منه ، فورا خودم رو پس م کنمیحس م یوقت

 ش فرار کنم .نگاه سوزنده ا ریاون لحظه دوست داشتم از ز ی، تو دوزهیتب دار به چشم هام م

 

 :  گمیم یفیضع یدزدم و با صدا یو ازش م نگاهم

 آب بخورم . رمیم_

 یبلند به سمت خروج یو با قدم ها رمیگیسروش ازش فاصله م نینگاه سنگ ریبعد از تموم شدن حرفم ز باالفاصله

 . کنهیبا صدا زدن اسمم ، متوقفم م نیبرام حروم شده چون دکتر مع دنی، اما انگار نفس کش رمیرستوران م

 

 :  گهیو م کشهیبه صورتش م یدست کنم،یچشم هاشو درک نم دی، ترد کنمیو منتظر نگاهش م گردمیبرم

 راجع بهش باهاتون حرف بزنم.  دیهست که با ی؟ مسئله ا دیاریب فیچند لحظه تشر دیتونیم_

 

 . رمیهم دنبالش م و من رهی، به سمت اتاقش م دمیو سر تکون م شمیم نگران
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 :  پرسمیم یو با نگران نمیشی، روبه روش م نهیشیم زشیپشت م یصندل یرو

 شده ؟  یزیچ_

 

 : گهیم ینیمقدمه چ بدون

 باهاتون دارن ؟  ینسبت چه …که تصادف کردن و همراه شما اومدن ییاون آقا_

 

 : گمیو م شهیماهور صورتم از نفرت جمع م ادی با

 با ما ندارن . یاون آقا نسبت_

 

 :  گهیم یطوالن یو بعد از مکث کنهیسکوت م متفکر

دو روز با  نیهم یتو نکهیا دیصدر به ام یچون دکتر معالج هر دوشون منم از هر دوشون نمونه خون گرفتم. از آقا_

 یادیخون ز نکهیا، از اون آقا هم به خاطر  میکن دایاهدا پ یرو برا شونیقلب مناسب با گروه خون میاعالم کردن بتون

  …اما میگرفت شیآزما هیبه خون داشتن  ازیاز دست دادن و ن

 

 .  زنهیحرف ها رو بهم م نیچرا من رو صدا زده داره ا شمیکنه ، اصال متوجه نم یم مکث

افتاده  نیچ یکنه. چشم ها یم لیخودش رو به جلو ما یکشه ، کم ینم یخوام ادامه بده ، طول یانتظارم ازش م با

 زنه :  یحرفش رو م یدوزه و باالخره ادامه  یچروک شده رو به چشم هام م رشیاش که به خاطر کهولت سن ز

 

توجهم جلب شد و خواستم با شما صحبت  نیهم یبا خون همسرتون داره، برا یادیاما خون اون جوون تطابق ز_

 کنم . 
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 :  گمیو گنگ م جیو گ فهممیحرفش رو نم منظور

 ؟  یچ یعنی نیخوب ا_

 :  گهیکشه و م ینداشته اش م شیبه ر یدست

 تییناآش لیقب نیباشه ، بردار با بردار ، پدر و پسر و عمو با برادر زاده و از ا تونهیهم خون م هی نیتطابق فقط ب نیا_

 ها .

 

 : گمیم جیگ همچنان

 نداره.  نیبا مع یاما ماهور نسبت_

 :  گهیو م ندازهیباال م ییابرو

برادرن  ایدو جوون  نیبگم ا نانیدرصد اطم90با  تونمیتطابق م نیخانم صدرا ، با ا دیکنیاشتباه م دیدار ادیبه نظر م_

 عمو و برادر زاده . ای، 

 

 دمیکه شن یچون حرف کنهیاز سرم عبور نم یفکر چیرو هضم کنم ، ه دمیکه شن یحرف تونمینم یطیشرا چیه تحت

 . ستیبرام قابل باور ن

 

 : گمیم یو با سخت دمیخودم توان حرف زدن م به

  …امکان نداره نیاما ا_

 :  دمیلب با خودم ادامه م ریز

 کنه ؟  یحد باهاش دشمن نیتا ا دیباشه چرا با نیاگه ماهور برادر مع_
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 :  گهیو م دهیتکون م یسر دکتر

تا به طور  رمیگیمDNAدو جوون تست  نیااز  دیکه شما هم مطمئن بش نیا یمطمئنم ، اما برا بایباره تقر نیمن در ا_

 !  ریخ ایبا هم دارن  یمشخص بشه نسبت یقطع

 

 بود . نیموضوع هم برام سنگ نیاحتمال به ا ی، حت مونمیم رهیروبه روم خ واریو مات به د محو

 . نی، اون نگاه نفرت بار ماهور به مع کننیچشمم عبور م یدور تند از جلو یرو دمیکه د ییزهایچ

 هست؟  یو هم خون یبرادر وندیپ نیماهور و مع نیبه ماهور داشت ، چطور به خودم بقبولونم ب نیکه مع یخشم

 تباه کنه !  شویحد از برادرش نفرت داشته باشه که زندگ نیتا ا تونهیبرادر م هیباور کنم  چطور

 

 :  مگیو م وفتمیماهور م ادیق در اتا کی، نزد شمیو بعد از گفتن با اجازه بلند م کشمیبه صورتم م یدست کالفه

 چطوره؟  تشیوضع _

 :  گهیتکون داده و م نیبه طرف ی! سر هیمنظورم با ک فهمهیم

 . میدعا کن دیاون فقط با یبرا …مهیوخ تشیوضع_

که سر دلنواز آورد ، تقاص  ییماهور تقاص کارش رو پس داد ؟ تقاص بال یعنی،  نهیشیلبهام م یگوشه  یتلخ لبخند

 نه.  گمینه م ای یدیکه به هممون داد ، اگه آخر عمرم ازم بپرسن ماهور و بخش ییکه سر پگاه آورد ، عذاب ها ییبال

 باشه اما ماهور هرگز !   دنیبخش ی ستهیشا دیشا نیمع

 . شمیحرف  از اتاق خارج م یو ب دمیدکتر تکون م یبرا یسر

 . رمیم ژهیو یبخش مراقبت هاگذرم و دوباره به سمت اتاق عمل و  یم یهوا خور ریخ از
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 . کنمینگاه م شونشونیپر ی، به چهره ها ستیاز سروش ن ینشستن و خبر یصندل یو دلنواز رو یهست

 مونده بود . رهیروبه روش خ واریمتحرک به د یمثل مرده  یو هست ختیریاشک م دلنواز

 

به سمتش  یهست یما حت ی، نگاه همه  ادیم رونیب یشدنم بهشون در اتاق باز شده و پرستار کیمحض نزد به

 :  گهیو م کنهیبه تک تکمون م ی، پرستار نگاه شهیم دهیکش

 سوگل کدومتونه؟ _

 

 :  دمیم جواب

 سوگل منم ! _

 : دهیتکون م یسر

 . زنهیشوهرت به هوش اومده، اسم تورو صدا م …ایدنبالم ب_

 

 فرستمیبار ته دلم به خودم و بخت بدم لعنت م نیهزارم یو برا نمیب ی، به وضوح شکستنشو م کنمینگاه م یهست به

. 

 .  رمیو به سمت اتاق م کنمینگاه م یبه هست متاسف

ه به برهنه ک یبا باالتنه  دنشی، د کنهیم تمیهدا نیبه سمت تخت مع تیو در نها دهیبهم لباس مخصوص م پرستار

 . ارهیقلبم و به درد م کشدیو دستگاه نفس م میس یکل ی لهیوس

 

 . ستمیا یو کنار تختش م زنمیلبخند م ی، به سخت دوزهیرمقشو به چشم هام م یب یها چشم

 . دارهیدهنش بر م یرو از جلو یو دستگاه تنفس برهیرو باال م دستش
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 .  شهیاز گلوش خارج م یخشک یاش به خس خس افتاده و سرفه ها نهیس بالفاصله

 .  شمیم دنشینظاره گر درد کش یفقط با غم و نگران نیهم یکنم برا کاریبراش چ دیبا دونمینم

 :  گهیم یخش دار یبا صدا شهیاش که کم م سرفه

 سوگل! _

 :  دهیادامه م یو اون به سخت کنمی، منتظر نگاهش م ارهیصداش اشک رو به چشمم م دنیشن

  …شمیخودم متنفر مکه بهت دادم از  یاون همه عذاب یادآوریبا  گردمیبرم که عقب به …کردم تتیاذ یلیخ_

که نشون گر ضربان نامنظم  وفتهی، چشمم به دستگاه کنارش م کنهیهاش م هیهوا رو وارد ر یو به سخت کنهیم مکث

  ; دهیو ادامه م ارهی، طاقت م سوزونهیدلم رو م کشهیکه م یقلبشه ، درد

م قلب دونمیشدم ، خودم م هیتنب …سوگل دمیکارم و کش ی! من جزایمنو ببخش خوامیاما م …یتونینم دونمیم_

 . ستیمرگم ن یاما درد اصل وفتهیداره از کار م

 

 :  دهیو با مقاومت ادامه م کنهیم یا سرفه

 برم.  ایدن نیو دلتو شکستم از ا یازم متنفر نکهینذار با فکر ا_

 :  گمیو م دمیبه خودم جرئت م باالخره

دت م نیا یبگم تو خوامی، نم یستین ین تو آدم بدچو دمتیحرف ها بخش نی! قبل از گفتن ا …نیمع دمتیبخش_

 درسمو.  شدم بزرگ اما …از سروش ، از دست دادن عشقم سخت بود می، آره سخت بود ، دور دمیعذاب نکش

 . میدیرو بخش تو، هممون  نیمع دمتی، بخش وفتهیبه هم ب رمونیبوده که مس نیا ریتقد ، گرفتم

 

،  دمیتا نفهمه اشکش رو د دزدمی، نگاهم رو م کنهیچشمش بالشش رو تر م یاز گوشه  یبه چشمهام اشک رهیخ

 .  ینیکه بب یو نتون یاشک مرد اون قدر درد داره که نخوا دنید
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 کنم:  یپام زمزمه م ریز نیبه زم رهیخ

دلت نباشه ، اما  یدهنده  نیتسک دی، شا یجمله رو دوست دارم که بدون هیبدم ، اما  ینتونم خوب دلدار دیشا_

 .. کنهیآرومت م

باشه ، اما آدم  اهیهمه رو س یهست که جلو یکنه باز درونش اونقدر بد یعده خوب هیاگه به  ی، حت اههیآدم بد رو س 

نه من نه دلنواز نه  نیهم ی. برانیمع یهست ی، تو آدم خوب ادهیهاش ز یهاش خوبه ، چون خوب یخوب با تمام بد

  ستیهم ن یدلخور …فرق داره ، هر چند تنفربا  ی، دلخور میازت متنفر باش مینتوینم یسروش نه هست

 .  دیکدوممون نچرخ چیکه به کام ه میاز چرخ روزگار دلخور باش دیاگه باشه از تو نه ، بلکه با که

 

 :  کنهیاما صداش دوباره متوقفم م رمیو به سمت در م زنمیخسته اش م یبه چهره  یبند حرفم لبخند پشت

  …سروش_

 :  گهیو م ذارهیحرفش رو بزنه ، منتظرم نم یتا ادامه  ستمیا یجام م سر

تلفن بهم گفت سروش برادرته، باور کردم ، اما بعد  یاز برادرم دوستش دارم ، ماهور پا شتریبه سروش بگو ب_

و به عقب برگردم.  من  امیتلنگر بود تا به خودم ب هیاحتمال برام  نیحرفش ، هم نیدروغ گفته ، اما هم دمیفهم

 شهیر همبراد هیمثل  نمیبیم کنمیبه گذشته نگاه م ی، اما وقت ستیدر حقش بد کردم . درسته سروش برادرم ن یلیخ

برادر گمشده اش رو  نکهیآخرشو با فکر ا یروزا نیمع …صحبت باهاش رو ندارم ، فقط بهش بگو یبود ، رو شمیپ

 کرد . یکرده سپر دایپ

 

 جواب دادن الیخی، اونقدر غرق در خوابم که دوست دارم ب کنمیپلک هامو باز م یال یبه سخت لمیموبازنگ  یصدا با

 . کنهیرو برام محال م ایرو نیدرجه بلند شده بود ، ا نیکه تا آخر یلیزنگ موبا یبشم و دوباره بخوابم، اما صدا

 

 :  دمیجواب م یخواب آلود یپلکم رو باز کنم با صدا یال نکهیکه خوابم نپره بدون ا نیا یو برا کنمیرو دراز م دستم
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 بله؟ _

 :  چهیپ یگوشم م یتو یبم و مردونه ا یصدا

  ؟یخواب بود_

 :  دمیو جواب م رهیگیسوال مسخره اش حرصم م نیا از

 که من بخوابم ؟  خوابهیم یک ینه ، سر صبح_

 :  گهیو م کنهیم یخنده ا تک

 دخترم کجاست؟  نمیبب بگو …جا با اون جا فرق داره نیحواسم نبود ساعت ا دیببخش …باشه_

 

 :  دمیجواب م یگرفته از خواب یصدا با

 . نشده هم کودکش مهد ساعت هنوز …خوابه لدای؟  یخوابو از سرم بپرون یخوایسواالت م نیبا ا یچرا سر صبح_

 

 :  گهیو م فرستهیم رونیرو صدادار ب نفسش

 خوابه !  یگیدخترمو بشنوم ، که م یقبل از رفتن به جلسه صدا خواستمیجلسه دارم ، م_

 

 کرد :  ارمیکه صداش درباره هوش شدیم نیهمون وضع پلک هام داشت سنگ ی، تو کنمیم سکوت

 سوگل ؟ _

 ادامه داد :  یگفتم و اون با نگران یبله ا یسخت به

 مگه نه ؟  گهید یخودت خوب_

 :  گمیم یساختگ یطعنه ا با
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 . یمنم افتاد ادیچه عجب جز دخترت _

 

 :  شهیم ریاخ یمثل تمام روزها صداش

 نه ؟  یبرام مهم یلیکه خ یدون یم_

 :  زنمیلبخند م شیمهربون نیا به

 . دونمیم_

،  یچشمم خودتو وزن کن یجلو دیخسته نکن، پس فردا اومدم با ادی+غذا خوردنتو فراموش نکن ، خودتو هم ز

 ؟  یدیفهم رمیگیو ازت م یکه کم کرد یحساب هر گرم

 

 :  گمیو م زنمیم یلبخند شییزورگو به

 . دمیفهم_

رو از طرف  لدای، صورت  شهیجلسه ام شروع م گهید ی قهیدختر خوب برو بخواب منم برم که پنج دق گهی+خوب د

 من ببوس .

 

 . دمیشدن م نیسنگ یکه تماس رو قطع کنم به پلک هام اجازه  نیو بدون ا گمیم یا باشه

 

قرمز شده از  یاسم من رو صدا زده ، با چهره ا نیمع دیفهم ی، سروش وقت نمیشیم یصندل یرو یهست کنار

 دادن بهش دنبالش رفت . نیتسک یخارج شد و دلنواز هم برا مارستانیب
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،  تهوفیاتفاق بمعجزه  هیکه  یبمونم تا وقت مارستانیب یتو دادمیم حینداشتم به اون خونه برگردم ، ترج دوست

 ها کابوس بوده . نیا یهمه  نمیچشمهامو باز کنم و بب

 

 :  ادیذهنم م یافکار آشفته  ونیم یهست یغم زده  یصدا

من و  نیاز دستش بدم . مع شهیهم یقراره برا دمیباهات ازدواج کنه ، همون جا فهم خوادیکه بهم گفت م یروز_

منو  نمینبود که وابسته بشه ، چون به دل کندن عادت داشت ، هم یهم دوست داشت اما آدم یلیدوست داشت ، خ

 دل بکنه و بره . یروز هی دمیترس ی، م ترسوندیم

به اون دختر ندارم ، اما من  یاحساس چیه گفت …ازدواجتونو ، اون عکس هارو لیکرد ، دل فیو تعر زیهمه چ برام

م کم ک یاگه دوستش نداشته باش یحت یخونه ات بذار یگل گوشه  هی،  مونهینم یاوضاع همون طور باق دونستمیم

 یو م یایمدت به خودت م هی، بعد از  یباش، مراقبش  یبه اون گل آب بد یچون موظف …یکنیبه حضورش عادت م

 اون گل چقدر برات مهم شده.  ینیب

ه مدت بهت عادت کرد، وابست هیهم استثنا نبود ، بعد از  نی! مع نهیا زادیآدم تیگله کنم چون خاص یاز کس تونمینم

 شد ، عاشق شد .

 .  رهیگیشکل نم نیتو و مع نیب یچیه یکشور برم بهم قول داد نیکه خواستم از ا یاون روز ادتهی

   …نی، اما مع یبود عاشق تو چون …سوگل یبه قولت عمل کرد تو

 

 :  دهیادامه م یشتریو با غم ب کنهیم مکث

 قیپا افتاده ازدواجمون به تعو شی، به خاطر مسائل پ میعقد بود یتو ها سال ما …عاشق من نبود سوگل نیمع_

 !  ییجدا نیتهشم شد ا …میافتاد ، امروز و فردا کرد

  ه؟یچ یدونیم اما

 :  دهیو اون با ناله ادامه م کنمیم سکوت
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 سوگل .  کنهیداره نابودم م نمشینب گهیکه قراره د نیا فکر …دوستش دارم یلیمن خ_

 

 . دمیسکوت فقط به درد دل هاش گوش م با

ز گوشه ا هیاون  نکهیا دیاگه عشقت ازت دور باشه تو فقط به ام ی، حت یعاشق باش ی، وقت کنمیدرکش م یبدجور

 اگه دوستت نداشته باشه.  ی، حت یگذرونیتو م یزندگ کشهیداره نفس م ایدن نیا

ش نفس یکشیکه به خاطرش نفس م یعاشق خبر رفتن عشقش رو بدن ، بهش بگن اون هیکه به  یامان از اون روز اما

 نیریمرگ ش فهمهیو م کنهیو احساس م یآدم درد واقع هیجاست که  نی، ا شکنهیکه آدم م نجاستیقطع شده ، ا

 . یتره از زندگ

سروش رو از دست بدم هم تمام عقل و  یروز نکهیچون منم عاشقم ، چون فکر ا کنمیرو درک م یهست احساس

 . کنهیذهنم و مختل م

 

دلش ندارم ،  نیتسک یبرا یحرف یاش بدم اما وقت یدوست دارم دلدار  …کنمیو دور شونه اش حلقه م دستم

 سکوت کنم .  دمیم حیترج

 محال.  یها یو دلدار یا شهیکل یزخم دل آدم ها بهتره تا حرف ها یسکوت برا یگاه

 

 . ادیم رونیو دکتر ماهور ب شهیکه در اتاق عمل باز م گذرهیمان چقدر مز دونمینم

 :  گمیو م شمی، از جا بلند م رمیخودم رو بگ یجلو تونمیباشم و نپرسم اما نم تیاهم یب خوامیم

 حالش چطوره؟ _

 :  شهیم دهیهم همون سوال مسخره  ازم پرس باز

 ؟  دیباهاش دار یشما چه نسبت_
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 :  گمیم نهیک با

 نمیجز ا نهیکه دوستشون دارم . نسبتم باهاش ا ییمن و کسا ی، دشمن زندگ انمیاطراف منو دشمن …دشمنمه_

 باشه.  تونهینم

 

 :  گهیو در آخر م کنهیفقط نگاهم م دکتر

بوده که ما عالرغم  دیکه به سرش وارد شده اونقدر شد یشده ، ضربه ا یمرگ مغز ماریب …متاسفانه گمیپس نم_

 .  مینجاتش بد میمتاسفانه نتونست میکه کرد یتالشتمام 

 

