
 

 

 

 

 1#پارت_

 شروع رمان امال..

 ای:زهرا ارجمندن سندهینو

 1/7/1397شروع: خیتار

 : مقدمه

 ی....باله مدیچرخ یبود که کنار آب ها م یدخترک رقاصه ا هیجهان شب نیا

با  یخورد.دخترک یتاب م مینس انیکوتاهش م راهنیپ نیو دامن رنگ دیرقص

، هرروز تا  زیسحر انگ ییبلند و افسون...و صدا یی، موها بایو ز دهیکش یپاها

 یمشد رقصش را شروع  یو غروب که م ستادیا یغروب کنار آب م

 یکرد.آب مچ ها یرا نوازش م شیپاها نیزد و زم یساز م شیکرد.آسمان برا

 میما خواب بود یوقت یتا طلوع آفتاب..تمام شب ، حت و دیبوس ینازکش را م

 ایدن نیبود تا برقصد..به ساز ا داریب یدخترک شهیهم جیخل ی هیدر حاش

 برقصد..

...نگاهم یآرزوها بود هیکه شب یی..تویروز تو آمد کیکه  نیا تا

 جهانت...منم. یو گفت یشد رهی..درون چشمانم خیکرد

قدر باشکوه...از آن پس من هم جهان  نیو هم حیقدر صر نیهم

شد..غروب شد و  سیخ جیخل یآب ها انیو دامنم م دمی..چرخدمیشدم.رقص

کوتاه...به ساز قلب من و قلب تو..به ساز  یراهنیجهان ما کنار آب ها با پ

 ...دیآمالمان..به ساز عشق.. رقص

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

Sí, sabes que ya llevo un rato 

mirándote                                                                      



 نظرت دارم ({ ریکنم ) ز یاست تو را نگاه م یکه مدت یدان ی}آره، م

 

Tengo que bailar contigo hoy 

 با تو برقصم{ دی}امروز با

 

Vi que tu mirada ya estaba llamándome 

 2#پارت_|

 #آمــال

 #زهرا_ارجمندنیا 

 خواهد{ یکه نگاهت هم مرا م دمی}فهم

 

 

Muéstrame el camino que yo voy (Oh) 

 به من نشان بده{ رومیرا که م ی}راه

 

را پر کرده بود ، با نفس  جیتمام سطح لنج و اطراف خل کیبلند موز یصدا

همان طور که  دنینفس از وسط جمع فاصله گرفتم و خسته از ساعت ها رقص

 یم دشیسف یعرق کرده و سرخ خودم را به کنار لنج و نرده ها یبا چهره 

بودم و  ییایاسپان کیموز ی وانهیکردم.من د یم یرساندم هم با اهنگ همخوان

 ییایامشب اسپان شیها کیاکثر موز ستیدانست که ل یرا م نیروزبه خوب ا

 بودند.

هم ،  جیبه خل رهیو خ ستادهیهمان جا در حالت ا میها یرغم تمام خستگ یعل

 یدادم.باد گرم و شرج یخودم را آرام تکان و با لذت دستانم را درهوا تاب م

 یم هیبه وجودم هد یو با وجود گرم بودنش حس خوب دیچیپ یم میموها انیم



به گردنم را نجات بدهم و به  دهیچسب یتا موها دمیبه پشت گردنم کش یکرد.دست

امشب  جیهم مشخص بودند زل زدم.خل یکیدر تار یآب که حت یرو یکف ها

 نییسطح آب آرام باال و پا ی.لنج ، رودیرس یناآرام به نظر م یترسناک و کم

ستم و کرد.چشمانم را ب یبرابر م نیام را چند یدرون یرفت و حس خلسه  یم

 دادم و آرام لبخند زدم. هیکرنگ ت دیسف ینرده  یدستانم را به لبه ها

 نیجمع شاد و پر تحرک وشلوغ ، ا نیلنج ، ا نیهم یعنیمن بهشت  یبرا

 شهیآن ش دیکردند و شا یم خودیجذاب و تند که ادم را از خود ب یها کیموز

از ان ها لب  یداد کم یروزبه اجازه م یکه گه گاه یدنینوش لیبلند و شک یها

بردم  یها م یانمهم نیکه از ا یتوانست لذت ینم ایدر دن یزیچ چیتر کنم . ه

 کند بسازد. یبرابر میشب ها برا نیکه با ا یلذت ادیرا در نظرم کمرنگ کند و 

مستانه  یخنده  یجز آن و صدا میبلند بود که گوش ها کیموز یقدر صدا آن

صدا گم شده  نیا انیآب هم م یصدا ی، حت دیشن ینم یزیچندنفر چ ی

آمد باالخره چشمانم را باز کردم و  شیکه نفسم از تحرک باال سرجا یبود.کم

 ورگرد و بزرگ سبز رنگ د یدست چپم را باال اوردم.ساعتم با آن صفحه 

باعث  نیاما من عاشقش بودم و هم دیرس یبدقواره به نظر م یکم فمیمچ ظر

 یفکر کنم.عقربه ها ضشیتعووقت نخواهم به  چیشد ه یم
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  نیبودند و هم کیبه دوازده نزد ساعت