 :  گمی، با لکنت م نیو داشتم اال ا یزیهر چ انتظار

 مرد ؟  یعنی_

 :  گهیو م دهیتکون م یتاسف سر با

پاسخ نداد از اون گذشته  یحس کاتیکدوم از تحر چیبه ه مارمونیبا مرگ فرق نداره ، ب یمتاسفانه مرگ مغز_

بشه . هر زمان که خانواده اش اجازه بدن ما دستگاه ها رو ازش  یمرگ مغز مارمونیمغز باعث شده ب یساقه  بیتخر

 کانی. اگه نزدکشهیاز چند روز طول نم شتریکه ب شنبا ماریمنتظر مرگ کامل ب دیاون صورت با ری، در غ میکنیجدا م

 عضو .  یاهدا لیر صورت تماجدا کردن دستگاه ها و د یامضا یبرا نیخبرشون کن دیشناسیو م ماریب

 

مات  یو چهره  گردمیبرم ی، وقت مونمیکه مات و مبهوت م ندازهیبه دلم م یدیآخر ، چنان ام یدو کلمه  دنیشن

 سر منه . یکه تو کنهیفکر م یزیبه همون چ قایاون هم دق فهممی، م نمیب یرو م یهست یبرده 

 

 :  گهیم لرزهیکه علنا م ییو با صدا کنهیم یسکسکه ا ی، هست رهیگیازمون فاصله م دکتر
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 کنه مگه نه ؟  داینجات پ تونهیقلب م یفقط با اهدا نیسوگل دکتر گفت مع_

 

 :  دمیو جواب م کشمیم میشونیبه پ یدست

 ؟  میو داشته باش کاشینزد تیرضا دیگفت با یدینشن …یهست ستیها هم ن یآسون نیبه ا_

 بدن ؟  تیکجا معلوم رضا از

 

 :  گهیم یدواریو با ام کنهیپشت دست اشک هاشو پاک م با

 کیچکو دیام هیدرصد  کیاگه  یحت فروشمیم مویالزم باشه تمام زندگ …وفتمی، به پاشون م کنمیالتماسشون م_

 کنه . داینجات پ نیمع فقط …باشه حاضرم به سمتش پرواز کنم

 

 :  گمیو م کنمیافسون نگاهش م با

 بدونه آدرس خانوادش کجاست !  دیست بوده ، ازش بپرس شاماهور قبال با سروش دو_

 

کردن سروش  دایبه قصد پ خوادی، م دهیهست سر تکون م یدواریچشم هاش علنا برق ام یکه تو یدر حال یهست

 . انیهم به سمتمون م یبره که همون لحظه سروش و دلنواز پا به پا

 

 :  گهیمقدمه م یو ب رهیسروش شتاب زده به سمتش م دنیبا د یدوزم ، هست یم نیدزدم و به زم یو ازشون م نگاهم

 ؟  دیماهور دار یاز خانواده  یشماره تلفن ای آدرس شما …ش_
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 :  دهیاز سروش دلنواز با نفرت جواب م قبل

 . شدیانگل جامعه نم ینطوری؟ اون حروم لقمه اگر خانواده داشت ا یچه خانواده ا_

 

 ماهور حرف بزنم . یفورا با خانواده  دیمن با هیاتیح یلیئله خمس کنمی: دلنواز خواهش م یهست

 

 :  گهیم تیکه با جد یوقت رسهیسروش به گوش م یبم و مردونه  یبار صدا نیا

 قبال به سوگل هم گفته بودم.  نویپدر و مادر نداره، ا …هیاما ماهور پرورشگاه_

 

 یتو زدانیگفت اشاره کرده بود که ماهور هم مثل  یم یداشت از اون شرط بند یسروش وقت وفتهیم ادمی تازه

 پرورشگاه بزرگ شده. 

 

 :  گهیبا اشک م یهست

 کنم؟  کاریپس من چ_

 

و در  شهیم رهیبهم خ یزیو اون تمام مدت با اخم ر کنمیم فیسروش تعر یشدن ماهور رو برا یمرگ مغز ی هیقض

 :  گهیم تیآخر با جد

عضو رو پر کرده باشه ،  یدرصد احتمال بده ماهور از قبل فرم اهدا کیگل ، سو ستین ایآسون نیقلب به ا یاهدا_

که  شهیم ریامکان پذ ی! فقط در صورت نیدرخواست داده ، نه مع شیوقت پ یلیکه خ رهیگیتعلق م یاون قلب به کس

 کرد . یدو روز بشه کار نیا یصورت امکان نداره ط اون ریبدن ، در غ تیاهدا کننده زنده باشن و کتبا رضا کانینزد
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مرگ در خونه  یوقت گنیکه م نجاستی، ا مینیش یم یصندل یرو دانهینا ام یحرف ها هم من هم هست نیا دنیشن با

 میکردیم یرو زده بود و ما هر چه قدر هم سع نیمع یانگار مرگ در خونه  …یراه فرار ندار یقیطر چیاتو بزنه به ه

 . مینجاتش بد میتونستینم

 

* 

 . انیبه سمتمون م یکه دو تا مرد با لباس فرم نظام گذرهیساعت نم مین

 کنه و من ردش کردم.  ییکه خواست ازم بازجو یسیپل همون

 :  گهیو قبل از همه خطاب به من م شهیم کمونینزد

 . ییبازجو یبرا نیایاگه حالتون بهتره با ما ب_

بار خطاب به  نیا سیهمون پل شمی، بلند که م کنهیم دییو تا دهیتکون م ی، سر ندازمیبه سروش م ینگاه مین

 :  گهیسروش م

شده . شماها  ریدستگ زدهیداشته اطراف انبار پرسه م یخبر داد وقت سیکه به پل ی، اون خانم دیایشما هم با ما ب_

 .  دیکن شیشناس دیبا

 

 :  گمیو م رمیبگ مویکنجکاو یجلو تونمینم

  ه؟یچه جور زن_

 

 قد بلند . بایتقر انسالیخانم م هی+
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خطاب  مریزبونم و بگ یبتونم جلو نکهیو بدون ا وفتمیاش با ماهور م یمادر دلنواز و همدست ادیحرفش  نیا دنیشن با

 :  گمیبه دلنواز م

 کاسه است . هی یمامان توعه دلنواز، اون جا بود ، دستش با ماهور تو_

 

 :  گهیو با خشم م شهیبلند م یصندل یحرفم از رو نیا دنیبا شن دلنواز

 هشینم لی؟ مامان من شوهر کرد رفت ، آدم حسابت کردم دو کلوم از مامانم بهت گفتم دل یچ یعنیحرفت  نیاالن ا_

 ..یو بهش بچسبون یهر انگ

 

  : ترسمیاون م یکه من به جا زنهیبه دلنواز تشر م تیبا جد ی، طور کنهیدلنواز بدجور اوقات سروش رو تلخ م لحن

مادرت با ماهور هم  گهیم یتهمت بزنه ، وقت یبه کس یبخواد الک ستین یحرف دهنت و بفهم دلنواز ، سوگل دختر_

 . دهید یزیچ هیدسته حتما 

 

 :  گهیصداش داشته باشه م یرو یکنترل نکهیو بدون ا شهیتر از قبل م یسروش عصبان یطرفدار نیاز ا دلنواز

 ومیکه زندگ یکه معتادم کرد ، کس یکه از من سوءاستفاده کرد ، کس هین آدم؟ ماهور همو هیماهور ک یمتوجه هست_

 ی، به خاطر پول زن بابام شد ما رو ول کرد اما اونقدر ب ستین یتباه کرد . آره قبول دارم مامانم آدم خوب موی، جوون

 کاسه باشه . هیکرد تو  اهدخترشو تب یکه زندگ یکه دستش با مرد ستیوجدان ن

 

 :  گمیم یسرکش با

از خودش بپرس ، من مطمئنم، اومد روبه روم نشست ، از ازدواجش گفت ، از عشقش گفت ،  یدید یو وقت لشیدل_

زبون درازت ازش بپرس  نیو با هم نیبا چشم خودت بب یکالنتر ای، ب نیبرو بب ی؟ باور ندار یفهم یباهام حرف زد م

 کاسه است!  هی یچرا دستش با ماهور تو
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 :  گهیو م دهیسر تکون م اننیاطم با

 از توعه دروغگو دفاع نکنه.  فهمهیسروش هم م نکهی، حداقل ا امیباشه م_

 

 پرخاش کردن به دلنوازه.  یکه هر لحظه آماده  کنمیسروش نگاه م به

 .کشهیپشت گردنش م ی، ناچارا سکوت کرده و دست شمیم دادشیباال انداختن ابروم مانع داد و ب با

 

 . رمیم رونیب مارستانیاز ب هیو همراه بق ندازمیم  یبه هست ینگاه مین

 کی نکهیترسه ، ترس ا یسکوتش از رو نیا دونمی، م زنهیکلمه هم حرف نم کی یدلنواز حت یبه کالنتر دنیرس تا

 ه .حق دلنواز بود که بدون نیبود ا یزن نیمادرش چن ی، وقت دیفهم یم دیاز مادرش ضربه بخوره ، اما با گهیبار د

 

که اونجا  یتک تک لحظات قای، بعد از اون هم من دق رهیم ییبازجو یاول از همه سروش برا میشیکه م یکالنتر وارد

 دادم . حیهست توض یاسمش سرگرد مهرداد عسگر دونستمیهمون مرد که حاال م یبودم رو برا

 

 صورتش بود گفتم . یکه رو یمصنوع شیاز اون لنز و ته ر یماهور ، حت دنیشدنم ، از د دهیدزد از

که سروش رو کرد و خواست  ی، از شکنجه ا دیکش نیسروش و مع یکه ماهور برا یاون زن و نقشه ا یحرف ها از

 . رهیپس بگ نارویا یتقاص همه  تونستیماهور نم یوقت دهیبکشتش همه رو گفتم ، اما چه فا

 

 دمیتکون م ی، سر کنهیشروع به زنگ خوردن م شزیم یتلفن رو یسرگرد عسگر یبا تموم شدن سوال ها همزمان

 :  کنهیاما صداش توجهم رو جلب م شمیو بلند م
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 شد اعتراف کنه ؟  یپس راض_

 گفت منظورش همون زنه !  ی، حسم بهم م ستمیا یدر م یجلو

 :  دهیادامه م شهیکه از جاش بلند م یطور همون

 و بسپر به خودم . ییباشه بازجو_

 

 . کنهیسوال منتظر نگاهم م یبه جا وفتهی، چشمش به من که م کنهیرو قطع م تلفن

 :  گمیو م خارونمیم سرمو

 رو راجع به مادرش بدونه.  ییها قتیحق هی خوامیدلنواز هم اونجا باشه ؟ م شهیم …اون زن ییبازجو نیبر نیخوایم_

 

 :  دهیجواب م ینسردو اون در کمال خو کنمیشده نگاهش م یراض نکهی. با فکر اکنهیم یخنده ا تک

 .  شهیمعلومه که نم_

ته نشس یصندل ی، فقط سروشه که رو ستیاز دلنواز ن ی، خبر رمیم رونیو با حرص از اتاق ب ارمیدلم اداشو در م یتو

. 

 

 . شمیو اندام مردونه اش م کلیدر محو و مات ه یجلو همون

 دید یفرصت برا هیکار  نیدراز کرده، چشمهاشو بسته و با ا یصندل یداده و دستش رو لبه  هیتک واریرو به د سرش

 زدنش بهم داده. 

 

ماهور ازم دفاع  یکه جلو یلحظات یآور ادیمدت ، چهره اش هزار برابر قبل پخته تر و مردونه تر شده ، با  نیا یتو

 .  شهیکرد قلبم از حس دوست داشتنش پر م
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 یچشم هاشو باز کنه با صدا نکهیو بدون ا کنهیحضورم و حس م ، نمیش یو کنارش م رمیبه سمتش م ناخودآگاه

 :  گهیم یخش دار

 تدنی، عادت دارم هر بار با د یمحرم من بود یزمان هیکه نرفته؟  ادتیخوددار باشم ،  تونمینم یزنیبهم زل م یوقت_

 بغلت کنم و آروم بشم . 

 

 :  گمیو م زنمیم یلبخند

 هر لحظه ات خالص شدم.  یحداقل از دست بغل کردنا_

 :  گهیو م ندازهیبهم م ینگاه مین

 کی دنیچش یکه برا ادی، چون دلم بد تنگته اون قدر ز شهیاوضاع از قبل هم بدتر م یدوباره مال من شد یوقت_

 . رسمیبه جنون م واشی واشیلحظه از گذشته دارم 

 

 :  زنمیم یلبخند

 گذره . یم_

 

 :  گهیم یو با تلخ کنهیکنج لبش جا خوش م یپوزخند

 یرو پا تونستمیم اما …! من پول نداشتم سوگلدیجا کش نیشد که کارمون به ا یچ کنمیبا خودم فکر م یگاه_

 یذاشت ، اگه اسمت رسما تو یشرط نم کیراهم هزار و  یبدم ، اگه بابات جلو مویو خرج زن و زندگ ستمیخودم وا

 .  میجدا بمون میتونستینم یراحت نیوقت به ا چیشناسنامم بود ، ه
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 دنیشن یتشنه  یتنگ شده بود ، بدجور زدیکه سروش بهم م یعاشقانه ا یحرف ها ی، دلم برا کنمیم سکوت

 کلمات از زبونش بودم . یبعض

 

 :  گمیم یساختگ تیو با مظلوم کنمیهام و تر م لب

 ؟  یهنوز دوستم دار_

 

 گردونه یرممقدمه ام سرش رو به طرفم ب یسوال ب نیا دنیشن با

 

 . هریگینگاه سوزنده اش تمام تنم گر م ری، ز کنهیبه چشم هام نگاه م رهیچرخونه ، خ یسرش رو به طرفم م باالخره

 

 ندازم . یم نییو سرم و پا کنمیو پام و گم م دست

 . شهیم کیبره و بهم نزد یم نیفاصله رو از ب یو به آروم دارهیبرم یصندل یرو از رو دستش

 شنوم.  یکوبش قلبم رو به وضوح م یصدا

 

 هکنیبم و مردونه اش زمزمه م یرسه که سروش درست کنار گوشم با صدا یبه اوج م یقلبم زمان جانیکوبش و ه نیا

 : 

 دوستت دارم . یلیهنوز هم خ_

 

  .گرفت  یکه سروش بهم منتقل کرد نشأت م یکه از حس خوب یلب هام بشم ، لبخند یمانع لبخند رو تونمینم
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 به قلبم انداخت که مدت ها بود تجربه نکرده بودم.  یچنان تالطم ییجادو یدو کلمه  نیهم

 

 :  دهیو اون با حس خوب صداش ادامه م کنمیم سکوت

دل وسط  یپا یاحمقانه است ، وقت ی شهیکل هی یو دوست یاز قبل دوستت دارم ، ضرب المثل دور شتریب یلیخ_

 زیه عزک یفهم یم یوقت نوی. ا ینه فراموش شهیاضافه م یفقط دلتنگ زادیباشه صد سال هم که بگذره به احساس آدم

 یاش تو هیکه ازت دور باشه هر ثان نی، هم ستیسالش مهم ن هیروز و  هی،  رهیازت فاصله بگ تیشخص زندگ نیتر

بور که ع ییو آشنا بهیکه از کنار هر غر ونهیسرگردون د هی …سوگل نهیا یستیتو ن یدلت جهنمه ، احساس من وقت

و دلش رو  نیبشه که تمام د یلحظه چشم تو چشم دختر کی یهمه آدم فقط برا نیا ونیم نهیتنها آرزوش ا کنهیم

 برده .

 گرده تا بتونه عمق احساسش و برسونه . یم یعاشق که دنبال کلمه ا هی؟ من عاشقم ،  هیاحساسم بهت چ یدیفهم

بدم که عمق عشقمو بهت  لتیو سرهم کنم و تحو یخودمم هنوز نتونستم جمله ا یسوگل ؟ وقت یبشنو یخوایم یچ

 برسونه .

که برام روشنه چون  یا ندهیاست ، آ ندهی، حرفم از آ میدیکه کش ییاز گذشته بگم ، از درد و رنج ها خوامینم اصال

 .  یندمیتو آ

 

 احساس پاک و خالصانه اش باشه .  نیا یندارم که جواب گو ی، جز سکوت حرف کنمیم سکوت

بشه اما دوباره اومدن دلنواز با  رآبیکلمات از زبونش س نیا دنیداشتم ادامه بده ، اونقدر بگه تا وجودم از شن دوست

 . ارهیرو به دلم م یخراب و داغون عذاب وجدان بد یحال

 

وش سر یو روبه رو ادیتلخ به سمتمون م ی، دلنواز با اخم و اوقات کنمیم ادیها فاصله ام رو با سروش ز انتکاریخ مثل

 :  گهیتوجه به من م یو ب ستهیا یم
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؟ من االن  میجا معطل شد نیدختره هممون ا نیا یغاز و خاله زنک هیواسه حرف صد من  یکه پس داد توییبازجو_

 ا .ج نیداداشم باشم نه ا شیپ دیبا

 

 :  گمیم یآشکار یو با طعنه  کنمیم ی، اخم زهیریهاش اعصابم و بهم م حرف

ا باره یشده ؟ مگه خود تو نبود زیعز مارستانهیتخت ب ی؟ حاال که رو یمدت کنار داداشت بود نیتمام ا نکهینه ا_

 یخواهرا یمن ادا ی! حاال واسه  دی؟ بفرما رس یروزا رو نداشت نیهم یمگه آرزو …یریبم دوارمیام یبهش گفت

بکشم  نقشه یکیبخوام واسه تو  ستمین کاری، اونقدر هم ب اوردمین نجایا ریمن تو رو با قفل و زنج …اریمهربون و در ن

 حرفتو مزه مزه کن بعد بزن .  ینمک ی، ب یبه بعد شور نیپس از ا

 

 :  دهیجواب م تیعصبان با

به من حسادت  یواضحه دار یلی، خ زمیکنم عز دایپ لیدل ستیدروغات الزم ن یبرا ؟یزبون درآورد هیچ_

 …چون سروش با من ازدواج کرد ، منو انتخاب کرد ، چون زن سروش منم ، چون تو رو فراموش کرده …یکنیم

 …چون

 

 گهیقفل شده م یو با فک کنهیبنده ، با خشم نگاهش م یبار سروش با بلند شدن توام با خشمش دهن دلنواز رو م نیا

 : 

 دلنواز تمومش کن! _

 :  دهیادامه م یشتریب تیبار با عصبان نی، سروش ا شهیدلنواز هم ساکت م یتحکم کالمش حت از

 !  هیاحساسم به سوگل چ یدونیم_

سروشه و اون با  ی. نگاهم مات رو کوبهیام م نهیس یوار به قفسه  وانهید دمیکه شن ی، قلبم از حرف کنهیم مکث

 :  دهیادامه م تیجد
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و  ستین یچیمن و تو ه نینسوزون ، روز اول بهت گفتم ، احساسمو به سوگل، گفتم ب ستیکه ن یزیچ یلشو  براد_

 ؟  دنیم یچه معن یمشت مزخرف که فقط خودت باورشون دار هیحرف هات جز  نیباشه. االن ا تونهینم

 

 . کنهیرو نثارش م ینیپروا کلمات سنگ یکه ب شهیم یمسخ سروش دهیپر یبا رنگ دلنواز

 :  گهیبه من و خطاب به سروش م رهیو خ کنهی. نگاه نفرت بارشو نثار من م بازهیخودش و نم اما

 یتونی، نم یو هنوز دار یدوستش داشت می. اصال فرض کنیدختره داشته باش نیبه ا یجز نفرت حس ادینم ادمی_