 یدرهم برود.آن قدر زود ساعت گذشته بود که اصال دلم نم میشد اخم ها باعث

 یتمام شود و دوباره به خانه برگردم.با مکث و کرخت زیخواست همه چ

 شی، نفس ها دیکش رونیاز وسط معرکه خودش را ب دنمیو نغمه با د دمیچرخ

 یم رقشدند و کل صورتش بر اثر عرق ب یاش خارج م نهیاز س مهینصفه و ن

بد به نظر برسد : چرا  یصورتش کم شیهم باعث شده بود آرا نیزد ، هم

 !گهیسط دو ای؟بیینجایا



به گوشش برسد : نه  تیو جمع کیموز یاهویه انیرا بلند کردم تا م میصدا

 دیبرسم خونه با دمیکفشا انقدر رقص نیاالنشم با ا نیواسه امشب بسمه.هم گهید

 متوصل بشم! کلوفناکیاز پا درد به د

 ستدیتوانست صاف با یدر حال خودش نبود چون به سخت ادیبود امشب ز معلوم

 را با عشوه غنچه کرد : جون به تو که نفس! شیو لب ها

 اریپروا قهقه زدم و او با همان حالت مست و ناهش یخودش بلند و ب مثل

امد لنج به ساحل برگردد  یدوباره به وسط و جمع رقصنده ها اضافه شد.دلم نم

مارال جان  یو بعد غر زدن ها یکالنتر یکه اصال حوصله  ییاما از ان جا

 کنم ! دایچرخاندم تا روزبه را پ را نداشتم چشم

کردم و همان طور که  شیدایدر حال صحبت کردن پ یکنار مرد جوان باالخره

 دمیپوش یتاپ اسپرت تنم م یام را از رو یکوتاه و کت یراه رفتن مانتو نیح

مانده  یباق یکرد و گام ها یاز مرد عذر خواه دنمیبه طرفش قدم برداشتم.با د

نشده بود  فرصت یلیرا خودش پر کرد ، امشب ان قدر سرش شلوغ بود که خ

جا خوش  شیلب ها یرو یبه من  لبخند جذاب دنی.با رسمیبا هم وقت بگذران

 ؟یپوش یکرد : جانم خوشگلم ؟مانتو م

 یبه ساعت گرد و بزرگم اشاره ا یاز تمام شدن مهمان یناش یحوصلگ یب با

به  میزودتر برگرد دیطرف ، با نیا انیم یساحل یکردم : کم کم گشت ها

 طرف بندر!

 یفرستاد: ک رونیب قیدرهم رفت ونفسش را عم شیساعت اخم ها دنید با

 گم بچه ها لنج و راه بندازن. یخب م یلیدوازده شد ؟ خ

تکان دادم و او از من دور شد.کاله لبه دار پسرانه  شیخوبه برا یبه معنا یسر

 یبشود. کاف یروسر نیگزیگذاشتم تا جا میبلند و رها یموها یام را کج رو

سره خودم  کیام بشوم و  یهاچ بک نفت دیبه بندر برسد تا سوار پرا میبود پا

چون با توجه  فتمیشبانه ن یاگشت ه ریبودم تا گ دواریرا به خانه برسانم.فقط ام

 شد. یباز م هقیبه پاسگاه ان سرهنگ عت میبار پا نیسوم یبه ظاهرم قطعا برا
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کنم  دایرفتن روزبه چشم دوختم و بعد خواستم بچرخم تا نغمه را پ ریبه مس یکم

باال بود که از پشت محکم با  یبه قدر دنمیآماده شود، اما شتاب چرخ میو بگو

شد برخورد کردم و جام درون دستش که از رنگش  یکه داشت رد م یمرد

 شد. لیتبد زیر یمعلوم بود آب پرتقال بوده تماما کف لنج به تکه ها

کس  چیدوخته شد که انگار جز خودمان دو نفر ه ریتصو نیبا بهت به ا نگاهم

 یلحظات اخر مهمان شهیرا کم داشتم.من هم یکی نیمتوجهش نشده بود.هم

 نیبار هم با ا نیشدم.ا یحوصله م یکرد و ب یم رییتغ یبیم به شکل عجاخالق

 ذهنمدرون  یفکر کی شهیدانستم مقصر خودم بودم و بس اما هم یکه م

 نیقبل از ا نیهم می.برااورمیکم ب دینبا یمرد چیه یشده بود که جلو یخالکوب

را بلند کردم  میو صدا دمیکه مرد جوان طلبکار شود دستانم را به کمرم کوب

 مگه؟ یعمو!کور ی:هو

شکسته کند و به صورت پر خشم و غضب  ینگاهش را آرام از تکه ها مرد

اما  ستیکه خوب ناکوتش کنم کاف نیا یدانستم زبانم برا یمن دوخت ، خوب م

..از ی، فقط کم یو سردش که درون چشمانم افتاد باعث شد کم ینگاه جد

 خوام! یموضعم عقب بکشم : عذر م

با  یپسر دمید یبود م یبار نیاول دیگشاد شدند ، شا رتیاز فرط ح چشمانم

کل کل و کش دادن موضوع عذر  یو ظاهر من به جا پیت دنیتوجه به د

من به کل  یدانیلحن الت و چاله م نیا شهیکرد.در تمام عمرم هم یم یخواه

 دندکر یخورد و بحث م یپسرها به غرورشان برم ایکل و بحث ختم شده بود.

خواستند من را رام خودشان  یامد و با کل کل کردن م یخوششان م ای

که روزبه استخدام کرده  یا یتوجه به من از خدمه  یخونسرد و ب یلیکنند.خ

را جمع کنند و  شهیش یرا انجام بدهند خواست تکه ها ییرایپذ یبود تا کارها



عذر  کههست؟من  یا گهیبعد باز سرش را به طرف من چرخاند :مشکل د

 کردم! یخواه

در هوا تاب دادم : جو برت  یدیق یاز شک خارج شدم و دستم را با ب باالخره

 نگات کنم! ستمیوا یستیتحفه ن نینداره بابا.همچ

کند نگاهم کرد و فقط سرش را  ینگاه م هیادب همسا یب یکه به بچه  انگار

همه مالحظه و احترام که در رفتارش بود باال امد ،  نیتکان داد ، کفرم از ا

اطراف من  یبرخود کنم.آدم ها ییآدم ها چنیسال ها بود عادت نداشتم با هم

..خواست الیخ یها ب یلیاز نظر خ دیو شا دیق یهمه مثل خودم بودند..رها ، ب

از  یناراحت  یحوصلگ یو هرچه ب اوردمیراهش را بکشد و برود که طاقت ن

 نیباال آوردم ، من هم شیرو میداشتم را با حرف ها یشدن مهمان تمام

خالف  یزیشکل عادت داده بود که هروقت چ نیرا به ا رمیخم یبودم..زندگ

چشمات و نگاه کن  یرا بلند کنم : اندفعه جلو میافتاد صدا یخواسته ام اتفاق م

الاقل  یدختر بخور هیخاره به  ی.تنت میتا باز خسارت رو دست مردم نزار

 !نیدستت هست بزار زم یزیچ نیقبلش بب
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 نیهم تیزده ام اما اما موقع عصبان یدانستم حرف بد ی، خودم هم م ستادیا