 . وفتادهیمن و تو ن نیب یمدت اتفاق نیا یکه تو یبش نیمنکر ا

 

 :  دهیو خطاب به من ادامه م زنهیعذاب دادن من م یبرا یلبخند

 ؟  یخودت و مثل احمق ها گول بزن یخوای، چرا م میدیاتاق خواب  هی ی، شب ها تو میمن و سروش محرم هم_

 

به خودم  خوامیکه گول حرف هاشو نخورم ، م گهیمدام م ییاون همه آشوب صدا ونیو ته دلم م شهیمشت م دستم

،  هکنیتفاوت باشه ، راست و دروغ فرق نم یب یحرف نیمقابل چن یتونیم یاما کدوم زن گهیه دروغ مبقبولونم دار

وده موج هی یشیشده ، اون وقته که تو م کیاز تو نزد ریغ یبه دختر یکه دوستش دار یبه گوشت برسه کس هیکاف

 . هییتنها ایدن هیروت  شیپ ریدفاع که تنها تصو یصالح و ب یب

 

که صورت  دهیانگشت هاش فشار م یالبه ال یو طور رهیگیدلنواز رو م یکبود شده از خشم بازو یبا صورت سروش

 . شهیدلنواز از فرط درد جمع م

 :  کنهیجمله رو با تحکم ادا م کیو حرف فقط  دیهر گونه تهد یبه جا 

 . یدستم نموند یچشمم گم شو تا رو یاز جلو_
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 کی یتمام اون چهار سال سروش حت یتو کنمیبا خودم فکر م دهیواز رو فشار مدلن یبه دست سروش که بازو رهیخ

 کرد.  یرو کم نم تشیبا فشار دادن بازوم عصبان ینطوریهم ا شدیم یازم عصبان یوقت یبار دست روم بلند نکرد ، حت

 

 : گهیوبا نفرت م کشهیم رونیاز دست سروش ب یو دستش رو با سرکش دهیبه خودش جرئت م دلنواز

 به جهنم . نیجفتتون بر_

از پشت سر  یزن ی، اما هنوز دو قدم فاصله نگرفته صدا رهیگیمحکم ازمون فاصله م یو با قدم ها زنهیرو م حرفش

 :  کنهیمتوقفش م

 دخترم !_

 . ستیمغرورانه ن یو چهره  شیاز اون آرا ی، خبر نمیب یگردونم و همون زن رو م ی، سرم و برم ستهیا یم دلنواز

 .   دمی؛نگاهم رو به سمت دلنواز سوق م نمیب یو پژمرده رو م دهیزن رنگ پر هیمن  روزام

 

 . لرزهیمادرش تمام وجودش م دنیگرده و با د یبرم محتاطانه

 رفت.  ششیدخترش کرد و از پ یکه عشقش رو فدا زنهیزل م یبه زن ناباور

 نداشت  . یتیدخترش هم براش اهم یبود و حت نیمهرداد پدر مع اشیکه تمام دن یزن

 

 مادرش یمثل من از زمان بچگ یکیمادرشه ،  اشیدختر تمام دن هیسوزه ،  یدلنواز م یبا وجود تمام اتفاقات برا دلم

هم به  یمهر یکه ب یبه هر حال سخته اما امان از روز یمادر یب …شهیهم مثل دلنواز ترک م یکی،  دهیو از دست م

 ه . حسرت اضافه بش نیا
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به  آغشته یبار هم با لحن نیطور مواقع سکوت کنه ، ا نیا ینبود که تو ی، دختر زنهیچشم دلنواز حلقه م یتو اشک

 :  گهینفرت رو به مادرش م

 گفت !   یپس سوگل راست م_

 :  دهیو ادامه م زنهیم یکیریستیه پوزخند

 میبه باز یدی، د کنهیداره ازم سوءاستفاده م یدی؟؟؟؟ د یپست فطرت با اون حروم زاده هم دست بود ی کهیتو زن_

 آره ؟  یچون تو هم همدست اون بود ینگفت یچیو ه کنهیم دمیتهد یدونست یمعتادم کرد ، م یدیگرفته ، د

 

 :  گهیاوج گرفته م ییو با صدا زنهیپس م تیرو با عصبان اشکش

ه چ یدیو ند یرفت دهیاما به چهلم نکش …یکردم ؟ بابام که سکته کرد دلم خوش بود تو هست کارتیمگه من چ_

 سرم اومد . ییبال

که  ی، نگو اون دونستمیمقصر م نویمع من …اش تباه شد یپست فطرت معتاد شد ، جوون هیدخترت به دست  یدیند

 با دشمنم هم دست بوده مادر خودمه . 

 

 :  گهیم یشونیدلنواز با پر مادر

 . دمیم حیتوض ویهمه چ_

 

 :  گهیو م کنهیوار نگاهش م وانهیو د نهیدست به س دلنواز

 بده .  حیمنتظرم توض_

 :  دهیبه اطراف انداخته و جواب م ینگاه مادرش

 دخترم . شهینم نجایا_
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 :  گهیبا مداخله م یعسگر سرگرد

 .  نیاتاق من صحبت کن یتو نیتونیم_

 :  گهیو م کنهیبار رو به من و سروش م نیدلنواز ا مادر

 همه روشن بشه بهتره.  یبرا زیهمه چ دمیبه ته خط رس فکر کنم حاال که_

 

 . نیشما هم حرف هام و بشنو خوامیم یعنیحرفش  نیا

 داخل.  میریو همه با هم م کنهیدر اتاق رو باز م سرگرد

 . نهیشیمقابل مادرش م قایو دلنواز هم دق نمیشیم یصندل یسروش رو کنار

 : کنهیو با غم شروع به حرف زدن م دهیصورتش کش یبه اشک ها یزن دست اون

 

 پسر بزرگ مهرداد وحشت زده و نفس زنون به خونمون اومد . نیشب مع هی_

 یدگیرس نیدو کلمه کنجکاوم کرد . شوهرم به مع نیگفت من کشتمش ! هم یم …گفت یم یزیچ هیلب  ریز مدام

 رفتم . دهیمهرداد و سپ ی راست به سمت خونه هیزدم و  رونیکرد و من دور از چشمش از خونه ب یم

 . دمید ییرایرو غرق در خون وسط پذ دهیرفتم تو سپ یخونه باز بود ، وقت در

 کردم . دایخودش و به تلفن برسونه پ کردیم یکه داشت سع یاونو در حال نکهیمهرداد بودم تا ا دنبال

 از خون قرمز شده بود و صورتش عرق کرده بود . راهنشیپ یرو

 ماریافتاده ، مهرداد ب یتونستم حدس بزنم چه اتفاق یرو نجات بدم ، م دهیکرد سپ یسمتش که رفتم التماسم م به

 گرفت.  یچشمش رو م یخون جلو داشتیمرد شکاک و بددل که اگه احتمال تعرض به ناموسش رو م هیبود ، 
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 کردم . یبرام مهم نبود ، اون لحظه فقط به مهرداد فکر م دهیسپ

؛ اونقدر خون از دست داد بود که طاقت  ارهیو بچه هاش بودن ، نتونست طاقت ب دهیکه ورد زبونش سپ یدمهردا

 شد . هوشیو ب اوردین

 

که به  دمیشدم ، د میاتاق بچه ها قا ی، فورا فرار کردم و تو دیشوهرم سر رس یهمون لحظه بود که مهد درست

 و آمبوالنس خبر داد.  سیپل

 

شدم و چند چهارراه جلوتر  نمیو سوار ماش رونیفرصت مناسب از اون خونه زدم ب هیاونا سر برسن تو  نکهیاز ا قبل

 . دمیماهور رو د

 . ختیر یگوشه نشسته بود و اشک م هیکه  یبچه ا پسر

نداشتن. به خودم قبولوندم و از کنارش ساده گذشتم اما دلم  تیبرام اهم دهیسپ یبشم ، پسرا الشیخیب خواستمیم

 . ومدین

 شیماهور رو هم پ یدونستم مهد ینشون ندادم ، م یچرا اونو به کس دونمیکردمش ، اما نم نمیو سوار ماش رفتم

کس نشون  چیماهور رو به ه نیهم یمن باشه برا یخونه  یتو دهیسپ یاز بچه ها یاثر خواستمی، نم ارهیخودش م

 ندادم . 

 

 :  گهیو ناباور م کشهیبه صورتش م یبهت زده دست دلنواز

 یکرد یاون کجاست ! برادرش و ازش مخف یدونست یهمه سال دنبال برادرش بود و تو م نیا نیمع …شهیباورم نم_

 ی؟ م یبرادر و از برادرش جدا کن هی یتونیچطور م ؟یهست ی! مامان تو چجور آدمیبزرگ کرد والیه هیو اونو با ذهن 

. جفتشون منتظر مرگن  نهیکجاست ؟ اونم کنار مع ورماه یدونی. م رستانمایتخت ب یکجاست ؟ رو نیاالن مع یدون

خوشحالش  ینکرد یو به خاطر من سع یدونست یو چه قدر دوست داشتم نه ؟ م نیمع یدون ی؟ م یدون یمامان م

 ؟  دیبه تو رس یوسط چ نی. چرا ؟ ا یجونش کرد یرو بال شیاتفاقا برعکس برادر خون …یکن
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 :  گهیو م زنهیم یها فقط لبخند تلخ ادیداد و فر نیدر جواب تمام ا مادرش

 منه.  یواه دیفقط ام نیوسط مهرداد سهم من شد ، هر چند ا نیا …مهرداد_

 

 ؟  یخواستیم یدو برادر چ نیاون که مرد تو از جون ا کنمیمهرداد سهم تو شد آره ؟ درکت نم ی: جنازه دلنواز

 

 : هکنیهمه حبس م ی نهیس یکه نفس رو تو زنهیو م یحرف کنهیکه م یو بعد از مکث دهیتکون م یدلنواز سر مادر

سوخت ، اما پدرش تمام  شیآت یقاتل پدرشه تو نکهیبا فکر ا نیسال ها مع نیمهرداد نمرده . زنده است ! تمام ا_

 سال ها زنده بود . نیا

 

 زن واکنش نشون بدم :  نیدلم و باز کنم و به حرف ا یبار نوبت منه که قبل از همه سفره  نیا

؟ نه  فهمهیکس نم چی؟ زنده باشه ه رهیسراغ بچه هاشو بگ ادیهمه سال نم نیزنده باشه ا دته؟یدروغ جد_

  …چکسینه ه نینه مع سینه پل مارستانیب

 

نبودم که  ی. من زنکننیکار ها رو هم ممکن م نیممکن تر ریغ یبه دست آوردن عشقشون حت یعاشقا برا ی+بعض

 دست بذارم . یدست رو

 بزنم.  یکه حاضر باشم دست به هر کار صیبودم ، اونقدر حر صیبه دست آوردن مهرداد حر یبرا

ها دست از  سیپل ادیدونستم اگه به هوش ب یمنتقل شد اما زنده موند ، م مارستانیاون شب مهرداد به ب …آره

 کردم . شیاز همه مخف نیهم یبرا …من باشه یبرا تونهیدونستم نم ی. مدارنیسرش بر نم



 تو؟ ایمن عاشقم 

 
723 

 

ه ، بره و برنگرد شهیهم یاقامتش و درست کرده بود تا برا یکنه ، کارها یزندگ رانیا خواستیدکتر بود اما نم برادرم

مرد  هیبده و جسد  یبه دست مهد یمرگ جعل یشد گواه یراض تا کردم التماسش اونقدر …من بهش اصرار کردم

 مهرداد دفن کنه.  یکس و جا یب

 دیق نیهم یکنم برا یشوهرم مرد خواستم با مهرداد زندگ یمهد ینبودم ، وقت یکس ی غهیسال ها من ص نیا تمام

 دخترمو زدم .

 

 :  گهیم یبلند یو رو به سحر با صدا شهی، مثل کوه آتشفشان از جا بلند م شهیم زیصبر دلنواز لبر ی کاسه

بعد  به نیمادر دارم ، از ا هیگفتم  یکه ازت داشتم باز به همه م ی. اگه تا امروز با وجود نفرتادیب تیتوف به اون مادر_

 . یتا بپوس یزندون بمون یتو نقدریا دوارمی؟ ام یدیشن یمن مرد یمادر من مرده ، چون برا گمیم دیپرس یهر ک

 

 . رهیم رونیو از اتاق ب دارهیرو برم فشیو با خشم ک زنهیحرفش رو م 

، سروش که تا اون لحظه فقط سکوت کرده بود ، با  کنمینگاه م ستین مونیحاال هم پش یکه حت یزن نیتاسف به ا با

 :  پرسهیرو به سحر م یو خشک یجد یصدا

 مهرداد کجاست ؟ _

 :  کنهیبه سروش زمزمه م رهیخ سحر

 سرگرد نوشتم . یخونه خارج از شهر آدرسش رو برا هی یتو_

 

 :  گهیم یو با لحن دستور شهیبدون حرف بلند م سروش

 . یسینو یمن م یبارم برا هی_

 



 تو؟ ایمن عاشقم 

 
724 

 

 . کنهیو منتظر نگاهش م ذارهیو مقابل سحر م دارهیبرم یسرگرد عسگر زیم یاز رو یو خودکار کاغذ

 : پرسهی، سرگرد از سروش م شهیحرف مشغول نوشتن آدرس م یکه سحر ب یهمونطور

 ؟  شینیبب یخوایم یچ یدور از همه بمونه . برا تونهینم گهیجا ، اون مرد دو فرستادم اون روهامیمن ن_

 

 :  گهیشده  و م لیبه سمت سرگرد متما یو کم رهیگیم زیدستش رو به م سروش

 لطف در حق بچه هاش بکنه . هیبار  نیآخر یبرا خوامیم_

 یحرف آدرس رو بر م ی، ب نهیب یکاغذ رو م یرو یتموم شده  ینوشته  یندازه، وقت یکه به سحر م ینگاه مین با

 . زنهیم رونیکار کنه از اتاق ب یبده که قراره چ حیمنتظرم نگاه کنه و توض یبه چشم ها نکهیداره و بدون ا

ممکن ها رو هم ممکن  ریکنم ، سحر عاشق بود ، درسته که آدم عاشق غ یحالم رو خراب نم شتریموندن اون جا ب با

. ستیاحساس پاک و مقدس ن هی گهی. د شهیم فیپاش به عشق باز شد اون احساس کث ینامرد یکنه اما وقت یم

 خودش !  خترداشت . اول از همه هم د یقربان یبود چون کل فیاحساسات سحر هم کث

 .  رمیم رونیب یاز کالنتر تیفرستم و بعد از تشکر از سرگرد از اتاق و در نها یم رونیحبس شده ام رو ب نفس

* 

، به بوق سوم  رمیگیسروش رو م ی. بعد از مدت ها شماره  ارمیم رونیب بمیو از ج لمیکنم و موبا یتازه م ینفس

 :  دهیقلقلک م مویصوت یمردونه و جذابش درست با لحن گذشته تارها یصدا دهینرس

 ؟  زمیجانم عز_

 از حرفش بردم :  یلحنم سروش نفهمه چه لذت یاز رو کنمیم یو سع رمیلبخندم و بگ یجلو تونمینم

 سروش؟  یکجا رفت_

 :  گهیداده و م رونیرو با صدا ب نفسش
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 ، یاوردیسرحالم م یو حساب یزدیکه زنگ م میتو رو بشنوم. مثل قد یصدا خوامی، االن فقط م گمیاومدم م یوقت_

 دارم . ازیحرفاتو بشنوم به آرامش صدات ن خوامیکه سحر داده برسم م یکه به اون آدرس یوقت تا …االنم بگو

 

زدم که  یزدم و انقدر حرف م یکرد زنگ م یکار م یعکاس یتو یوقت ادمهیخوب  رهیلب هام کنار نم یاز رو لبخند

 پرسم:  یاز خودش م نیهم یبگم برا یچ دیدونم با یبرعکس گذشته االن نم شدیهامون تموم م لیشارژ موبا

 بگم ؟  یخوب چ_

 

 فقط باهام حرف بزن !  ،ی: هرچسروش

 

 :  گمیم طنتیبا ش تیکنم و در نها یفکر م یکم

 !  یباشه خودت خواست_

 

 شیادآوریکه با  ییکنم ، از اون روزها یم ادیخوب  ی، از گذشته و خاطراتمون . از روزها کنمیبه حرف زدن م شروع

 .  میزن یهر دو قهقهه م

هم هست ، اون  دیهست اما ام یموانع هیاومده. هر چند هنوز  رونیب یکیکه کم کم از تار ی ندهیگم آ یم ندهیآ از

که روبه  یاز اون مرد ی. حت یاز ماهور از هست نیگم ، از مع ی. از حال م انیبه نظر نم کیکه مانع ها کوچ ادیقدر ز

 گناهه!  یکه ب کنهیمروم دستبند به دستش زدن و داره به سرباز التماس 

 ی. دل هر دومون براکنهیو اون بدون اعتراض گوش م گمیخوب ، من م یدارم ، از روزها ندهیآ یکه برا ییآرزوها از

 بدون دعوا تنگ بود.  یحرف زدن ها نیا

  میداد یهم گوش م یبا ولع به حرف ها نیهم یبرا

 نبوده . یروز بد چی، انگار ه وفتادهین یکه اتفاق انگار
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وقفه  یکنن و ب یکه دوستش دارن زمان و سپر یدارن که فراموش کنن ، فراموش کنن و با کس ازیآدم ها ن یگاه

 ها و آرزو ها .  دیحرف بزنن ، نه از غم و مشکل ، بلکه از ام

**** 

 

 

 .کنمی، در آپارتمان و باز م شمیغذا م دنیچش الیخی، ب خورهیکه به در م ییتقه ها یدر پ یپ یصدا با

 :  گهیم یبا کالفگ رهیکه به سمت مبل م یو همون طور ادیخل ممقدمه دا یب پگاه

 بخورم . اریخنک ب زیچ هیهوا گرمه سوگل ،  یلیخ_

 :  ستمیا یبه کمر باال سرش م دست

 بخور . یخوایم یمگه من گارسونتم؟ خودت بلند شو هر چ_

 :  گهیو م دهیم رونیرو ب نفسش

 ! نیبش ایتوعه ، اصال نخواستم ب یخونه  نجایخوبه ا_

 :  نمیشیتعارف کنارش م یب

 ؟  یکن دایکار پ یشد تونست یخوب؟ چ_

 

 :  دهیو جواب م کنهیم ینچ

  دهن وامونده در رفت نیاز ا هویشد  یدونم چ یدنبالم کرد نم ییداشتم با دمپا ادیاعت دینشد، طرف تا فهم نمینه. ا_

 تو شرکت شوهر تو استخدام بشم . دیشرکت به اون شرکت رفتم ، فکر کنم آخرش هم با نی! خسته شدم بس از ا
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 :  دمیخند

 اون که از روز اول بهت گفت ._

 :  گهیو م رهیگیبه خودش م یناراحت ی افهیق

 . کشمیازشون خجالت م_

 

 :  گمیم انهیو دلجو خندمیم افشیق به

 پگاه ، تو هم فراموش کن !  میما گذشته رو فراموش کرد یهمه _

 

 . وفتهیم زمونیم ی، چشمش به قاب عکس رو دهیتکون م تیبا مظلوم یسر

 :  گهیم جانیو با ه دارهیرو برم عکس

 . نییایزوج دن نیخوشبخت تر کنهیآدم فکر م نیبا هم ی. وقت نیایبه هم م یلیاما خ_

 

 بود . نطوریهم قای، دق زنمیم لبخند

 :  گهیتشرگونه م پگاه

 وروجک من کجاست ؟  نمیببند ، بگو بب شتویحاال ن_

 

 . دیکرد و خواب یکردن با عروسکاش باز تیشد امروز بدون اذ یچه معجزه ا دونمی+خوابه ، نم
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 :  گهیم دهیپر کش لدای یکه معلومه دلش برا یبا نگاه پگاه

 باباش تنگ شده.  یمعلومه دلش برا ،یآخ_

 

 :  گمیو م دمیسر تکون م دییتا با

 به هم وابسته ان .  یلیخ_

 

 :  گهیم اقیپگاه از جا بلند شده و با اشت نکهیتا ا کنمی، هر دومون سکوت م شهیحرفمون م انیجمله ام پا نیا

 روده بزرگه رو خورد . کهیکه روده کوچ اریب یپخت یهر چ_

خورشت کرفس رو  زمیببرم شوهر عز ادیاز  کنمیم یو سع رمیغذام م یو به سمت قابلمه  دمیبا خنده تکون م یسر

 خورد . یچقدر با اشتها م

 

 پوشم . یکه آماده کرده بودم رو م ییو لباس ها امیم رونیحموم ب از

 ساعت هم شده استراحت کنم . کی یراست اومده بودم خونه تا برا کی یاز کالنتر بعد

 !  شهیم ینبود فردا چ معلوم

 . وفتهیاز کار ب نیهر لحظه ممکنه قلب مع وفتادیم ادمی یگرفت وقت یم قلبم

 حال افتاد.  نیاون زن به ا یحرف ها ریقبل از ماهور هم متنفر نبودم ، چون اون تحت تاث یبه اندازه  یحت

 . میسحر شد یعشق احمقانه  یما قربان ی، همه  رمیو غافل از همه جا به فکر فرو م نمیش یتخت م یرو

، اگه سحر به  شدیکه قاتل پدرشه بزرگ نم نیهمه سال با عذاب وجدان ا نیا نیمع کردینم میاون مهرداد رو قا اگه

 موندن . یکس و تنها نم یسالها ب نیا نینه ماهور نه مع کردیماهور رو از خانواده اش متنفر نم مارشیخاطر افکار ب
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 یو م وفتادیش زندان نمباهمن سرو یکه سروش و هست کردینم عهیشد ، اگه شا یدشمن نم نیماهور با مع اگه

 دشمن . هیباشه نه  نیمع یبرا یدوست واقع هیتونست 

پخش  نترنتیا یتو یلعنت ی، اون عکس ها شدمیو از سروش جدا نم دادمیشغل مورد عالقه ام رو از دست نم من

 .  شدیشدم و غرور سروش خورد نم یآبرو نم یو ب شدینم

 

 همسن و سالشون خوشحال بودن . یو االن مثل تموم جوون ها شدنینم یدلنواز و پگاه قربان یحت

 عشق پوچ سحر خراب شد . ریچند نفر تحت تاث یزندگ …االن اما

 زندان . یو سحر گوشه  مارستانیب یماهور گوشه  ؟یچ تهش

 که سحر و ماهور نفر دوم باشن؟  شهیاز حس انتقام خوشحال م یتونست خوشحال بشه ؟ اصال ک یکس

 . زنمیو سشوار رو به برق م پوشمی، لباس هامو م شمیو از جا بلند م دمیا تاسف تکون مرو ب سرم

  

 یوقت عادت نداشتم موهام رو خشک کنم اما هوا نسبتا سرد بود و م چی، ه رمیگیاز آبم رو سشوار م سیخ یموها

 . خورمیاوضاع قطعا سرما م نیا یتو مارستانیوضع برم ب نیدونستم اگه با ا

 

و  هفتینگاهم به نگاه ش نهییآ یو همون لحظه از تو رمیگیو سرم و باال م کنمیسشوار رو خاموش م قهیاز ده دق بعد

 . خورهیدلتنگ سروش گره م

 

 . کشهینفس هم نم یبگم حت تونمیکه به جرئت م یشده ، طور رهیگردم . سروش محو و مات بهم خ یزده برم شتاب

 هست، هزار حرف و گفته و نگفته هست . یقرار ی، ب هست یرنگش دلتنگ یعسل یچشم ها یتو
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 محضه . تیکه انگار واقع شمیغرق م ایرو یتو یبه چشم هاش طور رهیخ

 

 . رهیباال م یوار وانهی، هر لحظه طپش قلبم به طرز د ادیبه قدم به سمتم م قدم

اون  نیحبس شدن ب هیثان کی یو حاال برا دمیچش یهر لحظه طعم آغوشش رو م یزمان هیمحرمش بودم ،  یزمان هی

 . دادمیاون عطر تن جون م دنیمردونه و نفس کش یبازو ها

 

بره ، دستش که  یم نیکم رو از ب یملتهبش رو به چشم هام دوخته و همون فاصله  ی، چشمها ستهیا یبه روم م رو

 . شهیچشم هام ناخودآگاه بسته م نهیشیکنار صورتم م

 

 لحظه رو ثبت کنم.  نیا کنمیم یو با لذت سع چسبونمیو به کف دستش م صورتم

 . کنمیم یاحساس کردنش لحظه شمار ی، برا کنمیصورتم احساس م ینفس هاش و رو یگرما

 

 یم قیو گونه ام رو عم چسبونهیداغش رو به گونه ام م یلب ها یمشتاق هست که منتظرم نذاره ، با دلتنگ اونقدر

 بوسه .

 

 .  نهیشیلب هام م یرو یلبخند

 گذشته رو . ی، اون احساس آشنا کنمی، باالخره احساس م کشهیدور کمرم حلقه شده و سخت در آغوشم م دستش

 

 . دهیرو با فشار دست هاش دور شونه هام نشون م شیدلتنگ عمق

 آغوش گرمش در حال سوختنه . نیتنم ب تمام
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 .  دمیطپش قلبش گوش م یچسبونم و با تمام وجود به صدا یستبر و مردونه اش م ی نهیرو به س سرم

 

 :  کنهیگوشم زمزمه م کنار

 . میدلتنگم چشم گاو یلیخ_

 :  گمیقرار م یو ب شهیم ریسراز اشکم

دوستت دارم  یلیدوستت دارم سروش ، به خدا خ یلی! من خ کنمیخواهش م میجدا نش گهیمنم دلتنگم سروش ، د_

. 

 یداغ ینفس ها نینوازش ها بودم، ا نیدونه چقدر مشتاق ا یو من خدا م رهیگ یموهام رو در بر م صانهیحر دستش

 یگرما نیکه صداش به گوش خودم و سروش برسه ، ا یضربان قلب نیکه گردنم رو بسوزونه و وجودم رو داغ کنه ، ا

 خودم احساس بشه.  یکه بدون فاصله روبه رو یتن مردونه ا

 

 نهیب یرو م یواقع یایم دن دهیانگار تازه د کنهیگونه رو تر ماشکم که  یبندم . قطره  یچشمهام رو م یلبخند تلخ با

 غرق شده بودم . اهامیرو یبودم و تو ستادهیو رفت و من چه احمقانه ا دی، سروش رفته بود ، همون لحظه در رو کوب

 

 ادمهیخوب  یلیموهام روشن و فر بود ، خ ومدمی، مثل هر بار که از حموم در م کنمیبه خودم نگاه م نهییآ یتو

فرستاد  یم رونیموهام ب یحرکت دم و بازدمش رو البه ال یو ب دیکشیمواقع چطور در آغوشم م نطوریا یسروش تو

 . 

 

و از خونه  دارمیرو برم فمیشتاب زده ک نیهم یبا سروش روبه رو بشم برا خواستمی، نم ندازمیسرم م یرو رو شالم

 شمیخارج م
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 . میریبه سمتش م یبا آشفتگ یو هست من ادیم رونیکه از اتاق ب دکتر

 . میخوش کرد خودیب یها دیام نیبهمون بده که دلمون رو به ا یقراره خبر تازه ا انگار

 :  گهیم یدیبا تاسف تکون داده و با ناام یسر

 یلی، مرد خ ستیاصال خوب ن تشیوضع_

قلبش بسته شدن .  یها چهیدر کشهیخوبه اما خودش عذاب م یلیخ نی، دومم آوردنش تا االن و بعد از ا هیا یقو 

مل درد و تح نیا تونهینم یهر کس نیهم یکتف و شونه اشون همراهه برا نیب ادیدرد ز هیصدرا با  یآقا یقلب یماریب

 کنه .

 

 :  گمیندازم و م یدکتر مسن م یرنگ یبه چشم ها یو نگاه رمیگیو گاز م لبم

 تونم؟  ی، م نمشیبب دیبا_

 

 :  دهیتکون م یسر

 . رمیو به سمت اتاق م دمیتکون م ی؛ سر دیفقط قبلش با پرستار هماهنگ کن دیتونیبله م_

 

خوبمون  یروزها ادی. رهیگیتمام وجودم رو غم م وفتهیم نیچشمم به مع یهمون اتاق و همون پرستار ، وقت دوباره

 :  شهیسرم اکو م یوار تو وانهیصداش د دهیتخت خواب یکه رو یبه اون مرد رهی، خ وفتمیم

 . یشیاز قبلتم زشت تر م …شهیچشمات گرد م یترسیم یوقت_

 شام کوفت بخور . یطور گفت نیشام بپزم اما حاال که ا یجنابعال یبرا خواستمی+من زنشتم آره ؟ منو بگو م

 

 . شمیتر م کیبهش نزد یقدم شه،یم ریسراز اشکم
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  …تونمیکردنت نم یبا دروغ گفتن و نقش باز امیاگه با تنها موندن تو و سروش کنار ب یحت_

 …آزارم داد سوگل یلیکردن امروزت خ یدروغ نگو ! نقش باز یکه امروز بهم دروغ گفت یوقت اونطور چیه گهید

 یلیخ

 

 بدم .  صیرو تشخ دنشینفس کش تونمیم ی، چشم هاش بسته است ، به سخت ستمیا یتختش م کنار

 . ستین یکدورت چی، ه ستین یا نهیک چیندارم ، ه ادیازش به  یبد چیذهنم ه یتو

 . دمیرو دارم از دست م کمینزد یاز دوست ها یکی کنمیم حس

 :  کنمیو کنار گوشش زمزمه م شمیم لیبه سمتش متما یو کم ذارمیدستش م یو رو دستم

 .  نیمع ستی، حق تو مرگ ن یکاش نر یا_

 

 :  دمی، ادامه م خورهیپلکش تکون م یال

 . نیاما بابات زنده است مع یکه قاتل پدرت یداشت نویتمام سال ها عذاب ا_

 

 :  دمیو من باز ادامه م خورهیم نیچشمش چ ی، گوشه  شنوهیصدام رو م کنمیهاش بسته است اما حس م چشم

در برا یینجایپرورشگاه بوده . حاال که ا یسالها برادرت تو نی! تمام ا نیبب …، بابات زنده بود یتو قاتل نبود_

 . نیشد مع دایگمشده ات پ

 

 :  گمیو مغموم م شمیم رهیهاش همچنان بسته است . به صورت در هم رفته اش خ چشم

 ستین ی، اونم آدم بد رهیبم یخواستیکه م یدشمنت بود ، همون کس نیکه بزرگتر یبرادرت ماهوره . همون کس_

 ، خواستن بد باشه ، خواستن با تو دشمن باشه و موفق شدن.  نیمع
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 . یکن یبرادرت هم زندگ یو به جا ی، کاش نر دهیشکستت نم یچیه یو به همه ثابت کن یکاش بمون …ینر کاش

 

 . شنوهیکه صدام و م فهممیخوب م یلی، خ شهیم یاز گوشه پلک بسته اش جار یاشک

 یایدن نیا یخودش تو ینبود وقت نیاشتباهات مع یبرا یخوب هیمرگ تنب ، کنمیپشت دست اشک هام و پاک م با

 دیقاتل پدرشه ، حاال که معلوم شد اون مرد زنده است ، نبا کردیتمام سالها فکر م ی.  وقتدیانقدر عذاب کش یلعنت

 منتظر مرگش باشه.  نجایا نیمع

قت قلب مواف وندی، اگه با عمل پ وفتادی، اگه از همون اول به فکر مداوا م دادیم تیاهم شیبه زندگ یفقط کم یکم اگه

 نبود . نجایاالن ا کردیم

که  یاعتنا به جون یارزش باشه و ب یب یواقعه  هیچشمش  یبود که مرگ جلو تیانقدر کم اهم نیمع یبرا یزندگ اما

 ادامه بده . شیدر خطره به زندگ

 . رمیم رونیعقب گرد کرده و از اتاق ب نیبه صورت مع رهیو خ کشمیم یآه

 نگاهش ی، تو کنهی، اما سروش با لبخند نگاهم م شمی، خجالت زده م خورهیلحظه نگاهم به نگاه سروش گره م همون

 اون هم خوشحاله . شمیمتوجه م کنمینگاه م یبه هست یو وقت نمیب یو م یبیبرق عج

 .  دونمیرو نم شونیلبخند و خوشحال نیا لیدل

 :  پرسمیو متعجب م رمیسمتشون م به

 جا چه خبره ؟  نیا_

 :  دهیجواب م جانیبا ه یهست

 داینجات پ یعنیاهدا کنن .  نیبه مع توننیو گرفته ، اگه اون امضا کنه قلب ماهور و م نیمع یبابا تیسروش رضا_

 . کنهیم داینجات پ نیسوگل ، مع کنهیم

 

 :  پرسمیاز سروش م یو هضم کنم ، با ناباور دمیکه شن یحرف کشهیم طول
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 . زنهیسال هاست حرف نم نیمع یاما سحر گفت که بابا_

 :  گهیو م دهیتکون م دییبا تا یسر سروش

که  ییحرفا دنیپدره سوگل با شن هیسالها گفتم . اون  نی، بهش گفتم ، از تموم ا شنوهیاما م زنهیدرسته حرف نم_

، ازش   ختیبچه هاش اشک ر یکه من گفتم و حس کرد و برا ی. هر کلمه ا ختینگفت اما اشک ر یچیزدم ه

 . مونهیزنده م نیهم مع رهیم ایدن نیهم ماهور راحت از ا یطور نیپسراش بکنه ، ا یکارو برا هی نیخواستم ا

 

 :  شهیچشمم جمع م یشوق تو اشک

 قبول کرد ؟ _

 

 :  دهیتکون م دییبا تا یسر دوباره

 . کنهیم دایهم نجات پ نیمع یطور نی، ا کننیاهدا م نیبده قلب ماهور و به مع تیقبول کرد ، اگه اون رضا_

 

ز که تمام صورتش ا یبه هست یکنه هم قشنگ بود ، نگاه دایممکنه نجات پ نیمع نکهیتصور ا ی، حت شهینم باورم

با لبخند به سروش نگاه  یآغوش هست ی، تو کنمیبغل م گرویهمد ی، هر دو با شاد ندازمیشده م سیاشک شوق خ

 . کنمیم

 :  زنهیو لب م دوزهیو نگاه سرشار از عشقش رو بهم م زنهیم یچشمک

 دوستت دارم .  یلیخ_

 . زنمیفقط لبخند م وفتهیکه ممکنه ب یبه معجزه ا دواریو ام دمینگاهش و فقط با لبخندم م نیا جواب

**** 

 . پهتیم یرستانیدختر دب هی، قلبم درست مثل  کنمینگاه م نهیآ یبار تو نیآخر یو برا کنمیم دیلبم و تمد رژ
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 باشم . ایزن دن نیتر بایبه چشمشش ز خواستیکم نداشتم اما با تمام وجود دلم م یزیکه چ نیا با

 . ذارمیوسط سرم م یو تاج گل زمیریرنگم رو دورم م یشکالت یرنگ شده  یموها

 

 یاش لباس عروسک زهیم زهیر ی. با اون جثه  رهیدلم براش ضعف م دنشی، با د شهیوارد اتاق م لدایلحظه  همون

 بود . ختهیصورتش ر یتو یبود و موهاش و چتر دهیپوش

 

 : گهی، با لحن بچه گونه اش م کنمیو با عشق بغلش م نمیشیدو زانو م یو رو رمیسمتش م به

 خوشگل شدم ؟ _

 : مگیو صادقانه م زنمیاز عمق وجودم م یلبخند

 .  یماه شد_

 :  گهیم مظلومانه

  اد؟یبابام خوشش م یعنی_

 :  دمیجوابش رو م دییتا با

 دوست داره.  شتریب یاز هر کس ایدن نیا یبابات تو رو تو_

 

 :  گمیو م رمیگیو دستش و م شمی، بلند م خندهیزده م ذوق

 باشه ؟  میبه غذامون سر بزن میما بر انیخوب پس تا بابا و عمو  ب_

 . میری، با هم به آشپزخونه م دهیتکون م سر
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ساعت از نه  ندازمیبه ساعت م ی، نگاه کنمیو غذا ها همه آماده بود اما من وسواس گونه همه رو دوباره چک م زیم

 . دنیرسیتا االن م دیگذشته بود و قطعا با

 

 . رمیگیرو م لمیموبا یشماره  نیاول شهیو مثل هم دارمیرو برم لمیموبا

 :  رسهیبم و جذابش به گوشم م یو صدا شهیتماسم وصل م دهیبوق سوم نرس به

 جانم خانومم؟ _

 :  گمیو م زنمیم یبخشه، لبخند یرو به وجودم م یمضاعف یانگار انرژ صداش

 !  یکرد رید_

 خودش :  یو پشت بندش صدا ادیم نیبسته شدن در ماش یصدا

 . میدیکه رس ینیبیم ینگاه بنداز هیاز پنجره _

 یداکه همزمان ص دمیبراش تکون م ی، با لبخند سرش و باال گرفته ، دست زنمیآشپزخونه رو کنار م یپرده  جانیه با

 :  شهیبلند م لدای غیج

 ! کنمیخواهش م نمیبابام و بب خوامیمنم م_

 

 :  گمیم پرهیم نییکه باال پا ییلدایرو به  جانیقرمز شده از ه یو با صورت ندازمیرو م پرده

 . یباال فسقل انیاالن م_

 

رو  قلب یاهدا یبرگه  ریبزنه ز یحرف نکهیبدون ا نیناخن کنار انگشتمم ، مهرداد پدر مع دنیاسترس مشغول جو با

 وانهید یما پشت در اتاق لحظه ها یاتاق عملن و همه  یو ماهور تو نیچهار ساعته که مع کیامضا کرد و االن نزد

 . میگذرون یو م یکننده ا
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 یمشک یپهن و چشم ها یشده بود باز هم جذاب بود ، ابروها دیاکثر موهاش سف نکهیبا ا ی، حت دمشیو د هردادم

 داشت.  نیبه مع یادیاش شباهت ز

 

و ر ششیبدون لنز و ته ر یچهره  میکردیدفتر کار م کی یکه باهم تو یماهور  قطعا به مادرش رفته بود چون زمان اما

 و پدرش نداشت.  نیبه مع یشباهت چیبود اما حالت نگاهش ه یاون هم چشم و ابرو مشک نکهیبودم ، با ا دهید

 

 .  رمیم لشهیمشغول حرف زدن با موبا تیاست با جد قهیسمت سروش که ده دق به

 :  شنومیاما من صداش و م شهیحضورم نم ی متوجه

 . امیسر م هیبابا ، اما امروز حتما  رمیدرگ_

 

 ردکیفکر م شیزندگ یخوب بود ، تمام سالها یلیلفظ بابا از زبون سروش خ دنی، شن هنیشیلبم م یرو یلبخند

 . هیانتظام یرویمعروف ن یاز سرهنگ ها یکیبود پسر  دهیو نداره اما االن فهم یکس

 :  دهیکه جواب م شنوهیم یخط چ یپا دونمینم

 . هیبا دلنواز قطع ییجدا یبرا ممیآره ، تصم_

 

 الم تا کام یچرخه . حت ینشسته م یصندل یمتحرک رو یحرفش سرم به سمت دلنواز که مثل مرده  نیا دنیشن با

 . زنهیحرف نم کنهیلب با خودش م ریکه ز ینامفهوم یجز زمزمه ها
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ه ک یو بعد از مکث شهیم رهیبه چشم هام خ دنمیگرده و با د ی، چون به سمتم برم شهیمن م یسروش متوجه  انگار

 :  گهیمسخ شده به پدرش که پشت خطه م کنهیم

 از اول متعلق به من بود.  یکی،  یدختر چشم گاو هیام ،  گهیدختر د هیچون عاشق _

 

 یسرم رو م یمونده تو یذره عقل باق کیو همون  دهیم لمیتحو ی، لبخند مردونه ا کشهیوجودم به سمتش پر م تمام

 پرونه. 