کرد.زبانم جلوتر  ینم یفرق تیعصبان ریغ ای تیمن عصبان یبودم.در واقع برا

نبودم ، از پانزده  یوضع ناراض نیوقت هم از ا چیکرد و ه یاز مغزم عمل م

درنده  واناتیح مثل دیبا یکن یم یجنگل زندگ انیم یبودم وقت دهیفهم یسالگ

 یجد یپر از سرزنش و اخم..چهره  ینگاهم کرد.نگاه قی.برگشت و عمیباش

کت خوش دوخت و  بیدر ج یاش هم باعث نشد از موضعم عقب بکشم.دست

از آن بلند شده  یزیبرخوردمان عطر دل انگ نیمردانه اش فرو کرد که ح



 یچشمانم م بلکارت مقا کیدستش دراز شد  یرا گشت و وقت بشیج یبود.کم

نقش بست ،  پس باالخره او هم  میلب ها یرو ی.پوزخند فاتحانه ادیرقص

بعدش تمام تنم را  یو شماره اش را داد اما با حرف و جمله  اوردیطاقت ن

هستم و  ینیکارت مطب منه ، روانشناس بال نیانگار با ذغال داغ پوشاندند : ا

خشم سرکوب نشده و قابل مشاهده در  نیکنم بتونم بهتون کمک کنم تا ا یفکر م

 نیدار یمشکالت هورمون یکه وقت نیا گهید یرفتارتون رو کاهش بدم. نکته 

 یو خشم اتیادب نیبا همچ نیجوان تا مجبور نش یبانو نیحاضر نش یدر مهمان

 !نیصحبت کن یبا کس

انداخت و با نگاه سرد و  نیزم یرو میپا شیرا زد ، کارت را پ حرفش

حرف  دیبهت ، با ایدن کیچشمانم دور شد و من ماندم و  یاز جلو یمغرور

 یکردم.منظورش از مشکالت هورمون یم هیخودم تجز یرا برا شیها

 ...؟یعنی

از  یناش یشد و حرص و سرخوردگ یروشن م میحرفش برا یداشت معنا تازه

فرستادم تا  رونیکرد.نفسم را محکم و چندباره ب یبغلم م شیحرف ها دنیشن

بسته شده بود محکم  میطناب دار دور گلو هیکه انگار شب ینکشم و با خشم غیج

امد خودم را با ان  یو بدم نم دیلرز ی.تمام تنم از خشم مدمیکوب نیرا به زم میپا

کرد داخل آب پرت کنم.با شروع حرکت لنج  یعاقل بودن م یکه ادعا یمردک

 یفقط خودم را به نرده ها رساندم تا از شدت خشم خفه نشوم و بعد با غرور

کوباندم.لنج که در  دیمحافظ سف یبه نرده ها یکه بدجور لگد مال شده بود مشت

شدم ،  ادهیبا روزبه و نغمه از آن پ یبدون خداحافظ ستادیبندر ا ی هیحاش

 یبه قدر نیزم یرو میپارک کرده بودم ، قدم ها یکیرا درهمان نزد نیماش

 نیخواستم انتقام آن حرف هارا از زم یمحکم و پر حرص بودند که انگار م

 دیپژو پارس سف کی دنیودم که با دب دهینرس نی.هنوز به ماشرمیبگ میپا ریز

 شهیو چشمانم برق زد ، هم ستادمیشد ا یم سوارشکه داشت  یرنگ و مرد

اورده بودم. با نگاه  مانیا نیهستم و حاال به ا یمعتقد بودم ادم خوش شانس

رفتم و  نشیمن بود به طرف ماش یفقط خشم و حرص درون لشیکه دل یبراق

را کاور کند  مینبود تا صدا یقیاز موس یخبر گریجا د نیرا بلند کردم.ا میصدا

 !ی:ه
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و  کلیو ه یظاهر تیشد جذاب یم می، حاال که فقط خودمان دونفر بود دیچرخ

نداشتند.چشم و  تیاهم یمن ذره ا یکه برا ییزهای.چدیقد برازنده اش را بهتر د

 یبود با کس نیاطرافم پر بود ، اصال اگر جز ا ییآدمها نیدل من از همچ

بود و  لشانیچهره و استا شهیسنجش آدم ها هم یمن برا اریشدم.مع یدوست نم

تمام دوستانم خوش چهره و جذاب بودند.با جسارت تمام درون  نیبه خاطر هم

 یرا باال اوردم : حرفات و زد شدم و انگشتم رهیو مردانه اش خ یچشمان جد

 یب یلیکه خ نی، دوم ا یخودت وونهیکه د نیجواب بدم.اول ا ینستادیو وا یرفت

که برو  نی..سوم ایاریو به روم م نم ینداشته  یکه مشکالت هورمون یشرم

 ..خب؟ریبم

در شناخت جنس  میمرد تمام معادالت من را از ان هم ادعا نینگاهم کرد.ا فقط

 یور یچند در میحرف ها نیبود بعد ا یگری.هرکس دختیر یمذکر بهم م

 یم انیدر حقش ب یتر شیراحت افاضات ب الیکرد و بعد من با خ یبارم م

شد و در  نیسوار ماش قینگاه ممتد و عم کیو بعد  یجواب چیه یکردم.اما او ب

 ارام تر نشده بودم حرکت کرد. یذره ا یمن که حت نیچشمان خشمگ یجلو

را پشت سر  میو فحش ها دمیکوب میرو یبه تکه سنگ جلو یلگد محکم میپا با

نفرت داشتم.او  ینیب شیقابل پ ریوغ یعوض یقطار کردم.از آدم ها نشیماش

 از ان ها بود. یکیهم انگار 

را تا ته  کیموز یبشوم ، صدا نمیبود که سوار ماش نیراه آرام شدنم ا تنها

 انیم اوردیتوانست تاب ب یقراضه ام م نیکه ماش یسرعت نیکنم و با اخر ادیز

 شد... یراه آرام م نیدرونم فقط با ا یاغیها برانم.دختر سرخورده و  ابانیخ



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

**** 

 خونه؟ یساعت چند اومد شبی_د

را داخل  هیاز پلو و قل یو خواب آلود قاشق دمیبه چشمان پف کرده ام کش یدست

 گذشته بود. کیدهانم گذاشتم : 