 

 نه سروش . شمیرو نه من متوجه م نهزیتلفن م یکه پدر سروش پا ییها حرف

،  رسونهیم انیمکالمه اش رو به پا یسروش با چه کلمه ا شمی، اصال متوجه نم میشد رهینگاه به هم خ یدو تشنه  هر

 :  پرسمیم یفیضع ی، با صدا ارهیم نییرو که پا لیموبا

 ه؟یطالق جد یبرا تیتصم_

گرفته  یو ناخودآگاه با لحن وفتمیم ششیحرف دو روز پ ادی،  ندازمیبه دلنواز م ینگاه می، ن دهیسر تکون م دییتا با

 :  گمیم

 …مدت تو و دلنواز نیا یتو_

 

 :  گهیفهمه و با تحکم م یخوب منظورم و م یلیخ

 نبود !  یچیمن و دلنواز ه نینه ، ب_

 :  گمیم مغموم

 . یبغلش کرد دمیاما من د_
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، حرف  کنمیرو درک م تشیخودش رو کنترل کنه اما من اوج عصبان دخوای، م کنهیباره داغ م کیحرفم به  نیا با

 با لحن نا یمکث طوالن هیو بعد از  شهیم رهیکبود شده از خشم فقط بهم خ یبا چهره  نیهم یزدن براش سخته برا

 :  گهیم ییآشنا

و  نمارستایب نیبدم سقف ا نیتضم تونمیکنم ! چون نم یادآوری، نذار  دمید نیبا مع یوضع بدتر یمنم تو رو تو_

 . کنمیسر جفتمون خراب نم یرو

 

 نیو خواستم که با مع دمیکه خبر ازدواج سروش و دلنواز و شن ی، همون شب وفتمیاون شب م ادی،  کنمیم سکوت

الت ح نیتر کینزد یتو قایرفتم و دق نیکه فقط به خاطر فراموش کردن سروش به اتاق مع یبشم ، همون شب یکی

 اتاق رو باز کرد.  سروش در

 

 . ادیکه داره به سمتم م وفتهیکه چشمم به چشم بابام م رمیگیم شیعصبان یزده نگاه از چهره  خجالت

 

 نیتر، به کنمیو بغلش م رمی، قبل از بابام به سمت اون م نمیب یم شهیتر از هم دهیپگاه رو الغرتر و رنگ پر همراهش

 سرش اومده . ییبال نیبه خاطر انتقام ماهور چن میرو با هم گذروند مونیکه تمام دوران بچگ یکس میدوست زندگ

 

 : گهیشده م مسخ

 حالش چطوره؟ _

 

 :  گمیو م رمیگیفاصله م ازش

 . زننیم وندیپ نیدارن قلبشو به مع نیهم یشد ، برا یدچار مرگ مغز_
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 :  گهیم کیریستیو ه زنهیم یپوزخند

 مرد ؟  یآسون نیمرد ؟ به هم یعنی_

 

 :  مدیگوش م رهیگیپگاه که هر لحظه اوج م یندازم و به صدا یشده م رهیبه ما خ یبه بابام که با ناراحت ینگاه مین

 

رم س ییچه بال یدون ی؟ م دمیکش یمن چ یدون ی، م رهیبم دیبراش سوگل نبا هی؟ مرگ تقاص کم  یراحت نیبه هم_

 عدالت؟  نهیمرده ا یراحت نیآورد ، حاال به هم

 

 :  گمیو م ذارمیشونه اش م یرو دستمو

 !  کنمی. آروم باش خواهش م ستیبه اسم ماهور ن یکس گهید نیپگاه اون تقاص کارشو پس داد ، بب_

 

 . نهیبش یصندل یرو کنمی، کمکش م زنهینم یحرف هیگر جز

 یخطوط فرض نیزم یشلوارش فرو برده و با پا رو بیج یکه هر دو دستش رو تو شهیبه سروش جلب م توجهم

 . کشهیم

 

 در پنهان کردنش داره به خاطر حضور بابامه .  یکه سع یکالفگ نیا فهممیم خوب

 

ابام که ب یجمله ا نیو اول رمیبه سمتشون م یبابام به سمتش رفته ، نگران فور شمیبه سروشه که متوجه م نگاهم

 شنوم :  یرو م گهیم

  ؟یتا دخترمو عذاب بد یبا خواهر دامادم ازدواج کرد_
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 : گمیبزنه تشرگونه م یسروش حرف نکهیو قبل از ا ادیلحن بابام اصال خوشم نم زا

 بابا! _

 :  گهیرو به سروش م یو دوباره با لحن بد رهیبه سمتم م یچشم غره ا بابام

که دامادم به  یکار کرد یچ دونهی، خدا م یهست یچه طور آدم دمیفهم یخواستگار یکه اومد یاز همون روز اول_

 حال افتاد !  نیا

 

 :  گمیرو به بابام م تی، با عصبان شهیبه دم صورت سروش از خشم قرمز تر م دم

خبر از همه جا سروش و  یکه حاال ب یدار میاز من و زندگ یا گهیخبر د یزنیبار م هی یکه هفته ا یتلفن هیبابا جز _

  ؟یکنیمتهم م

خاله خرسه شباهت  یاندازه به داستان دوست یتو که انگار ب یعشق پدر ه؟یچ نجامیاالن ا نکهیا لیدل یدون یم

 داره. 

 .  میبود مونیمنو سروش سر خونه زندگ ینداخت یتو سنگ نم اگه

 

 :  گهیم تیبا عصبان بابام

  …حاال من مقصر شدم آره ؟ من خواستم تنها دخترم خوشبخت بشه_

 

 :  پرهیو وسط صحبت بابام م زنهیحرف م تیبه هم قفل شده اش با عصبان یدندون ها یاز البه ال سروش

 از نظر شما پوله ؟  یخوشبخت_

 :  دهیبا تمسخر جواب م بابام
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 یدیدکتر عشقتو بهش م یآره ؟ بچه ات تب کنه به جا یکن ریشکم زن و بچه اتو س یخواستینه عشقه ، با عشق م_

چون نخواستم  نیکه نذاشتم ازدواج کنآره؟ پسر جان من به فکر دخترم بودم  یذار یآره؟ سر سفره ات عشق م

 دخترم آواره بشه .

 

در کنترل  یکه علنا سع یو درحال زنهیبه موهاش م ی، چنگ ادیسروش به جوش م یرگ ها یخون تو کنمیم حس

 :  گهیخودش داره م

اما مگه من روز اول  شهینم ریبذارم ؟ آره با عشق شکم س ابونیخ یبودم که زنمو تو رتیغ یبودم ؟ ب رتیغ یمن ب_

 مونیبه دخترتون سخت بگذره ؟ متاسفم که حاال هم از رفتارتون پش ذارمینم یطیشرا چیقول ندادم ؟ نگفتم تحت ه

 . دیستین

 

 :  گمیداغون م یبابام حرف بزنه با اعصاب نکهیاز ا قبل

 هگیناراحت هستن ، تو د یدازه کافجا همه به ان نینگو ، ا یزیچ گهید یتو انجام داد یپدر ی فهیبابا ، وظ هیکاف_

 زخم نباش . ینمک رو

 

 . ادیم رونیخسته ب یو دکتر با چهره ا شهیبزنه در اتاق عمل باز م یحرف یکس نکهیاز ا قبل

 

 :  پرسهیبا ترس م ی، قبل از همه هست میاریهمه به سمتش هجوم م بایتقر

 دکتر ؟  یشد آقا یچ_

 

 داره :  یهمه رو مات نگه م زنهیکه م یتکون داده و با حرف یسر دکتر

 .  ومدین شیپ یمشکل نیصدرا اهدا شد و خداروشکر کوچکتر یبود ، قلب به آقا زیآم تیعمل موفق_
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 هی دیبا دیخبر بد کاشونیبه نزد شهی، جسد به سردخونه منتقل م کنمیفوت برادرشون رو هم االن صادر م یگواه

 . رنیبگ لیحوبرگه ها رو امضا کنن تا جسد و ت یسر

 

 .  نهکیو از کنارمون عبور م رسونهیم انیتنتون سالمت حرف هاش رو به پا هی، دکتر با  زنهینم یحرف چیکس ه چیه

 . شهیچشمم جمع م یاشک شوق تو ی، از خوش وفتهیم یصندل یحال رو یب یمحض رفتن دکتر هست به

 کنه!  داینجات پ نیمع کردمیتصورشم نم یحت

م زخ یشتریب یشدیم کشینزد شتریبود و هر چه قدر ب ایآدم دن نیبه خوشبخت تر هیکه از دور شب یمغرور مرد

 . یدید یبدنش رو م یشده  نیچرک یها

از  یاثر چیجمع ه نیا یکه تو ی، تنها کس فهممیلب هاش م یرو از لبخند محو رو نیسروش هم خوشحاله ا یحت

 پگاهه . ستیوجودش ن یتو یخوشحال

 که عاشق ماهور شده بود !  یپگاه

مجازات رو  نیاما ماهور بزرگتر هیمرگ مجازات کم گهینگرفته بود ، پگاه م ادیرو  تیکه درس انسان یمرد عاشق

 داشت. 

 تمام یمجازات ، وقت یعنی نیکنه و از مرگت ناراحت بشه ا هینباشه که سر خاکت گر یکه بعد مرگت کس نیهم

 مجازات . شهیم نیآرامش برات نباشه ا یگذشته باشه و تهش ذره ا دنیکش با فکر انتقام و نقشه تیجوون

 .  شهیکوتاه م ایکه از دن یو تهشم ختم شد به دست دیو کش یمجازات اصل ماهور

 

 ماه بعد :  دو

 . رمیم فونیو به سمت آ کنمیخونه دست هامو خشک م یدر پ یزنگ پ یصدا با

 . کنمیشک در و باز م یو ب نمیب یم یشاخه گل فونیآ یصفحه  یتو
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 :  زنمیسرم م یو با هر دست تو وفتهیچشمم به خودم م نهییآ یتو

 . کنهیوحشت م نهیب یاالن تو رو م یکنیسر و وضع در و باز م نیخاک تو سرت با ا_

 

پر کرده س نهی، س کشمیبه موهام که وز شده بود م یو دست کنمیبندو از دورم باز م شیبود بخوام به اتاقم برم ، پ رید

 . نمیب یو روبه روم سروش رو م کنمیو با اعتماد به نفس در و باز م

 

 :  گهیو م رهیگیگل رو به سمتم م شاخه

کدوم  چیشونو بو کردم ه یکی یکیکرد  فیگل جلوم رد یکیگل تو بده هزار و  نیگفتم قشنگ تر یرفتم گل فروش_

ردم شونو لمس ک یکی یکیتو نبودن ،  ییبایکدوم به ز چیو نگاه کردم ه شونیکی یکیتو نبودن ،  ییبه خوش بو

 .  ستیعشق من ن ییبایکدوم به ز چیه زهیناچگلها  نیا یکدوم به لطافت تو نبودن . به گل فروش گفتم همه  چیه

 . کننیگل ابراز عشق م نیعاشقا با ا یعشقه همه  یرز قرمزه نشونه  نیشاخه گل بهم داد گفت ا هی

 فرق داره. اینکردم گفتم عشق من با کل دن قبول

 یچه نشونه ا دیسف دونمی. اصال نم دمشیو همون لحظه خر دمید دیگل سف هیمغازه اش و نگاه کردم و در آخر  کل

 دیغبار باشه ، از دور شا یگل پاک و ب نیامون مثل ا ندهی. قراره آ دهیروز خوب رو برام م دیچون نو دمشیداره ، خر

 . میکنیم شیخودمون رنگ ینداشته باشم اما ما برا یرنگ

  ؟یکنیگل و از من عاشق قبول م نی، ا ایعشق دن نیتر بایز نمیبگو بب حاال

 

 لبخندمو کنترل کنم شاخه گل و ازش گرفتم . تونستمیرقمه نم چیکه ه یحال در

 :  گهیو م کشهیم یقیدر کنار رفتم ، به محض وارد شدن نفس عم یجلو از

  ؟یپخت یچ_
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 گفتم:   میدیکش یکه گل رو بو م یطور همون

 زرشک پلو درست کردم . نیهم یبرا یایدونستم م یم_

 : نهیش یمبل م یو رو ندازهیباال م ییابرو

 تا به کارام نرسم!  یموندگارم کن یخوایپس م_

 

بار  نیبمش ا ی، صدا کنهیچشم هاش م یو نگاهم رو غرق عسل گردهی، به سمتم بر م نمیش یخندم و کنارش م یم

 :  رسهیبه گوشم م شهیخوش آهنگ تر از هم

 خونه رو گرفتم. _

 

 :  شهیم ریبه دلم سراز ایدن جانیه تمام

 ؟یگیراست م_

 

 :  گهیو م خندهیم میشاد به

 لبهات حاضرم جونمم فدا کنم . یاون لبخند رو دنیلحظه د کی ی، من برا ستین یزیکه چ نیا_

 

 پرسم :  یو م وفتمیم نیمع ادی،  زنمیم یمحو لبخند

 بهتره؟  نیمع_

 :  دهیسر تکون م دییتا با

 استراحت کنه شرکت و هم که واگذار کرد.  خوادیبرداشته و م یبهتره ، حداقل دست از لجباز_
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بود و پشت بندش سفر دلنواز  نیطالق من و مع نشیبود ، مهم تر وفتادهیدو ماه کم اتفاق ن نیا ی، تو کنمیم سکوت

 یشهر نیو دلنواز رفت اونجا تا به قول خودش از ا کردیم یاز دوست هاش اون جا زندگ یکی، مادربزرگ  النیبه گ

 دور بشه .  یکه پر شده از نفرت و بد

 رو امضا کرد و رفت . یطالق توافق یبرگه  ریز یسنگ انداز چیه بدون

از اون  ی! خبر ستیاز اون مرد مغرور ن یکرده ، خبر رییانگار صد و هشتاد درجه تغکه  نهیتر رفتار مع بیاون عج از

 هممون !  یبرا یحام هی،  یحام هی، شده  ستین خودیب یاخم و تخم و دعوا ها

 . نهیب یسروش و به چشم دشمن نه به چشم برادرش م گهید

 کرد ، عوض شد . رییتغ نیکه ماهور به دروغ گفت سروش برادرته رفتار مع یاز اون روز بعد

 . ادیبه خودش ب نیبود تا مع یحرف ماهور تلنگر نیا انگار

 

 :  کنهیفهمه و زمزمه م یحالمو م شهیمثل هم سروش

  ؟یدیو بخش نیمع_

 :  دمیتکون م دییتا یبه نشونه  سرمو

بخشم مخصوصا حاال که  یو م نی. مع شمیشروع کنم خوشبخت نم یاهیو دل س نهیبا ک دمویجد یاگه بخوام زندگ_

 شده.  مونیپش

 

مجنون وار کنار  یو با لحن دهیصورتم رو با پشت دست کنار م یشده رو ختهیمو ر ی، تارها شهیم رهیعشق بهم خ با

 :  کنهیگوشم زمزمه م

 مگه نه؟ یدون یم یعاشقتم چشم گاو یلیخ_
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 . یمانع و مشکل چی، روبه روم بدون ه نجاستی، سروش ا نجامی، حاال من ا کنمیباز و بسته م دییبا تا چشمهامو

 کمرنگ شد.  یکی یکیبد  یباز شد ، تمام اون روزها یکی یکیکور  یاون گره ها تمام

 

 یکنار کس یتا وقت دمیبه دست آوردم ، فهم مویزندگ یتجربه  نیکه نه اما تجربه شد ، حداقل من بزرگتر فراموش

 . یستیمال تو باشه باز هم خوشحال ن ایت دناگه تمام ثرو  یحت ینباش یکه دوستش دار

 

 ی، االن احساس خوشبخت نمیچ یو ناهار و م زیشده م دهیروح من دم یتو کنمیکه حاال احساس م ایتمام لذت دن با

 گذره ، مشکل هست اما غم حق وارد شدن به دلم رو نداره.  یها تند م هی، چون االن ثان کنمیم

برام مهم  یو نه پول آنچنان یونیع ینه خونه  گهیپول شده ، د نیگزیعشق جا میزندگ یخوشبختم چون تو من

 .  هیکه دوسشون دارم باشن کاف ییکسا یکه همه  نی، هم ستین

* 

 .  کنهیشورم تلفنم شروع به زنگ خوردن م یرو که م وانیل نیآخر

 یو به صفحه  کنمیو خشک مرفته بود ، دست هام شیپ قهیاما سروش ده دق زدیزنگ نم یجز سروش کس معموال

 ندازم . ینگاه م لمیموبا

 

 . پرهیابروم باال م یتا کیمتعجب  یسیاسم رئ دنید با

 . کنمیاکتفا م یخشک و خال یبله  کیو به گفتن  کنمیرو وصل م تماس

 :  گهیبار با احترام م نیباهام حرف زده بود ا یکه با لحن بد یبار نیعکس آخر بر

 هستم.  یسیسالم خانم فرهد ، رئ_
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 :  گمیفقط م نیاما االن سرسنگ دمیجواب م یو شاد غیج غیبا ج زدیم شیزنگ رو چند ماه پ نیا اگه

 . دییبله بفرما_

 : گهیم ینیمقدمه چ با

ه جلس هی یتو هی نی، من واقعا ناراحتم خواستم اگه وقت دار نیشما با کدورت از دفتر ما جدا شد تفاهمءسو هی یط_

 . مینیرو بب گهیدوباره همد یهمکار یبرا

 

 یزندگ هی، دروغ بود اگه بگم خوشحال نشدم ! من عاشق کارم بودم چون بهم شور و احساس  رمیگیو گاز م لبم

 .  دادیرو م یواقع

 :  گمیمسخره م یتعارف ها بدون

 . نمتونیب یحتما، فردا صبح م_

 :  گهیحرف بدون چک و چونه ام م نیاز ا یراض

 . دارید دیپس به ام_

 

که باعث شد از کار  یربط داره ، همون طور نیرفتار و حرف هاش به مع نیا شمی، خوب متوجه م کنمیو قطع م تلفن

 که ازم گرفته رو بهم برگردونه . ییزهایداره دوباره تمام چ یاخراج بشم حاال سع

بم ل یرو یلبخند نیاسم مع دنیو با د کنمیفکر ها بودم که تلفنم دوباره زنگ خورد ، به صفحه نگاه م نیهم یتو

 : گهیبزنم خودش م یمن حرف نکهی، قبل از ا کنمیو تماس و وصل م ادیم

 ؟  یدار یچه احساس نمیبب_
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 :  گمیو صادقانه م جانیه با

  …خوشحالم یلیخ_

 

وم و به ر یزیکنه که چ یم یمردونگ یلیکردم . سروش خ ینم تتیوقت اذ چیشت هگ ی: اگه زمان به عقب برم نیمع

 . دهیهنوز منو نبخش فهممیاما من م ارهینم

 

 :  گمیعذاب وجدان م نیاز ا متاسف

 که؟  یدون یم نیاونم آسون نبود مع یبرا …تا فراموش کنه برهی، اما زمان م دهیبخش_

 

 :  گهیم یبعد از مکث طوالن نکهیشنوم تا ا ینم دنشیجز نفس کش یی، صدا کنهیم سکوت

ام تم یدونیبا حسرتش گذشت ، سوگل م میکه تمام جوون یبود، کس میبرادر خون کردیم تمیکه سال ها اذ یاون_

،  دمیپرسیاون محله رو در زدم ، از تمام آدم ها م یدر به در تمام خونه ها یدون یپرورشگاه ها رو گشتم؟ م

 نشونه از برادرم بهم بدن . هی مکردیالتماسشون م

 فهمم زنده است . یداشت . االن م یقاتل پدرمم دست از سرم بر نم نکهیکابوس ا میزندگ یسال ها تمام

 

 :  گمیم مغموم

  ش؟ینیبب یخوایزنده است چرا نم یدون یحاال که م_

 

، از اون گذشته اون مادرم و کشته ، صحنه  شینیبب یبخوا یو باور کرد یمرگ کس یسخته وقت تونمی: چون نمنیمع

 کشتمش . کردمیرو به رو بشم که فکر م یهمه سال با مرد نیچشمامه . سخته بعد ا یجون دادنش هنوز جلو ی
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 کی ی، حت نتشیبار هم نخواست بب کی یبود پدرش زنده است حت دهیکه فهم نیدوماه با ا نیا ی، تو کنمیم درکش

 برادرش گرفت . یو برا یعذادار نیخلوتش بزرگتر یتو میدیما فهم یرفت اما همه بار هم سر خاک ماهور ن

 

 هم شده درد و غم و فراموش کنه.   یلحظه ا یبرا نکهیا دیبه ام کنمیمتفرقه بحث رو عوض م یحرف ها با

تنهاش نذاشت ، تمام خدمتکارهارو مرخص کرد و  یساعت یحت یهست مارستانیچند بعد از مرخص شدنش از ب هر

 کرد . یدگیرس نیخودش شخصا به مع

 رو دوباره و از نو بسازن. ندهیکنه که آ دواریهممون رو ام تونستیم یهم با هست نیمع رفتار

 

،  کنن ی، فردا شب قرار بود سروش و پدرش رسما منو از بابام خواستگار رمیو به سمت اتاقم م کنمیو قطع م تماس

ابام بود که ب نیهم میزندگ یشکنجه  نیبزرگتر دیکرد سروش پدر داشته باشه و شا یهر چند بابام هنوز هم باور نم

 من کنار سروش چقدر خوشبختم . کردیوقت درک نم چیه

 

ان رکس بودن سروش رو جب یب یسالها نیتا ا کردیخودش رو م یمرد به تمام معنا بود ، تمام سع هیسروش  یبابا اما

 کنه. 