 ی دهیو کش ستالیکر وانیو پارچ آب را برداشت و درون ل دیکش یقیعم نفس

خواب  یلیخورم شبا خ یو که م دیجد یقرصا نی: ا ختیآب ر یمقابلش کم

 نشد! یایبمونم تا ب داریکردم ب یشم ، هرکار یآلود م

دنبال تربچه گشتم : بهتر.من آخر هفته هام  یسبد سبز انیتکان دادم و م یسر

 !یکه چ یبمون داریب یخوا یخونه..م امیم روقتی.دنهیاوضاعم ا شهیهم
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ه بود شد میها قا حانیر ریتربچه که ز کیهم دستش را جلو اورد و  خودش

با ضمانت و  رنتونیبگ گهیو به دستم داد : نگرانتم آمال..اندفعه د دیکش رونیب

 مراعات کن خودت! کمیشن! ینم الیخ یمن ب یالتماسا

 ستی..ننهیمن ا حینشن ، کل تفر الیخ یبه تربچه زدم : خب ب یحرص گاز با

 الیخ یکه ب ختهیدور و برم ر حیتفر یمملکت اوضاعش گل و گالبه و منم کل

خواد بشه به جهنم!تو هم  یهم م یزنم.هرچ ینم امیشم؟من از مهمون یکی نیا

تو من  یمن فاز حرفا لهم گند نزن به حا نای...ااریحرفا کفر من و باال ن نیبا ا

 !شهیکنه هم یم یو قهوه ا



غم بار فقط به  یو هربار در برابر لحن من سکوت کرد و با نگاه شهیهم مثل

که درون وجود من شعله  یدانست اتش یتماشا کردنم نشست.انگار خودش هم م

 .ستین یمسخره خاموش شدن یها و حرف ها هیتوص نیکشد با ا یم

چفت و بستم  یدهان ب نیتر از ا شیکه ب نیا یرا نصفه رها کردم و برا میغذا

و  یگرفتم تا خستگ یمدوش  دیبلند شدم ، با یمقابلش باز نشود از پشت صندل

 رساندم. یو بعد خودم را به سالن م دیپر یخواب از سرم م یکسل

 یاغیهمه  نیا یابرایخورد ،  ینبود بعد رفتنم مارال جان باز هم غصه م مهم

 گریوقت بود د یلیشد.خ یو باز سردردش شروع م ختیر یمن اشک م یگر

به  دی، بارها ثابت کرده بود جز خودم نبا ایدن نیمهم نبود.ا یزیچ چیه میبرا

 کیو  میدرد عظ کیبدهم...بد هم به من ثابت کرده بود ، با  تیکس اهم چیه

 کهنه و تلخ. قتیحق

ام  یمشک دیسف یها یو کتان دیسف یتنه  میرنگم را با ن یمشک نیج شورتک

تن  یام گذاشتم و بعد وارد حمام داخل راهرو شدم.حوله  یداخل ساک ورزش

 یخودم را شستم و موها یبود.سرسر زانیحمام او یبه در پشت شهیپوشم هم

 میاز موها ب.حوله را تن زدم و همان طور که آدمیبلند و حالت دارم را آب کش

کرد به اتاقم  یشدند چکه م یکه همه داخل کاله حوله ام جمع نم

 ینرژبه من ا شهیطرح زده بودم هم وارید یکه رو یبرگشتم.اسکلت بزرگ

 یکرد و با ان رنگ ها یخاص م یاتاق ها هیاتاقم را شب یداد.فضا یمثبت م

ساخته  میبرا ژهیاتاق و کی یو مشک رهیت ی، زرشک یو درهم خاکستر رهیت

 کیدکورش بود. یاش نامرتب بودن سهو یاصل یکه مشخصه  یبود.اتاق

برد.سشوار را به برق زدم و خم شدم  یاش دل م ختهیمدل بهم ر ییجورها

بودم از آن  دهیکه تازه خر یمشک ریدست لباس ز کی.شمیآرا زیم یمقابل کشو

حوله را با  م.بعد هدمیخارج کردم و همان طور که حوله دورم بود ان را پوش

مشغول  نهیآ یجلو ریتخت پرت کردم و با همان لباس ز یحرکت رو کی

خواست ، ان  یدار و تند م سیب کیموز کیم شدم.دل میموها دنیسشوار کش

خواستم قبل  یکه نم ییقدر که نفسم را ببرد و با خودش همراهم کند اما از جا

 یم ابلهمق لیم نیبا ا دایعرق شوم شد سیبه سالن خ دنیاز رس

 



 [18:32 28.09.18, ]ایـآل (زهرا ارجمندنaʍaℓ)آمــ

 8#پارت_

 #آمــــال 

 #زهرا_ارجمندنیا 

را برداشتم و محکم ،  دمیسف یرا خشک و لخت کردم.کش مو می.موهاکردم

رنگم  یبستمشان.به چشمان آب یدم اسب فتندیکه اطراف سرم به گز گز ب یطور 

و  بیدانستم تا چه اندازه دلفر یخودم که خوب م یبرا یزل زدم و با چشمک

 یو باال تاهکو نیام رفتم.شلوار ج یرسم به سراغ تاپ ارتش یجذاب به نطر م

 یانداختم و بعد مانتو میموها یشال،  رها و ازاد رو کیو  دمیمچم را پوش

و بعد برداشتن  دمیرا از شارژ کش لمی.موبادمیو خنک جلوبازم را پوش ینخ

سردم  یام از خانه خارج شدم.مارال جان فقط در مقابل خداحافظ یساک ورزش

شد نگران من  یخدا باعث م ی شهیکه هم یو ظاهر پینگاهم کرده بود ، به ت

 رد داده بودم. دمیعقا انیرا م یکه انگار زندگ یباشد.نگران من

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

 !ادیساعت پنج گفت م-

دار و  سیب کیموز انیگفته بود تا م ادیفر هیشب ییبا صدا بایرا تقر نیا نغمه

تکان دادنشان  حیم برسد.دستان ساناز را گرفتم و طرز صحبلند سالن به گوش

 نهیخودم نشانش دادم.در همان حال هم که درون آ یبا همراه گریبار د کیرا 

 یالک یگفت ی...مخودیبکردم داد زدم :  یساناز را نگاه م یها یجفتک پران

 ندارم! یبچه باز ی، من حوصله  ادیهمه راه ن نیا

 یتکان داد و من با تأسف به حرکت مفتضحانه  میخاک برا یرا به معنا دستش

ام با او بود اما انگار  یکالس خصوص یجلسه  نیدهم نیباسن ساناز زل زدم.ا

 یپرورشش دهم.م یدر دنس درون وجودش نبود تا الاقل کم یاستعداد چیه

شکست  کینفر را  کی نیشده بودم ا یکه مرب یسال کی نیتوانستم در ا

که دور تا دور سالن  یسرتاسر یها نهیخودم بدانم.خودم را به آ یبزرگ برا

را کم کند ،  کیموز یدادم و به نغمه اشاره زدم صدا هیکار شده بودند تک



 یباال قایپخش صدا دق یاز باندها یکیتکان داد و به طرف پخش رفت. یسر

افسانه و .خوشبختانه مگرفت یداشتم سردرد م گریسرم بود و با شاهکار ساناز د

کم  نیبودند به ا کیروبیسالن مشغول آموزش ا ییشاگردانش که قسمت جلو

 یاز شاهکارها یکیسامر  کینشان ندادند.موز یواکنش کیموز یشدن جزئ

calvin شیبه سر شانه ها یزد.دست یبودکه ساناز داشت رسما درون ان گند م 

خوب نگاه کن به زدم تا متوجهم شود و شلنگ تخته انداختنش را تمام کند : 

 کن ! سشیدنس من ، بعد با خودت مقا

اش حلقه  نهیس ینفس نفس عقب نشست و نغمه دستانش را با لذت رو با

کنم.چندماه از  یخودم بخواهم برقصم شاهکار به پا م یدانست من وقت یکرد.م

شده  نیگذشت اما رقص در خونم عج یتر نم شیب یورودم به هجده سالگ

 اعثب نیتمام لحظاتم با رقص پر شده بود و هم یاز چهارده سالگ بایبود.تقر

رقص سالنش  یخصوص یاز کالس ها میشد سوده به من اعتماد کند و چهارتا

 تمیخواننده و ر یاول با صدا کیرا به من بسپارد.موز
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 یجلو یام را رو یست دستبند پارچه ا دیشد.هدبند سف یشروع م یمیمال نسبتا

، همراه  دمیو سف دهیکش یرا محکم تر کردم.پاها میها یزدم و بند کتان میموها

داد تا چه حد رقص ،   ینشان م یبرهنه ام به خوب یاز شکم و بازوها یقسمت

دنس شروع کردم و با  شافلداشته.با رقص پا و  ریبودن اندامم تأث رینظ یدر ب

.نگاه ها نمینگاهش را بب دیتمج ریغرور به نگاه پر حسرت ساناز زل زدم تا تأث

شد کتمان  یگرفتم و نم ینگاه ها اوج م نیزدند ، من از تحس یبا من حرف م

 یلذت م رمینگاه ها قرار بگ نیو تحس دیکه مورد تمج نیکرد چقدر از  ا

و  یکردم و با حرکت تند ، فنر ریدرگبرم.کم کم عضالت شکمم را هم 

شود و نتواند حرکت  جیبود گ نیگذاشتم.قصدم ا شیبدنم را به نما یانعطاف باال



استراحت کوتاه به شاگردانش داده بود تا مثل  کیرا دنبال کند.افسانه هم  میپا

 ریرقص نظ ی نهیدانستم در کل بوشهر در زم ی.منندیرقص من را بب شهیهم

دادند.هربار  یبه من نشان م نستاگراممیا یفالوورها و کامنت ها ار نیندارم..ا

رفتند به من  یبدنم م یو تاب ها چجیپ یکردند و قربان صدقه  یم نمیکه تحس

چرخش  کیتمام شد و من هم با  کیام.موز بندهیکرد که جذاب و فر یثابت م

 میبرا فسانهفرستادم.ا رونیب یپرش بلند ، رقصم را تمام کردم و نفس کیتند و 

که زد شاگردانش را دوباره جمع کرد ، نغمه  یفرستاد و با سوت یبوسه ا

و به  دمشیسالن درآورد و به طرفم پرت کرد.در هوا قاپ خچالیاز  یآب یبطر

 یبود یجلو آمد : عال نیپر از تحس ی.ساناز با نگاهمیزد یهم چشمک یرو

 آمال جون!

 یبه من م یریهربار لذت وصف ناپذ دنشیدانستم اما شن یرا خوب م نیا

شانه اش قرار دادم و با  یشدن و توجه بودم ، دستم را رو دهید یداد.من تشنه 

رو رک بهت بگم ساناز جان ، تو واسه  یزیچ هیغرور زمزمه کردم : بزار 

استعداد  ااما واقع ستهیب کلتمی، ه یهست ی..دختر خوشگلیرقص ساخته نشد

اما قابل قبول  یگم عال یرقص نم هیبعد ده جلسه  من ی..شاگردایرقص ندار

 یمن فرق ی.برایشروعت موند ینقطه  یتونن اجرا کنن اما شما تو یم

 یا گهید زیچ یبهت بگم..برو وقتت و برا فمهیاما وظ رمیگ ینداره..پولم و م

 بزار.

به  یمات و پر غمش ، به طرف نغمه قدم برداشتم.قر یتوجه به چهره  یب و

 نیچندتا از ا هیعکس از خودت  ی، به جا یخر یلیگردنش داد و لب زد : خ

!من یزن یم بیآمارت و پول به ج یره رو یم ی، کل نستایرقصات و بزار ا

 کردم! یتورو داشتما ، معطل نم لیهنر و استا نیاگه ا

آبم را باز کردم و چند قلپ از آن خوردم ، بعد هم  یزدم و در بطر یپوزخند

غلطا رو نکردم مارال داره  نیسوده نشستم : ا تیریمد زیم یمثل خودش رو

افسره  نی...قبل از هرکس اچیه گهیبزارم که د لممیکنه ، بخوام ف یکچلم م

 کنه. یندازتم زندان و صفحمم از دور خارج م یم ادیم یکیخ

 تو هم جونت به صفحت بنده ! : دیو غش غش خند بلند
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گفت..جان من  یکنم ، درست م دشیینشان دادم تا تأ شیشصتم را برا انگشت

کردم بند  یکه از ان کسب م یو درامد غاتیهزار فالوورم و تبل ستیبه ان دو

 شبیشد و گفت : مارال و چطور د لیبه جلو ما دیته کش شیخنده ها یبود.وقت

 ؟یاومد ریچرا د ؟نگفتیچوندیپ

تر از اونم وجود داره...صبح  ریچند قلپ از آبم را باال رفتم : مگه گ دوباره

 گندش و زد به اعصاب من!