،  میمرخص شده بود و ما در شرف طالق بود مارستانیاز ب نیکرد ، مع یکه سروش منو بهش معرف وفتمیم یروز ادی

منظورش  دمینفر آشنام کنه ، همون لحظه فهم هیجواب دادم بهم گفت قراره با  یروز صبح سروش زنگ زد ، وقت کی

 نفر باباشه . هیاز اون 

 منو نپسنده و چون سروش و ترک کردم و ازدواج کردم بهم اخم و تخم کنه .  نکهیگرفتم ، از ا استرس

 ینحو هیسروش بدم و به  یبابا لیتا جمله کنم و تحو کردمیم فیخودم کلمات و رد یحاضر شدم مدام داشتم برا تا

 به دلش جا باز کنم .
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 دمیرس یبودم ، معقول به نظر م دهیسمنتظرمه استرسم دوبرابر شد ، به خودم ر نییسروش تک زد و گفت پا یوقت

 سروش سست بود . یبابا شیرفتن پ یاما همچنان قدمهام برا

 

دونست  یچون خوب م کرد،یم دیو تشد تمیو عصبان دیخند یو مسخره ام کرد ، به استرسم م ریکل مس سروش

 دهنده هم نگفت.  یدلدار یکلمه  کی یکردنم حت تیو صرفا به خاطر اذ هیپدرش چطور آدم

 

 . مینیرو بب گهیسروش همد یپدر یخونه  یبود تو قرار

بودنش انقدر با صفا بود که از همون بدو  یمیاما با وجود قد دیرسینم نیعمارت مع یبه پا دیکه شا ییالیو ی خونه

 کنم . یاون خونه احساس راحت یورود تو

 

ازم  یتو پدرش چنان استقبال گرم میرفت یتکار نبود ، وقتاز خدم ی، خبر میسروش وارد خونه شد یبه شونه  شونه

 شناسه . یکرد که احساس کردم سال هاست منو م

 

بعد  هنکیشناس و با اقتدار بوده ، از ا فهیسرهنگ وظ هی نکهیو اون با حسرت از گذشته گفت ، از ا میمبل نشست یرو

که جلوش و گرفته و در به در دنبال صاحب  یاردیلیم یپسر شده و به خاطر محموله  هیاز سالها با همسرش صاحب 

 . دنیگشته تنها پسرش رو از دستش دزد یاون باند م

 

داشتن  یکرد که چه حال و روز فیحسرت بچه اش سوخته ، برام تعر یکرد که مادر سروش چطور تو فیتعر برام

 از سروش نبود که یشدن اما خبر ریکرد و گفت که اون باند دستگ فیشده ، برام تعر دهیپسر بچه شون دزد یوقت

 نبود. 



 تو؟ ایمن عاشقم 

 
753 

 

 

به خاطر  یعالم بچگ نیو ب ریهمون مس یتو دنشیدزد یاون آدم ها نمونده ، وقت نیسروش اصال ب دنیها فهم بعد

 گم شده.  ششونیاون دو مرد از پ یسهل انگار

 

 . کیکوچ ینشونه  هی دیاون منطقه رو چک کردم به ام یها نیتمام دورب دمیو فهم نیا یوقت گفت

 دایگفت اون زن و شوهر و پ یزن و مرد سروش رو با خودشون بردن ، حت هیکه  دیکرد ، د دایپسرش رو پ ی نشونه

 کرده اما اونا گفتن که همون شب سروش و دادن به پرورشگاه. 

 

 بوده که به پسرش نرسه تا به امروز .  نیو رو کرده اما قسمت ا ریاز اون تمام شهر و ز بعد

 

 

 زمان چطور گذشت . میدیکرد که نه من نه سروش نفهم فیو عاشق شدن و ازدواجش تعر یروز چنان از جوون اون

 

دخترم که  نیمقدمه به پدرش گفت من عاشق ا یاز اون سروش شروع به حرف زدن کرد  ، چنان رک و راست و ب بعد

 از خجالت صورتم گل انداخت .

دختر خودش باهام رفتار کرد و نداشت خجالتم  نیشرمنده ام کرد ، درست ع شیسروش با مهربون یباز هم بابا اما

 ادامه دار بشه .

 

 یمنه بدجور یفردا شب رسما مراسم خواستگار نکهی، فکر ا شهیم یلبم جار یشعف و شور دلم رو یاز رو یلبخند

 نداخت .  یوجودم رو به تالطم م
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 . کنمیروشنم فکر م ی ندهیبه سقف با لبخند فقط به آ رهیو خ کشمیتخت دراز م یو رو رمیسمت اتاقم م به

 

 . شمی، وارد م کشمیکه م یقیو با نفس عم ندازمیدر دفتر روزنامه م یشده باال زونیبزرگ آو یبه تابلو ینگاه

 

 . شهیاز محل کارم برام زنده م یدیجد یخاطره  رمیکه جلو م یبه قدم قدم

ثل م قایدق نجایدفتر نداشته باشم ، اما عالقه ام به کار و ا یتن از پله هاگذشته رو هنگام باال رف جانیشور ه دیشا

 گذشته است. 

 

ه ک حانهیو اکثرشون آشنان ، مثال اول ر بهیکه اونجان غر ییاز کسا یلی، دکور عوض شده ، خ کنمیدفتر رو باز م در

 چشم هاش در حال رخ دادنه . یاش جلو یاتفاق زندگ نیتر بیانگار عج شهیزده م جانیچنان ه دنمیبا د

 

 :  گهیم نیو در همون ح ادیو به سمتم م شهیاز جا بلند م جانیه با

 !  نمتیبب نجایا شهیسوگل باورم نم_

 

 :  دهیادامه م جانیبزنم منو محکم در آغوش گرفته و با همون ه یحرف جانشیابراز ه نیبخوام در جواب ا نکهیاز ا قبل

 نداشت.  یشوخ یهم بعد تو حوصله  یچکسیر شد انگار هسوت کو نجایا یتو که رفت_

 

 :  گمیو م خندمیم

 که نرفته با اکثرشون دعوا داشتم؟  ادتیجور بودم ،  نجایا یبا بچه ها یلیانگار من خ یگیم یجور هی_
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 :  رهیگیفاصله م ازم

 نموند و رفت.  نجایبعد از رفتن تو ا یداشت یپاشا هم که مدام باهاش دشمن ینگو ، حت یطور نیا_

 

 ماهور !  یبه عبارت ای، پاشا  شهیلبهام خشک م یاسم پاشا لبخند رو دنیشن با

 میزندگ ینقشش انقدر تو یروز هی شدیم رهیکه مدام به من خ اهیاون پسر چشم س کردمیفکرشم نم یکه حت آخ

 پررنگ بشه. 

 

 :  پرسهیمتعجب م نهیبیکه حالمو م حانهیر

 شد ؟  یزیچ_

 :  گمیو م زنمیم یخندلب یمصنوع

 اتاقشه؟  یتو یسیرئ ینه ، آقا_

 

، چند تقه به در  رمیم یسیو به سمت اتاق رئ کشمیسر شونه اش م ی، دست دهیرو به عالمت مثبت تکون م سرش

 . شمیوارد اتاق م شنومیصداش و م نکهیو بعد از ا زنمیم

 

 . کنهیاصال تعجب نکرد ، از جا بلند شده و برعکس قبال محترمانه برخورد م دنمیبود که از د منتظرم

 برده . نیکه از مع هیهاش به خاطر حساب ینیریخود ش نیهم مطمئنم ا باز
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 پول بهم داده شده . یکه فقط به واسطه  یبه حال احترام خورمیم افسوس

 رو کنار گذاشته و هیحاش یسیچند وقته رئ نیا ودخیب یو صحبت ها ینی، بعد از مقدمه چ نمیشیکه م یصندل یرو

 : گهیباالخره م

 ، دیآشنا هست نجایا طی، با شرا نمتونیمجدد خواستم بب یدرخواست همکار یکه برا دیدونیخوب خانم فرهد ، م_

ممنوع کارتون  دی، از اون بدتر نبا دونستمیشمارو مقصر م دیهممون رو آشفته کرد اما خوب منم نبا تفاهمءاون سو

قرارداد رو آماده  یمن بگم منش د،یداشته باش نجایگذشته رو به ا یو هنوز هم اون عالقه  دیباش ی. اگر راض کردمیم

 !د؟یکنه تا امضا کن

 

پاشا و  الیخ یب تونستمیم وفتاده؟ین یاتفاق چیشروع کنم انگار که ه نجایدوباره کارم رو ا تونستمی، م کنمیم سکوت

 کنم؟  یسپر نجایته هر روزم و اخاطرات گذش

، گذر زمان  مونهیقلبت م یزخمشون رو ی، جا شنیبه مرور زمان کمرنگ بشن اما فراموش نم دیبد شا یها خاطره

 بره . ینم ادتیوقت از  چیرو ه یدیکه کش یسوزش زخم رو کم کنه اما درد دیشا

 یآدم نرمال زندگ هیبا گرم کردن سر خودم گذشته رو فراموش کنم و مثل  خواستمیفراموش کنم ، م خواستمیم من

 .  دمیتکون م دییتا یداده و سرم رو به نشونه  لیتحو یلبخند یسیبه نگاه منتظر رئ نیهم یکنم ، برا

رو  طیو من هم که خط به خط اون شرا ذارهیچک و چونه قرارداد رو جلوم م یب یهمکار نیخوشحال از ا یسیرئ

 .گردمیکه بهم تعلق داشت برم یو دوباره به شغل کنمیفظ بودم امضا مح

 

انقدر راحت طالقم داد فکر کردم به  یفراموشم کرده ، وقت نیکردم مع ی، فکر م نهیبرام سنگ شنومیکه م ییحرفا

 کرده . رونیمنو از قلبش هم ب یهمون راحت

 خونسردانه سکوت کنم . تونمیو نه م رمیجبهه بگ تونمیحرف ها سردرگم شدم ، نه م نیا دنیاالن با شن اما

 

 :  گهیدهنده م نیفهمه و تسک یآشفته ام رو م حال
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 دیبا که هیزده بشه ، آب دیکه با هیگفت . حرف دیها رو با یگفتن یحرف ها روزتو خراب کنم . بعض نینخواستم با ا_

عذاب وجدان داشته باشم و هر  یبا احساس مخف خواستمیگفتم چون نم یبهت م نویا دیبشه ؛ سوگل من با ختهیر

 بهم دست بده .  یآدم عوض هیحس  کنمیبار که بهت نگاه م

 

 :  گمیو م زنمیم یحال تلخ نیمحو و در ع لبخند

اما ، دوست دارم تو هم  ادیبزنم مسخره به نظر م ی. االن هر حرف یوقت هم نبود چی، ه نیمع یستین یتو آدم بد_

 دوستت داره.  یلیهنوز هم خ یهست گمیبهت م یاگه از من بپرس …یخوشبخت بش

 

 :  ادیلبش م یرو یحرفم لبخند کج و مردونه ا نیا با

 ؟یکن دایمن زن پ یبرا یخوایوروجک تو م نمیبب_

 

بره . انگار نه  نیاونجا از ب نیهم شده جو سنگ یکم نکهیا دیبه ام میکنیعلنا بحث رو عوض م یلیاون هم من خ هم

 :  گمیگرفتنم ، با خنده م شیانگار درونم در حال آت

 یگذشته  هیخونته ، بعدشم با هم  یتو ی، دو ماهه دختر به اون ماه نیدار فیبخار تشر یب یلیخ یآخه جنابعال_

 . نیاتونو باهم بساز ندهیآ نیتونیخوب م یلی، خ نیمشترک دار

 

 :  کنهیبه رو به روش زمزمه م رهی، با اخم خ کشهیاش پر ملب ه یهم از رو یلبخند مصنوع همون

شه تمام ب ختهیدونستم افسار قلب که گس ی، انگار نم ادیمنو تو به وجود نم نیب زیچ چیقول داده بودم ه یبه هست_

 ، فقط دنبال ستیبرات مهم ن ندهی، گذشته و آ نهیب یو نم زیچ چی.  انگار چشمت ههیمعن یب ایدن یقول و قرار ها

 . یکس ند چیقفلش و به ه دیو کل یبکش ریزنج لبدور اون ق یعهد بسته بود نکهی. با ا یریقلبت م یصدا
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 . کنهیخونه امون پارک م یرو روبه رو نیبا اتمام جمله اش ، ماش همزمان

 : شهیشکسته م نیسکوت توسط مع نیا نکهیبگم ، سکوت کردم تا ا یچ دونمینم

که سهمت بود رو کنار گذاشتم . هر وقت به هر  یزینره من تمام اون چ ادتیوقت  چیاما ه یاستاتو نخو هیمهر_

 در دسترسم باشه؟  شهیشهر برم اما هم نیاز ا دیبهم زنگ بزن ! شا یداشت اجیکه احت یزیچ

 

 .  دمیتکون م دییتا یچشمم جمع شده سرم و به نشونه  یکه تو یاشک با

 :  گهیو م زنهیم یلبخند

 منم هست.  یداداشم ، خوشحال یشب آماده شو ! از طرف منم به سروش بگو خوشحال یحاال برو و برا گهیخوب د_

 

اشک از کدوم احساسم سر چشمه  نیا دونمی، اصال نم خورهیاشک از چشمم سر م نیو اول ارمیطاقت ب تونمینم

 !  دیخواست نرس یدل مکه از ته  یبه اون یزندگ یوقت تو چیکه ه ینیمع یگرفته. از غم برا

 !  دمید یخوابم هم نم یتو یکه حت رهیم شیداره اون قدر خوب پ زیهمه چ نکهیا یشاد از

 کم مونده تا بهش برسم !  یلیو خ میخواستگار ادیامشب قراره سروش ب نکهیا جانیه از

 

 :  گمیو م زنمیاز احساساتمه رو با دست کنار م یلیخ دیکه نو یقطره اشک اون

 . میدار ازیبرادر بزرگتر ن هی! هم من هم سروش به  نیزود برگرد مع_

 

 یو بدون جار دوزمی.  نگاه سرشار از حرفم و به چشم هاش مگهینم یزیو چ ذارهیهم م یرو دییهاشو با تا چشم

 .شمیم ادهیپ نیلبم از ماش یکلمه رو کی یکردن حت
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 افکار آشفته و احساس لیس شهی، در که پشت سرم بسته م کنهیخونه با نگاهش بدرقه ام م یتو رمیکه م یوقت تا

 . ارهیمختلف به سرم هجوم م

 

 یدعا کنم ا نکهیجز ا ومدیاز دست من بر نم ی، اما کار سوزهیم یکه قراره کشته بشه بدجور نیاحساس مع یبرا دلم

 کاش زودتر فراموشم کنه!  

 !  هیچ نیاحساس االن مع کنمیعاشق سروشم و خوب درک م من

 

انقدر  نیاالن ماهور زنده بود و مع دیشا یطور نی، ا کردیوقت به خاطر انتقام ماهور و پنهان نم چیکاش سحر ه یا

 . دیکش یعذاب نم

 

شب هم شده پشت سرم بذارم و فقط به  کی یتمام اتفاقات رو برا کنمیم یو سع دمیم رونیب یکالفگ یاز رو یبازدم

 !  یا گهیبپوشم فکر کنم ، مثل هر دختر نرمال د یچ نکهیو ا میمراسم خواستگار

 

 دونستم سروش بود.  ی، م کنهیکه همزمان تلفنم شروع به زنگ زدن م ارمیم رونیاز پام ب کفشامو

سروش تمام آرامش از دست رفته ام رو  یبم و مردونه  ی، صدا کنمیو تماس و وصل م ارمیم رونیب بمیرو از ج تلفن

 گردونه:   یبهم برم

 من چطوره؟  ی ندهیهمسر آ_

 

 :  گمیم طنتیو با ش زنمیم یلبخند

 ؟  یگفته امشب قراره بله بشنو یک_
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 وروجک .  یباالخره مال من ینگ ای ی: بله بگسروش

 

 . ذارمیمنتظرت م گهینکن که پنج سال د ییزورگو_

 

 :  رسهیمردونه اش به گوشم م یخنده  یصدا

خودم و گرفتم تا ندزدمت و  یاالنم به زور جلو نیاما صبر منم تموم شده ، هم یتو قشنگه چشم گاو یانتظار برا_

 عقدت نکنم.  یهمه چ الیخیب

 

 :  گمیو با عشوه م خندمیم شییپروا یب نیا از

 حاضر بشم . دینمونده سروش با یزیتا شب چ ؟یفکر منو مشغول کن یخوایتو م نمیبب_

 

 :  گهیقرار م یب

 . میلک زده چشم گاو دنتید یدلم برا_

 

 : دمیتر از اون جواب م دلتنگ

  …نیمع یدلم برا یدون ی، اما م شهیداره درست م زیمنم دلم برات تنگ شده سروش ، چقدر خوبه که همه چ_
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اگه  رفته بود ادمی، انگار  سوزهیم نیمع یگفتم دلم برا یگفتم ! داشتم ابلهانه م یچ وفتهیم ادمیحرفم تازه  وسط

 . شدیاز نو م یهنوز منو فراموش نکرده دوباره روز از نو و روز نیمع دیفهم یسروش م

 

 :  پرسهیو محکم م شهیم یجد سروش

  ؟یچ نیمع_

 

اشتباه و کرده بودم و به سروش دروغ گفتم و  نیبار ا کی، من قبال  کنهیدروغ گفتن به سروش قفل م یبرا زبونم

 به قصد کشت .  نیشدن و زدن مع وونهید عاقبتش شد زندان افتادن سروش ، عاقبتش شد

 زمزمه کردم :  یچشم هام و بستم و به سخت نیهم یباز هم همون اشتباه و تکرار کنم ، برا تونستمینم

 اومد .  نیمع یخبرنگار دفتر رفتم که امروز …ام_

 

  : دمیادامه م ی، به سخت شهیم دیتشد تشیلحظه به لحظه عصبان فهممیبلندش م یکرده اما از نفس ها سکوت

  …شهر بره چون نیاز ا خوادیگفت م_

 

 :  شنومیسروش رو م یخشن و دو رگه  یصدا کنمیکه م مکث

  ؟یکن وونهیمنو د یخوایم …حرفتو بزن سوگل_

 

 :  دمیو ادامه م کنمیخشک شده ام رو با زبون تر م یلبها

اما امروز گفت فراموشم نکرده ، اما قصد  داره سروش ، راحت منو طالق داد یاحساس هیهنوز نسبت به من  نیمع_

  …یبد
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 .  دیچیگوشم پ یبوق اشغال تو یخواستم حرفم و ادامه بدم صدا تا

 ، قطع کرده بود !  کنمینگاه م لیموبا یبه صفحه  ناباور

 :  کنمیو سرزنش گرانه زمزمه م زنمیسر خودم م یتو یکی کنمیکار هارو خراب م شهیهم نکهیا از

  ؟یچ ارهیب نیسر مع یی، اگه االن بره و بال یو خراب کرد زیبازم همه چ_

 

 یریار درگب نیبکنم دعا کردن بود که ا تونستمیکه م ی، تنها کار کشمیم میشونیبه پ یدست یدلشوره و کالفگ با

  …ادین شیپ

 سابق نبود . نیاون مع گهید نیبا گذشته فرق کرده بود ، مع طیچند ، شرا هر

 

 . ندازمیم نهییبه آ یو نگاه کنمیم تیصورتم رو با دست به پشت گوشم هدا یه توافتاد یمو ی تره

 

اال ب یو تارها کشمیم یسرم جمع کرده بودم دست یوقت بود کوتاه نشده بود و حاال همه رو باال یلیکه خ ییموها به

 . کنمیرفته اش رو صاف م

 

 . نهیبتنم ب ینتونست اونو تو دنشیکه بعد از خر یراهنیسروش بود ، پ یانتخاب گذشته  قایرنگم دق یآب راهنیپ

 

 قایبه هشت بود ، دق قهی، ساعت ده دق شمیم رهیام خ یطاقت به ساعت مچ یندازم و ب یسرم م یرو رو شالم

 که سروش گفت منتظرمون باش.  یبه ساعت کینزد
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 ایدن هیش خاموش شد و من موندم و سرو لیافتاد، چون بعد از اون موبا یبعد از قطع شدن تلفن چه اتفاق دونمینم

 . ینگران

 

ردم ک یپله رو ط نیآخر نکهی، به محض ا نییپا ینگرانم گرفتم و رفتم طبقه  یو چشمها نهییبابام ، دل آ یصدا با

 بلرزه !  جانیباعث شد تمام وجودم از ه فونیزنگ آ یصدا

 

 :  گهیندازه و خطاب به من م یبه ساعت م ینگاه بابام

 آشپزخونه.  یتو برو تو_

 

 . کنمیآشپزخونه پنهان م یو طبق خواسته اش خودم و تو دمیتکون م یسر

 

و سالم با بابام سالم و احوال  حیسروش که صح دنی، با د کشمیآشپزخونه سرک م یپرده  ی، از ال ادیکه م صداشون

 . کشمیم یآسودگ یاز رو ینفس کنهیم یپرس

 

وار کت و شل منیکه حاال به  شمیمردونه اش م کلیه دلم هزاران بار قربون قد و باال و هو ت کنمیسر تاپاش نگاه م به

 دو چندان شده بود .  تشیخوش دوخت جذاب

 

ندازم ، قلبم با استرس  یمجرما فورا پرده رو م نیچرخونه ، ع یو سرش و به طرفم م شهینگاهم م ینیسنگ ی متوجه

 انگار نه انگار چهار سال محرم سروش بودم .  دیکوب یچنان م
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 . شهیمنتظره وارد آشپزخونه م ریحواس خودم و پرت کنم که  سروش غ ختنیر یبا چا خوامیم

 (ی)عجب خواستگار پرروئ

 

 : گمیم یسروش با شده ا ییپروا یب نیبه ا متعجب

 . یشد بیغ هویفهمن  یتو آشپزخونه سروش؟ خوب زشته االن م یچرا اومد_

 

 . ادیبند م جانیکه زبونم رسما از ه شهیم رهیبا نگاه مخمورش به چشم هام خ یاعتنا به حرفم طور یب

 

 : کنهیگذرونه زمزمه م یصورتم و از نظر م یکه با جنون تک تک اجزا یو در حال ستهیا یام م یقدم کی یتو

 

 !  یخوشگل شد_

 

 : دمیبا عشوه جواب م یا گهیهر دختر د مثل

 خوشگل بودم. _

 : گمیو دوباره م شمیکم هول زده م یفاصله  نی، از ا شهیم کیبهم نزد شتریقبلش ب ی هیقرار تر از ثان یب

 . نهیب یم یکیسروش برو عقب االن _

 

 : کنهیتر شده و نجوا م کیخواسته ام نزد برعکس

  ؟یزن من بش ستی، مگه قرار ن ادیخوب ب_
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   فرستم: یم رونینفسم و ب کالفه

 کشم . یبه من خجالت م یدیچسب یطور نیسروش ، خوب ا یذار یآبرو برام نم_

 

 . شمیم واریکه قفل د دارمیقدم به عقب بر م کی، ناخودآگاه  دارهیبه سمتم برم یو قدم کوتاه کنهینگاهم م معنادار

 

 قلبم رو به جانیکه ه ییو با لحن و تن صدا برهیم نیهمون اندک فاصله رو از ب هیقض نیبا سواستفاده از ا سروش

 :  گهیم رسونهیاوج م

  ؟یکش ینبودم که االن ازم خجالت م کیمگه قبال بهت نزد_

 

نه چو ریدستش رو ز یآشنا یکه بدون مکث گرما ندازمیم نیی، سرم رو پا شدمیاز قبل قرمز م شتریهر حرفش ب با

بشه  ینیریچشم هاش تمام وجودم غرق حس ش ینگاه به نگاهش بدوزم و از عسل  کنهی، وادارم م کنمیام احساس م

 کرده.  دایحضور سروش بهم تعلق پ منیکه فقط به 

 

 :  کنهیکه آرزوش رو داشتم زمزمه م یو با تمام عشق ذارهیم وارید یرو کنار سرم رو دستش

 گفتم من ازت عاشقترم؟  ادتهی_

 

 :  دهیادامه م یترشیو اون با احساس ب کنمیم سکوت

 یمنو خوشبخت تر از تمام مرد ها یچ یدون یمنه . اما م یایکه تمام دن یعاشقترم ، عاشق دختر ایمن از تمام دن_

 عالم کرده ؟ 
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 :  دهیو اون ادامه م کنمیهم سکوت م باز

 یقلب تو هم بسوگل ، درست مثل من  یمرد ها خوشبخت ترم چون احساسم متقابله ، تو هم عاشق یمن از همه _

که  یشد ی. تو سوگل سروش میبگم هر دو عاشق خوامیتو ؟ اما االن با جرئت م ایمن عاشقم  دمیقراره ، ازت پرس

م ، بشم از قبل عاشقت بش شتریب هیهر ثان دمیم. بهت قول  شهیبزرگتر م هیقلبش هر ثان یکه تو هیعشق اشیتمام دن

من بفه ایکه تمام دن میشیم یی. ما عاشق ها کنهیو فرهاد رو کمرنگ م نیریو مجنون و ش یلیکه داستان ل یسروش

نداره  یلزوم گهی، د یاحساس واقع هیاز  زیقلب هر دو ما عاشقه و لبر یاحساس مقدس نمرده.  سوگل وقت نیهنوز ا

 . میکن کبه عشق هم ش

 است . تهیمراسم فرمال هیفقط  یخواستگار نیا

 

 دوزم . یبه سروش چشم م یقرار یو با ب کنمیو تار کرده پاک م دمیکه د یی، با دستم اشک ها کنهیم مکث

 

 حواسم و پرت دنیبا نفس کش خوامینم ی، اون لحظه حت زنهیو مقابلم زانو م ارهیم رونیرو ب یکتش جعبه ا بیج از

 کنم . 

 که برام مقدسه.  دهیرو بهم نشون م یو برق حلقه ا کنهیکوچولو رو باز م یدر اون جعبه  سروش

 

 :  گهیبه نگاه اشک آلودم ، با تمام عشقش جسورانه و محکم م رهیخ

  ؟یچشم گاو یکنیبا من ازدواج م_

 

 ! داریب ایبدم که خوابم  صیتشخ تونمینم یحت

 :  گمیخندم و م یم هیگر ونیم یخوشحال از
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 !  یا وونهیسروش تو د_

 

 ارنیکه به قلبم هجوم م یزیانگ جانیاحساسات ه ونی، م شهیم رهیو منتظر بهم خ کنهیم یمحو و مردونه ا ی خنده

 :  گمیو م دمیمثبت تکون م یسرم رو به نشونه 

 با تمام وجودم بله! _

 

عشق و  نیا یکه تنها شاهد ها ندازهیم یدست زدن نگاه جفتمون رو به دو مرد یبا تمام شدن حرفم صدا همزمان

 هستن.  جانیه

 

 :  گهیسروش م یدست زدن هاش رو به بابا ونیم بابام

 ، دخترم و دادم رفت . ستیبه اصل مطلب ن یازین_

 

 . ومدیکه از ته دل م یبودن ، خنده ا یخنده از جنس واقع هی،  میزنیخنده م ریز یحرف بابام همگ نیا با

 . زنهیو به احساس خوبم دامن م خندهیسروش هم مردونه م ی، حت یتینوع مصنوع چیو بدون ه یواقع

 

بود ، اون لحظه موضوع  یهممون اونقدر غرق در شاد یبود اما دل ها ومدهین شیپ یآنچنان موضوع خنده دار دیشا

 نداشت . تیخنده اصال برامون اهم

 

انگشتم  یرو تو نیتک نگ یو حلقه  رهیگیبه چشم هام دستم رو م رهیو خ شهیخودش بلند م یاز جا سروش

 :  کنهیو زمزمه م ندازهیم
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 باشه؟  اریحلقه رو از دستت در ن نیوقت ا چیه_

 

و احساس  یخواستگار نیفکر همچ یحت شیپ ی قهی؛ تا چند دق دمیتکون م دیتاک یسرم رو به نشونه  مطمئن

 دختر عالمم . نیخوشبخت تر کردمی. اما االن اونقدر اوضاع بر وفق مرادم بود که حس م کردمیو نم یخوب

 

به  و زمیریها رو م ییبا وسواس چا رهیکه لبخند از کنج لبم کنار نم یدر حال کنن،یکم کم آشپزخونه رو ترک م همه

 . وندمیپ یجمعشون م

 

بود  منم قبول کرده یبابا گهیگفته نشد ، د یو تکرار یا شهیکل یبود ، اون حرف ها ینه انگار مراسم خواستگار انگار

 . میمن و سروش مال هم

 

به مراسم ازدواج نبودم و  یازدواج بود ، من راض خیکردن تار نییاومد تأ شیکه از ازدواج پ یشب تنها بحث متما

من گذاشت و در آخر  یرو به عهده  میبود ، سروش هم تصم یعقد ساده به سروش برسم برام کاف هیکه با  نیهم

سر  میو بر میریبگ یمراسم ساده و خودمون هی گهیروز د50حدود  یعنینوروز  دیطبق نظر هممون قرار شد هفدهم ع

 . مونیخونه زندگ

 یتیسروش اهم یمن نه برا ینه برا طیشرا نیسروش گذاشته بود ، اما ا یکه بابام قبال برا یطیبا همون شرا قایدق

 نداشت . 

 

 . دیسریبود م قشیکه ال یزیرو جبران کرده بود و حاال داشت به اون چ شیدرس یسروش هم وقفه  باالخره

 .  کردمیآرزوش رو م نیمع یخونه  یتو هیکه هر ثان دمیرس یگاهیبه همون جا قایدق منم

 که عاشقشم .  یجمع شاد کنار مرد هیاز ته دل ،  یخنده  هی
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که دوستشون دارم  یینه ، من کنار کسا نی، پول و ثروت و عمارت مع کنمیو خوب درک م یخوشحال یمعن حاال

 ارزه یم ایبه تمام مال و منال دن یخوشبخت نیاز ا هیثان کی یخوشبختم و مطمئنم حت

 

 سوگل خوابت برده؟ _

 

 شدن . رهیکه خصمانه به من خ نمیب یو رو به روم دو جفت چشم و م کنمیحال پلک هامو باز م یو ب کسل

 

 :  گمیو م زنمیم یزورک لبخند

 خوابم نبرده از استرس چشمهامو بسته بودم ._

 

 :  گهیو م ستهیا یدست به کمر م پگاه

 خوابم نبرده!   یگیبعد م وفتهیمنم باور کردم ، کم مونده بود گردنت ب یالبته! تو گفت_

 

   :رسونهیصداش رو به گوشم م زیبرانگ نیو تحس ندازهیبه سر تاپام م ینگاه ی، هست کشمیخنده لپش و م با

 . یچقدر خوشگل شد نی، بب شگاهیآرا ینرفت یخوب شد به حرف پگاه گوش داد_

 

 اتاقم بدوزم . یقد ی نهییتا نگاهم رو به آ کنهیم کیتحر مویحرفش حس کنجکاو نیا

 کرده بود.  رییتغ یادینبود اما به خاطر اصالح صورتم چهره ام ز ظیغل دیشا شمیبود . آرا یبا هست حق
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 . شمیو بلند م مکشیبود م دشیبه لباسم که تنها شباهتش به لباس عروس رنگ سف یدست

 

 ، روز عقد من و سروش بود . امروز

 . شدیمدت به سرعت برق و باد گذشت ، اما روزهامون انقدر پر مشغله بود که گذر زمان اصال احساس نم نیا گمینم

 

کارها رو  یهمه  یی، هر چند من کمتر مداخله داشتم و سروش به تنها میکارها رو به نحو احسنت انجام داد تمام

 . ردکیم

 

ده ش الیخی، منم کم کم ب زدینم یو دلنواز نداشتم ، سروش هم حرف نیاز مع یخبر نیکوچکتر یمدت حت نیا یتو

 بودم .

 

و پشت بندش هم من و سروش به  شدیبرگزار م یساده و خودمون یلیامروز مراسم عقد خ میکه خواست یهمونطور

 . میکرده بود داشیگشتن پ یکه بعد از کل میرفتیم یخونه ا

 مشترک من و سروش !  ی خونه

 

 و پگاه به من که در اتاق باز شد . یو هست کردمینگاه م نهییبه آ من

 یمونیا پشو ب بوسهیپدرانه م مویشونیو پ ادی، با افتخار به سمتم م زنمیم یبابام لبخند دنیو با د گردونمیرو برم سر

 : گهیم

ازدواج   طیبا همون شرا ذاشتمیو م ذاشتمیراه سروش شرط و شروط نم یدخترم ! اگه از همون اول جلو دیببخش_

 . وفتادیوقت نم چیاتفاقا ه نیا نیکن
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 :  دهیو اون ادامه م زنمیم یتلخ لبخند

رو داره ، خوشحالم که  ایتمام مال و ثروت دن اقتیاما عشق پاکه اون ل ست،یدختر من ن قیسروش ال کردمیفکر م_

 وده. ب یمرد نیانتخابت همچ

 

 :  گهیو م زنهیبه روم م ی، لبخند شمیم یحرفا از زبون بابام غرق خوش نیا دنیشن با

 !  نییپا ایعاقد اومده ، کم کم ب_

 

،  دهیسرم بندازم رو به دستم م یکه قرار بود رو یدیشنل سف یهست رهیم رونی، بابام که از اتاق ب دمیتکون م یسر

 . رمیم رونیو پگاه از اتاق ب یشنل همراه هست دنیو بعد از پوش کشمیم یقینفس عم

 

  یحساب یکه حاال با کت و شلوار داماد ی، سروش کنهیسروش مکث م یاول رو ی هیهمون باال چشمم همون ثان از

 . کردیپر م جانینداخت و وجودم رو از ه یدل عاشقم رو به تالطم م

 

 . دیکشیکالفه دست به گردنش م و دادیقرار بود که پاش رو مدام تکون م یبدجور ب انگار

 

 . خورهیاش گره م ی، نگاهم به نگاه عسل کنمیم یآخر رو که ط ی پله

 دوزهیبکنه چنان چشمهاشو به من م یحرکت ایبلند بشه  نکهی، بدون ا شمیم رهیو بهش خ زنمیم یدلبرانه ا لبخند

 . دهیعمرش منو ند یانگار تا حاال تو
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 . رمیزده به سمتش م جانیو ه شمیحبس شده م نشیس یکه تو ینفس ی متوجه

 . ادیبلند شده و به سمتم م رهینگاه از نگاهم بگ نکهیمسخ شده بدون ا دارمیکه برم یقدم نیاول با

 

 شدن !  رهیبهمون خ ایک ستیاون مهم ن یمن نه برا یبرا نه

 . میدیعذاب کش یلیلحظه خ نیبه ا دنیرس یکه برا میهست ییما عاشقا دوننیشهر م کل

 

 . ادیچشمم م یجلو نمایس یمدت مثل پرده  نیبا نگاه سروش تمام اتفاقات ا رهیخ

 

 نیازدواجم رو با مع شگاهیآرا یکه جلو یقرمز سروش بود وقت یاشک و چشم ها نشیپرده پررنگ تر نیا یتو

 . دیفهم

 . دمیبه ته خط رس یمن بود وقت یخودکش نشیتر پررنگ

 . دمیتختم د یو چاقو خورده رو یبود که سروش رو خون یاون شب نشیبدتر

 . ارهیاون لحظه اشک شوق رو به چشمم م ینیریبودن که ش ادیبد اونقدر ز یها خاطره

 

 :  گهیو با تمام عشقش م شهیمتوجه م سروش

 ، دل شکستن و دروغ گفتن میکردن ندار هیبه بعد گر نی، از ا یبشه چشم گاو ینگاهت بارون نمیبه بعد نب نیاز ا_

 . میو خوشبخت بش میغم هارو پشت سر بذار ی! قراره همه  میقراره خوشبخت بش گهی.  دستین

 

 . گمینم یزیو چ خندمیم ختنمیاشک ر ونیم
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 . کنهیدر رو باز م فونیتر بود به آ کیچون از همه نزد یو هست ادیم فونیزنگ آ یصدا

 

 . میریشده بود م نیکه تزئ یسروش به سمت مبل دو نفره ا همراه

و  هکنیو دفترش رو باز م دارهی، با حضور ما چشم از شناسنامه ها برم کردیکه داشت به شناسنامه هامون نگاه م عاقد

 :  گهیصورتش م یرو نکیبعد از جا به جا کردن ع

 . کنمیم یعقد و جار یخوب با دل خوش خطبه _

 

 . لرزونهیدلم رو م یگفتن هست نیه یبا تمام شدن جمله اش ، صدا همزمان

 