سرش جمع کرد : مامانا  یاش را محکم باال یشراب یلبخند زد و موها دوباره

 بابا ! یخی...بننیهم همشون

 یکردم متوجه نشود.از رو یمکث کردم ، چهره ام درهم رفت و سع چندلحظه

 .نیند میبهش تا یساناز و رد کردم.واسه کالس بعد نی: من ا دمیپر نییپا زیم

باهاش حرف  نی.بشادیزنه االن م نیتکان داد و به ساعتش زل زد : ا یسر

به بچه  کممی یریگ یبرادرش سه سالش شده تازه...پولت و م یبزن ، بچه 

 ..ردش نکن!ید یم ادی دنیپر نییباال پا

 رونیب قیعم یآب را درون سطل پرت کردم و نفس یشده  یخال یبطر

سه  یبچه  کیانتظار نداشت من از  یگفت ، بهرحال کس یفرستادم.بد هم نم

کردم و با  یعت تحملش مسا کی دیبسازم.فقط با یدنسر حرفه ا کیساله 

.تصور دیرس یخرابم در ارتباط با بچه ها سخت به نظر م یبه سابقه  یتوجه 

از اعصاب من خارج بود اما  شانیها یریونگ کردن ها و بهانه گ نگو

 یتر شیلپتابمم بد جور به سرم زده بود و به پول ب ضیها فکر تعو یتازگ

 !نمیبچه رو بب نیا دیقبلش با ی: باشه..ول دمیغر نیهم یداشتم.برا اجیاحت



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

 :آرکان

 زشیاش بلند شد ، ساعت ها نشستن پشت م یرا بست و از پشت صندل لپتاب

از درد شانه ها و گردنش  یناش ی.با اخمردیباعث شده بود ستون فقراتش بگ

.نگاهش را دورتا دور اتاق پر دیزد و پوشچنگ  یکتش را از پشت صندل

برق را  دیمرتب است کل زیراحت شد همه چ الشیخ یارامشش چرخاند و وقت

نشسته بود  زشیپشت م دهیشدن اتاق از ان خارج شد.سپ کیفشار داد و بعد تار

بلند  شیاز جا دنشیکرد.با د یم پیتا یزیخواب آلود و خسته چ یو با چهره 

 ؟یری:م ستادیشد و ا

به  یداد میتا یکتش را صاف کرد : فردا از ک ی قهی یتکان داد و لبه  یسر

 مراجعا؟

انداخت و زمزمه کرد : از ساعت چهار تا  یبه دفتر مقابلش نگاه عیسر دهیسپ

بندازش  یکه دکتر شمس ارجاع داده بهت!خودت گفت هیده....مورد آخر مورد

 آخر وقت! یبرا
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نبود.به آلما قول داده بود  ادشیمورد  کی نیرا کوتاه بست ، اصال ا چشمانش

 یبر حواس پرتش فرستاد و با اخم ها یفردا شب او را به پارک ببرد ، لعنت

ود رم ، تو هم کارات و بکن ز یخوب.من م یلیتکان داد : خ یدرهم تر سر

 برو.فعال.

زمزمه کرد و آرکان از واحدش خارج شد..آسانسور را  یخداحافظ آرام دهیسپ

دوره  کی دیداد.با هیتک یسوار شد و سرش را به اتاقک فلز یزد و با خستگ



تر  ادیروزها فشار کارش ز نیگرفت ، ا یخودش در نظر م یاستراحت برا ی

آلما وقت  یبرا شهیشد کم تر از هم یباعث م نیاز حد معمول شده بود و هم

 کیقرار و تحر یاش ب یباعث شده بود کوچک دوست داشتن نیبگذارد و هم

 شود. ریپذ

رفت ، در همان  نشیاز ساختمان پزشکان خارج شد و به طرف ماش یخستگ با

آلما را آماده  دیبگو  ردویآهو را بگ یرا دراورد تا شماره  لشیحال هم موبا

برد به  یکه مثل شب قبل ان جا خوابش م نیزودتر و قبل از ا دیکند ، با

 یشگیهم یانزود تماسش را جواب داد و با مهرب یلیرفت.آهو خ یدنبالش م

 اش زمزمه کرد: آرکان جان!

فرمان قرار  یمحکم بست ، ساعد دستش را رو یشد و در را کم نیماش سوار

اش زل زد :سالم خسته و مردانه  ریوسط به تصو ی نهیداد و درون آ

 دنبال آلما..امادش کن! امی..دارم مزمیعز
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باال ، شام  ایب یدیمحتاط گونه شد : آرکان جان ، رس یآهو ، آرام و کم یصدا

 هیهم باهات دارم ، نگران آلما نباش.امشب پر انرژ یحرف هیبرات نگه داشتم..

 بره! یخوابش نم ایزود نیبه ا

خواست دنبال  یدوخت ، دلش م نشیماش مریبه تا یرا با خستگ نگاهش

به  یلیم  چیدخترکش برود و بعد باهم به خانه برگردند و زود تر بخوابد ، ه

هر بزرگ ترش را احترام خوا شهیحال هم نیشام خوردن هم نداشت اما با ا

 باشهبخواهد و جواب رد بدهد :  یزیشد آهو از او چ یداشت ،  نم ینگه م

 آهو جان، پس فقط حواست باشه آلما خوابش نبره!