 . زنهیسر جام خشکم م نیمع دنیاز جا بلند بشم که با د خوامیم

 

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

 . رهیکه قهقهه ام به هوا م پرهیبغلش م یباباش چنان تو دنیبا د لدای،  کنمیآپارتمان رو باز م در

 

 :  کنهیم یدلتنگ با لحن بچه گانه اش ابراز بوسهیکه تند تند صورتش رو م یطور همون

 یل . واقو خوامیازت عروسکم نم گهینکنم فقط نرو! د یطونیش گهید دمیدلم برات شده بود ، بابا قول م یلیبابا خ_

 برات.  رمیمیباباجون من م
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 :  گهیو با لذت م شهیحرف ها بسته م نیا دنیهاش با شن چشم

 کنم؟  هیتو رو تنب تونمی! اصال مگه من م ییمنم دلم برات شده بابا_

 

 :  گهیو دوباره م کنهیخودش رو لوس م لدای

 دوستت دارم . یلیدوست دارم . صد تا خ یلیخ یلیخ یلیخ یلیدوست دارم . خ یلیمن تو رو خ ییبابا_

 

 :  کنهیزمزمه م یو با مهر پدر خندهیم لدایدر جواب  مردونه

 !  ییدوست دارم بابا یلیمنم تو رو خ_

 

 . کنمیم یمصلحت یگرفته شده بودم ، سرفه  دهیکه تا اون موقع ناد من

 

 شونیکه با لبخند به عشق پدر و دختر یو خطاب به من ارهیم نییرو از بغلش پا لدای،  خندهیو م دوزهیبه من م چشم

 :  گهیشده بودم م رهیخ

 ؟  یوروجک تو خوب نمیبب_

 

 ندازم :  یباال م ییابرو

 صدرا به ما افتاد !  نیچه عجب چشم جناب مع_

 

 :  گهیم لدایبزنه  یحرف نکهی. قبل از ا دونمینگاهشو خوب م نیا ی، معن کنهینگاهم م یقدردان با
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 بابا عموم کجاست ؟ _

 

 ندازه . یحرفش قلبم رو به تالطم م نیا

 

 بدو بدو اومدم .به حرف گرفتن اما من انقدر که دلتنگ دخترم بودم  یالب یعموت رو تو_

 

دست هام خفه اش کنم ، اما قبل از اقدام من ، خودش خندون  نیبه حرفش گرفته تا با هم یداشتم بفهمم ک دوست

 . ادیداخل م شهیو جذاب تر از هم

 

 تعادش مونهی، اونقدر محکم که کم م کنمیآغوشش پرت م یو خودم رو تو کنمیبه سمتش پرواز م لدایمثل  درست

و کنار گوشم  کنهیقرار دستش رو دور کمرم حلقه م یتاب و ب یو اون هم ب دارهیرو از دست بده اما خودش رو نگه م

 :  گهیزمزمه وار م

 . ینداختیمنو م یداشت_

 

 :  زنمیغر م لدایو درست مثل  کنمیرو محکم تر دور گردنش حلقه م دستم

 . دمیکش یمدت چ نیتو ا یدونیق کنم هان؟ ممسافرت تا من د یریماه م کیخوب سروش چرا _

 

 :  گهیو  کنار گوشم نجوا مانند م کنهیدست هاش رو تنگ م یو دلتنگ تر حلقه  دهیرو نم جوابم

 دلتنگتم شتریمن ب_
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 کنم . یدل از آغوش سروش م ی، به سخت ادیکه م لدایو  نیمع یدر پ یو پ یمصلحت یسرفه ها یصدا

 :  کنهیبا اون زبونش منو مسخره م لدای

 از من تنگ بوده.  شترینگو دلت ب یکرد یخاله سوگل تو رو نم_

 

 :  دهیجواب م لدایو رو به  کنهی، سروش دستش رو دور کمرم حلقه م زنمیم یلبخند

 دلتنگش بودم.  یلیمنم خ_

 

 :  دهیجواب م یدر کمال بچگ لدای

  ؟یهم کرد هیگر نمیبب_

 

 :  دهیخنده و سروش جواب م ریز میزنیم یهمگحرفش  نیا با

 !  یا هیکردم ، اونم چه گر هیگر_

 

 :  گمیکوبم و م یبه بازوش م یمشت

 کمتر بچه رو سر کار بذار ، بدو لباساتو عوض کن که شام از دهن افتاد. _

 

 با لذت جواب رو داد :  سروش

 دستپخت خانومم لک زده بود . یآخ که من دلم برا_
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 :  گهیبا طعنه خطاب به سروش م نیبار مع نیا

 !  یخوردیاونجا اصال غذا نم نیهم یبرا_

 

 .رهیکه به سمت اتاق خوابمون م دهیم حیو انگار که فرار و به قرار ترج کنهیم یمردونه ا یتک خنده  سروش

 

 . کنهینگاهش م یا دلتنگو ب ذارهیپاش م یرو رو لدای،  کشونهیو به سمت مبل م رهیگیرو م لدایحرف دست  یب نیمع

 وابسته باشه . یکیانقدر به  نیبردم مع دهیحاال ند تا

 . رمیو به آشپزخونه م رمیگیازشون م نگاه

 . رمیبود م لدایکه عاشقانه مشغول حرف زدن با  ینیو به سمت مع زمیر یم ییچا ینیس

 

 :  پرسمیو م نمیشی، رو به روش م کنهیمن حرفش رو قطع م دنید با

 رفت ؟  شیخوب،کار ها چطور پ_

 

 درست بر وفق مراد بوده . یعنیمندش  تیمحو و رضا لبخند

 هی یباورت نشه سوگل اما شرکت چهارساله امون درست به اندازه  دی، شا می: با دو تا شرکت بزرگ قرارداد بستنیمع

 شرکت چهل ساله اسم در کرده .

 

 :  زنمیم یمحو لبخند
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قدرتمند تر از گذشته  یلیبار با برادرش خ نیصدرا ا نیچاپ ، مع یاتونو دادم برا یخبرخودم متن  شیچند روز پ_

 شده . دونیوارد م

 

 :  دهیسر تکون م تیرضا با

،  میمن و شرکتم ساختن رسما ورشکست شد یکه برا یکالهبردار ی عهی، بعد از اون شا شدیاگه سروش نبود نم_

 . کنهیمتقاعد م قهیپنج دق یداره که طرف رو تو یانی. اما سروش چنان فن ب کردیبهم اعتماد نم یاگه تنها بودم کس

 

 پرسم:   یدوباره م نکهیتا ا گذزهیبه سکوت م یا هی، چند ثان خندمیبار من م نیا

  ش؟یدیاز دلنواز چه خبر ؟ د_

 

 :  گهیو م زنهیم یخواهرش لبخند ادی با

چشم هاش نبود ، اون  یاز ناراحت یخبر گهیعوض شده ، د یلیسوگل . خ شیشناسینم شینیبهش سر زدم ، اگه بب_

 خوشحاله . یلیجا خ

 

 یدابشه ص دهیوسط کش گهیبحث د نکهی، قبل از ا زنمیم یکه به خارج کشور سفر کرد لبخند محو یدلنواز ادی با

 :  رسهیاتاق به گوشم م یسروش از تو

 ؟  یسشوار رو عوض کرد یجا یچشم گاو_

 

 :  دمیو جواب م پرهیابروم باال م یتا هی

 ؟؟  یخوب گشت شهیشگیهم ینه سر جا_



 تو؟ ایمن عاشقم 

 
779 

 

 

 : دهیمکث جواب م هیاز چند ثان بعد

 !  ستیگشتم اما ن_

 

 :گمیم نیو خطاب به مع شمیو از جا بلند م دمیم رونیب ینفس

 

 . نیمن برم سشوار و بدم به ا یتو بخور یتا تو چا_

 

شده  دهیدستم کش دهی، پام به داخل نرس کنمیو در و باز م رمی، به سمت اتاق م کنهیباز و بسته م دییبا تا چشمهاشو

سروش به لب هام بوسه  یگرم و تشنه  ی، لب ها شدیبخوام بفهمم چ نکهیو قبل از ا شهیو در پشت سرم بسته م

 . زنهیم

 

  .وفتهیتمام قلبم به تالطم م یکی، هنوز هم با هر نزد شهیام حبس م نهیس یتو نفس

 

 دیبلکه عشق و عالقه ام روز افزون تر و شد شهیهم اونقدر دوستش دارم که هر روز نه تنها از احساسم کم نم هنوز

 . شهیتر م

 

 ام یبا ولع ذره ذره انرژ دهیکه بعد از مدت ها به آب رس ی، مثل تشنه ا کنمیقرار دستم رو دور گردنش حلقه م یب

 . برهیم لیرو تحل
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 :  کنهیداغ و ملتهبش دل کنده و تب دار زمزمه م یبوسه ها از

 دلم تنگته. _

 

 :  گمیکنه ، مانعش شده و م یشرویپ نکهیاز ا قبل

 . فهمنینکن سروش زشته ! م_

 

 :  کنهیقرار کنار گوشم زمزمه م یو ب چسبونهیرو به صورتم م صورتش

 نی، دلتنگ ا تیگاو یچشم ها نیم . دلتنگ ادلتنگت شد یماه بدجور کی نیا یقرار زنمم بذار همه بفهمن. تو یب_

 صورت معصومانه ات . نیمست کننده ات ، دلتنگ ا یبو

 

 . رسونهیم چیبند حرفش دوباره و دلتنگ تر فاصله رو به ه پشت

 . ندازهیتا سقوط ندارم و به کمرم چنگ م یمرز فهمهی، م شهیهام ناخودآگاه بسته م چشم

 یایمرد دن نیمرد سالهاست که محرم تر نیت و پامو گم کردم ، انگار نه انگار ادس یرستانیدب یمثل دختر ها درست

 زنونه امه .

 

 پسش بزنم . کنمیم یو با فشار سع ذارمیم شیعضالن ی نهیس یو رو دستم

 

 :  گمی، معترض م کنهیو تب دار نگاهم م کنهیدل م یسخت به

 بعد به خدا االن زشته . یسروش بذار برا_
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 اش همراهه.  رهیکه با نگاه خ یمکث طوالن هی،  کنهیم مکث

 که باالخره ازم فاصله گرفت.  اوردمینگاه کم م نیا ریز داشتم

 . کنهیو پشتش رو به من م کشهیم سشیپرپشت و خ یموها یالبه ال یدست 

 

رم نگاه کنم س نیمع یبه چشمها نکهی، بدون ا زنمیم رونیو از اتاق ب کنمیم دیو ژرم رو تمد رمیم نهییآ یجلو یفور

 . شمیشام م دنیآشپزخونه مشغول کش یو تو ندازمیم نییو پا

 

ه دارم ک ی، همون طور نهیش یم نیو کنار مع ادیم رونیاز اتاق ب فتادهین یاتفاق چیبعد سروش انگار که ه قهیدق چند

جفتشون به  یان قهقهه چن قهیدق کی نیهم ی، تو کنمیچشم نگاهشون م ریاز ز زمیریظرف م یرو تو یقورمه سبز

 . خندمیهاشون م خنده نیکه از موضوع خبر نداشتم هم به ا یمن یهوا رفته که حت

 

 .  یهستن شک نداشت یبرادر واقع نکهی، به ا یکردیخبر و از دور نگاه م یب اگه

 

ه اگ یحت نی، هر چند به قول مع دیعوض شده و من و فراموش کرده کم کم اونو بخش نیمع دید نکهیبعد از ا سروش

 عاشق من بمونه . تونستیهم نم خواستیم

 کرد . یخوشبخت یجفتمون برادرانه آرزو یسروش برا یاومد و عالرغم اخم ها مونیروز عروس نیهم یبرا
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چهل سال  یاندازه  نیچهار سال به قول مع نیا یزدن و تو یشرکت مشترک نیسروش و مع شیچهار سال پ بایتقر

 کردند . شرفتیپ

 

 شده بود . نیمع یکه تمام زندگ ییلدای،  وفتهیم لدایبه  نگاهم

 ازدواج کردن.  نیو مع یسال بعد از ازدواج من و سروش هست کی حدود

 بود . دهیفهم نویخوب ا یلیهم خ نیبود و مع یقیواقعا دختر ال یهست

گذشت که  یروزها انقدر سخت م یآسون بود ، اتفاقا بعض زیشش سال ازدواجم با سروش همه چ نیا یتو گمینم

 انگار قصد گرفتن نفسم رو داشت .

ک نظر پزش ریو  ز برهیو زمان م ستیممکن ن ریبچه دار بشم ، هر چند دکتر گفت غ تونمینم دمیکه فهم یروز مثال

ازدواج کنه که بتونه اونو پدر  یبا زنبودم که از سروش خواستم طالقم بده و  دیحامله بشم اما من اونقدر ناام تونمیم

 کنه. 

 که سروش حواله ام کرد یحرفم شد نگاه بد نیعاقبت ا تینها در

 

 حاملت است . یهست دیخبر به گوشم رس ختمیر یاشک م مینابارور یکه من داشتم برا یهمون زمان درست

 شده بود . نیسرسنگ یزن به درد نخورم ، رابطه ام با هست هی کردمیچرا بدجور حسادت کردم ، حس م دروغ

 باشم .  یام اونقدر باال بود که از اونم شاک ینداشت اما فشار عصب یگناه اون

فشار نتونست دووم  دیبه خاطر افت شد مانیسر زا یبودنم من رو تا آخر عمرم شرمنده کرد ، هست یشاک نیا اما

 د. بچه اش کر یو جونش رو فدا ارهیب

 

خورد ، اما دوباره بلند شد، سر پا شد .  نیشکست خورد ، دوباره زم شیزندگ یشد ، دوباره تو دهیداغ د نیمع دوباره

 اونو از دست داده.  دیپدرش بره خبر رس داریبه د نکهیکه بدون ا یدرست مثل همون وقت
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 کرد . یپدرش عذادار یخلوت خودش برا یو فقط تو نهیموقع هم نتونست بره و بب اون

 میکردیکه فکر م ییها بتیسرمون اومد ، مص بتیچقدر مص نمیب یم کنمیوقت ها که به گذشته نگاه م یگاه

 ! میاما نمرد میریم یو م میاریطاقت ب میتونینم

 

ز و سرشار ا نیریکه هر لحظه اش ش یخوش یصبر شد زندگ نیو تهش پاداش ا میو محکوم به صبر کردن شد مینمرد

 عشقه. 

 

 . کردیدلش پر م یهمه رو تو یرو از دست داد اما دخترش کم کم داشت جا زهایچ یلیخ نیمع

 هم تنهاش نذاشت.  یا هیثان یبرادر پشتش بود و حت هیمثل  سروش

 

 کردم . نیمع یبرا تونستمیم یهر کار ارمیگذشته رو به روم ب نکهیبدون ا من

ه که ب ختمیرو به پاش ر یرو مثل دختر خودم بزرگ کردم ، نذاشتم کمبود مادر رو حس کنه و همون مهر و محبت لدای

 . ختمیر یخودم هم م یبچه  یپا

 

که مرحم دل سوخته و  میاوردیو به دست م ییزهایو جاش چ میدادیرو از دست م ییزهایچ هیبود ،  نیهم یزندگ

 . شدیم دمونیداغ د

 

 سروش قلقلکم داد :  یدم بودم که نفس هاعالم خو یتو

 خانومم چرا تو فکره؟ _
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 و با اعتراض گفتم:   دمیو خودم و کنار کش دمیخند

 سروش قلقلکم اومد ._

 

 :  گهیم یکنترل شده ا یبا صدا نیو رو به مع خندهیبودنم م یقلقلک نیا به

 داداش شام آماده است. _

 

غذاها دوباره خودش رو  دنیبا د ومدینم نییپا نیاز بغل مع یا هیثان یکه حت لدای،  ذارمیم زیم یبرنج رو رو ظرف

 :  کنهیلوس م

 ؟  یامشب شاممو تو بهم بد شهیم ییبابا_

 

 بار هم بدون اعتراض جواب داد :  نی، ا اوردیکه طبق معمول حرف رو حرف پرنسشش نم نیمع

 دخترم بخواد و من شامشو ندم ؟  شهیمگه م_

 

ن ، هممو ومدینم نییپا نیهم از بغل مع لدای، سروش که کامال چفت من نشسته بود و  نمیشیشام م زیسر م یهمگ

 . میفاصله رو نداشت نیکه طاقت کوچکتر میاونقدر دلتنگ بود

 

و بعد از  مونهیخوردن نم ییچا یبرا نیو بعد از اون مع شهیخورده م کریدر و پ یب یخنده و حرف ها ونیم شام

 . رهیاستراحت به خونه اش م یبرا لدای لیگرفتن وسا
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 . رمیفرو م یآغوش گرم یشامم که از پشت تو لیآشپزخونه مشغول جمع کردن وسا یتو

 

 :  کنهیو زمزمه م بوسهیعاشقانه گونه ام رو م سروش

 خانومم تنگ شده!   یدلم برا_

 

 . کنمیاش حبس م یمردونه و عضالن یبازوها نیو خودم رو ما ب گردمیبار بدون مخالفت برم نیا

 

 . میریآرامش بگ میکنیم یسکوت سع یو نه سروش ، هر دو تو زنمیمن حرف م نه

 هگیاز وجود همد یکینه با دروغ و نه با دعوا بلکه با سکوت و نزد ومدیم شیبرامون پ یمشکل یوقت شهیهم مثل

 . میگرفتیآرامش م

 

 کیکه شش سال شاهد نزد برهیم یو به سمت اتاق خواب رهیگیسروش دستم رو م نکهیتا ا شهیزمان حس نم گذر

 لحظات من و سروش بود . نیتر

 

مشکالت دست از سرمون برنداشته باشن  دیدر انتظارمونه ، شا یادیز یها یتلخ دینباشه ، شا نیقصه ا انیپا دیشا

 . میرو داشته باش شیپ یادیز یها یو هنوز سخت

 

ه ب یدر کار نباشه باز ما تجربه امون رو از زندگ ینیریاگه ش یدر انتظاره ، حت ینیریش هی یهر بعد از هر سخت اما

 . میدست آورد
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 یجا یکاخ و قصر چیه دمی، فهم ارهیلوکس و راحت لبخند نم ی، زندگ ارهینم یپول و مقام  خوشبخت دمیفهم من

 . کنهیپر نم راتویعز

 طبق که بزرگ اونقدر …خدا بزرگه دمی، فهم یزنیم انتیکه به خودت و اطراف هیبیدروغ گفتن فقط آس دمیفهم

 .  کنهیم عمل اش وعده

 .  نیننداز قیقرآن وعده داده ازدواج رو به خاطر پول و مال و ثروت به تعو یکه تو یا هیآ دمیو فهم خوندم

 که دوستش دارم .  یکار و کردم و مجازاتش شد دور شدنم از کس نیا من

 شانس دوباره بهم بده.  هیاونقدر خوش شانس بودم که خدا  اما

 من عاشق بودم ، درست مثل سروش . چون

 . ومدیکه همزمان بند م ی، دو نفس رفتیکه همزمان ضربانش باال م یمتقابل، دو قلب یاحساس دو طرفه  هی

اوج  ینقطه  یامون درست روکه همزمان عاشق بودن ، نه من عاشقتر بودم و نه سروش . عشق و عالقه  یآدم دو

 خودش بود. 

 احساس مقدس بود . نیهم کردینم رییکه تغ یزیتنها چ دیو شا میدو عاشق بود هر

 .  میموندیعاشق هم م ایتا ته دن ما

 

 انیپا#

 1397نیفرورد16

 -:سارگل سندهینو

 ؟ اتوی_عاشقم_من#

 :  نستاگرامیا یدیآ

Sargol.hn 
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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 
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