 یصندل یرا رو لیزمزمه کرد و ارکان موبا یراحت مهربانانه ا التیخ آهو

گذشت رد شود و  یم ابانیکه از خ ینیصبر کرد تا ماش یکنارش پرت کرد.کم

با بلند  شهیرا روشن کرد و مثل هم نیاز پارک درامد ، پخش ماش یبعد به آرام

را  مرد نیا یکمرنگ شدند ، صدا شیها یانگار خستگ نیمع یشدن صدا

داد  نییرا پا شهیهم شلوغ نبودند ، ش یلیبوشهر خ یها ابانیدوست داشت ، خ

 و صورتش را نوازش کند. چدیبپ نیتا باد ، هرچند گرم داخل ماش

 باشه. ریکه با ثروت فق ستیکس ن چیحق ه نیا بگم

 باشه. ریرو حص دیبافه نبا یکه فرش م یکس

 سازه.. یکوه درد م هیاز انسان  یسخت اگرچه

 سازه. یمرد م کیاز مردم ما درد ، داره  یول

 تا جنوبم عشقم.. شمالم

 دارم. یخاک و گندم چه

 دارم. یم چه مردم، بگ دیکنه با یاری صدام

فرمان مشت کرد و با چشمان خسته  ی، دستش را رو ستادیچراغ قرمز ا پشت

افکارش سرک  یچراغ زل زد و ذهنش به هزارتو مریو سرخش به تا

کرد و تا توانست فشارش داد.سردرد  دایدرد ناک افکارش را پ ی.نقطه دیکش

پشت  نیبا بوق ماش.چراغ سبز شد و دیبر یداشت امانش را م یاز خستگ یناش

آهو که نگه داشت  یخانه  یبه خودش امد و حرکت کرد.روبرو رشس

دار خواهرش  اطیح یخانه  دینشست و به در سف نیدرون ماش یچندلحظه ا

 خواند. یخودش م یطور برا نیزل زد.خواننده هم هم

 .میساز یکه گنج از رنج م میهست یو تو مردم من
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 .میناز یفرهنگ م نیبه ا یدیخورش خیتار نیا به

 تو مشت ماست.. ندهیکه آ میهست یو تو مردم من

 از هفتاد نسل قبل هزار اسطوره پشت ماست.. که

 تا جنوبم عشق.. شمالم

محبوبش مقابلش بود و  یخواست خواننده  یپخش را قطع کرد ، دلش م یصدا

که ترکش کرده  یرانیاز آن ا ندیزد ، کجا بود تا بب یم شیپوزخند به رو کی

 ظیو غل دیمه سف کیمردم پشت  نیا یبرا ندهینمانده بود و آ یزیچ گریبود د

فشرد و با  ستشپنهان شده بود.انگارکه اصال وجود نداشت..چشمانش را با د

را زد و بعدزنگ در خانه را فشرد و  موتیشد ، ر ادهیپ نیاز ماش یخستگ

 یم غیج فونیدرسا ، خواهرزاده اش که پشت آ یزده  جانیه یزود صدا یلیخ

کرد.آهو در  شیمهمان لب ها یو لبخند کم جان دیاومد به گوشش رس ییدا دیکش

 یبه قد بلند و قامت برازنده  تبود و با لذ ستادهیخانه به استقبالش ا یورود

داد و باهم دست  میمال یلیه بود.آرکان جواب لبخندش را خبرادرش زل زد

 یتا برادرش وارد شود و آرکان داخل خانه شد ، خانه  دیدادند.آهو کنار کش

آرام و گرم استفاده شده در  یداد و رنگ ها یعشق م یبو شهیخواهرش هم

شد حس آرامش به  یکه وارد خانه م یهرکس یدکورش باعث شده بود برا

تا  نیچرا؟برو بش یستادی.دست آهو پشت کمر آرکان نشست :ااوردیارمغان ب

 من غذات و گرم کنم!

مبل انداخت و همان طور که به  یدسته  یرا از تنش دراورد و رو کتش

اب به  هی..رمیرفت زمزمه کرد :زحمت نکش ، س یخانه م سیطرف سرو

 بوده! یکارت چ نمیبب امیدست و صورتم بزنم م

 یندارد ..وضع زندگ یا دهیدانست اصرار فا یش شد ، ما رهیاز پشت خ آهو

 کیو تند  دیکش ی، آه دیچیپ یهربار دلش از غصه بهم م دید یآرکان را که م

 ییپر کرد تا الاقل برادرش از ان ها بخورد.آرکان با دست و رو وهیبشقاب م



و دادشان کل  غیخارج شد و به طرف اتاق بچه ها رفت ، ج سیشسته از سرو

آهو دخترش را  یحرف ها دنیداد قبل از شن یم حیخانه را برداشته بود.ترج

 یاش را کم م یداد و خستگ یم یبه او توان و انرژ شهی، آلما هم ندیبب

را  یباز لیکل وسا بایبچه ها که تقر دنیکرد.آرام در اتاق را باز کرد و با د

لبخندش عمق گرفت.به  دندکر یم یبودند و مستانه باز ختهیکف اتاق ر

و تپلش  دیسف یزد و نگاهشان کرد.دخترکش با ان دست ها هیچهارچوب در تک

 یلپ ها یرا بلند کند.دلش برا الیبزرگ دان یباز نیداشت ماش یسع یبه سخت

 جون! یی:دا دیکش یغیج دنشیاش رفت.درسا با د یو باز جانیسرخ از ه
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 بود تا سر  آلما به طرفش  یکاف نیهم و

 یبه طرفش بدود.آرکان رو انیرا به سرعت رها کند و بابا گو نی، ماش بچرخد

را  شیگلو ریبار ز نیکوچکش را بغل گرفت ، چند عیزانوانش نشست و سر

 یسرخ من!خوب بیمن ،  س ی، زندگبابا  زیکرد :عز شیبو قیو عم دیبوس

 ؟ییبابا

که پدرش دارد  دیفهم یاما م دیگو یکرد آرکان چه م یهم درک نم یلیخ آلما

،  دیکش ینازش سر به فلک م ایدن یدخترها یکشد ، مثل همه  ینازش را م

زده دستانش را بهم  جانیو ه دیپدرش را بوس یو خودش هم گونه  دیبلند خند

 :بوس..بوس! دیکوب

و  دیدستانش رفت ، دوباره دخترش را بوس انیسرخ م بیس یدلش برا آرکان

گذاشتن از اتاق  الیسربه سر درسا و دان یکرد و بعد کم شیبعد آرام رها

نشسته  یریش یمبل ها یرو وهیخارج شد ، آهو در حال پوست گرفتن م

 کو؟ نیرا باال فرستاد و خودش هم نشست :حس شیها نیبود.آست



پوست گرفته شده را به طرف آرکان گرفت :  یها وهیبا لبخند ظرف م آهو

 بخور! وهیالاقل م ای، ب ادیم رید کمیامشب 

 بیتکه س کیشاد کردن دلش  یرا از دست خواهرش گرفت و برا بشقاب

 آهو را راحت تر کرد : آرکان جان؟ الیانگار خ نیداخل دهانش گذاشت ،  هم

:  دیکش یقیرت آهو زل زد ، آهو نفس عمبه صو یرا بلند کرد و جد سرش

 گفت! یم ییزایچ هیمهد آلما  یمرب شیپ یهفته 

زد ، درست  یشد قلبش تند م یپدرانه درهم رفتند ، بحث آلما که م شیها اخم

 یزود پدر شده بود. دوستانش حت ی.هرچند که او کمایدن یمثل تمام پدرها

دختر سه ساله  کی یسالگ کیو  یازدواج هم نکرده بودند اما او در سن س

 اومده؟ شیپ یناموفق پر عذاب : مشکل یتجربه  کیداشت و 

، فقط گفت اضافه وزن آلما  زمیاو شد : نه عز تیمتوجه حساس عیسر آهو

 نیگفت ا یکنه ،  م یها نتونه با بچه ها همراه یباز یبعض یباعث شده تو

 کنه! یریتر بشه و از بچه ها کناره گ ریگوشه گ کمیروزها  نیباعث شده آلما ا

شده  ریسکوت کرد تا اهو حرفش را ادامه بدهد ،  ذهنش به شدت درگ آرکان

هم برده بود و دکترش معتقد بود اضافه وزنش با  هیمشاور تغذ شیبود.آلما را پ

، هرچند  ردیبه او سخت بگ دینبا یلیشود و خ یرشد و بزرگ تر شدنش کم م

 نیکه بشنود دختر سه ساله اش هم بابت ا نیاشت اما اسبک هم د میرژ کی

کرد.آهو متوجه بود که سکوت  یم تشیاز اندازه اذ شیشده ب ریمشکل گوشه گ

 اطیبا احت نیهم یدارد ، برا یا یآرکان چه معن
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از دوستام که پزشکه مشورت گرفتم.گفت  یکیگفت : راستش از  یتر شیب

 ادی یزیچ هیکالس شاد و پرتحرک که هم  هی مشیاما بفرست مینکن تیبچه رو اذ

که به روند کاهش وزنش کمک  نیو اعتماد به نفسش و باال ببره هم ا رهیبگ

و  نهیش یم اخواد ارکان...اکثر یکردن نم تیکنه.آلما اصال انگار دلش فعال

 یکشن که آلما باهاشون دنبال باز یخودشون و م ایکنه ، درسا و دان یم یباز

کالس  یتحرک به هوا کمی دیخوره از جاش.شا یکنه اما قربونش برم تکون نم

 ه؟یداشته باشه براش بهتر باشه..هان؟نظرت چ

 ریآلما تقص یرا مالش داد ، کم تحرک شیها قهیرا از آرنج خم کرد و شق دستش

نشاند و  یخود م کیاو را نزد ادشیز یبه خاطر کارها شهیخودش بود ، هم

 یتکان نخورد ، خوب م شیکند و از جا یباز شیها یگفت با اسباب باز یم

بچرخد تا  خانهدنبالش در  دیرس یبه تحرک دارد اما نم اجیدانست فرزندش احت

ت بود.با اخم سخ شینقش پدر و مادر بودن همزمان برا یفایمواظبش باشد ، ا

 ه؟یچ شنهادتیآهو زل زد :پ یدرهم به چهره  یها

که آلما تنها واکنشش به تحرک  یدیفرستاد : کالس رقص ، د رونیب ینفس آهو

کردم براش ، فقط الزمه قبلش خودت هم در  دایجوون پ یمرب هی...کهیموز

 !یباش انیجر

فرستاد و  رونیب یکرد. نفسش را عصب یم یرقص؟آهو حتما شوخ کالس

 یبچه ها ، صدا یباز یصدا انیکرد از م یچشمانش را کوتاه بست و سع

 کوچکش را... بیس یکند..صدا کیدخترش را تفک

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

اش را خود آرکان بسته  یمنیعقب نشسته بود و کمربند ا یصندل یرو آلما

 انداخت : آلما بابا! یخواب آلودش نگاه  یبه چهره  نهیبود.از آ

به  دنیتا رس یزیچ گریباز کرد ، د یو درشتش را کم یچشمان رنگ انیم

نخوابد : امروز عمه اهو  نیداد فرزندش در ماش یم حیخانه نمانده بود و ترج

 !میرو کالس رقص ثبت نام کن یگفت الما گل یم

فر  یداد و موها یتر شدند ، دستان تپلش را تکان اریهوش یچشمانش کم آلما

 ؟یصورت گردش را عقب داد : نانا یامده رو



 یدختره  یلب ها آرکان نشست و سرش را تکان داد : ا یرو یمحو ی خنده

 ثبت نامت کنم؟ یدوست دار ،ی..بله نانایقرت
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 یجد عیکرد خودش را جلو بکشد و کمربندش مانعش شد ، آرکان سر یسع آلما

 بابا ، خطرناکه! نیشد :درست بش

 دوست! یتند دست زد : آلما دوست...نانا د،یشن یاما انگار نم آلما

نبود دل  یفرستاد ، خب الاقل اگر خودش راض رونیب قینفسش را عم آرکان

رقص دوست داشت ، کوتاه سرش را به عقب چرخاند :  یادیدخترش ظاهرا ز

خانم لباس  یبرا قرت دیگم ببره ثبت نامت کنه ، قبلشم با یفردا به عمه م

 !میریبگ

 یچال م دندیخند یم یوقت شی، لپ ها دیو بلند خند دیکش یکوتاه غیج آلما

سرخ کوچک و خوشمزه :  بیس کیاسمش بود. یمعن هیافتادند ، درست شب

 دامن..دامن!

را داخل  نیخواست ، ماش یهمان لبخند سرش را تکان داد ، دامن هم دلش م با

را کلفت کرد  شیکرد صدا یمجتمع برد و همان طور که خاموشش م نگیپارک

 خوره! یدخترکوچولو رو م نی:االن آقا گرگه ا

بود ؛ آرکان  دهیو انگار خواب کامال از سرش پر دیغش غش خند آلما

و انگار حق با مشاور مهدش  دیکمربندش را باز کرد و در آغوشش کش

و وارد  دیامد.گونه اش را بوس یبه چشم م یشده بود و حساب نیبود.سنگ

پدرش قرار داد ، آرکان  یقو یشانه ها یآسانسور شدند ، الما سرش را رو

ه اش را بست ، و چشمان خست دیفرزندش کش یفر موها شمیرا به ابر اشگونه 



 شیرا حاضر بود بدهد اما کودکش لبخند بزندو شاد باشد و لپ ها ایدن یهمه 

و آلما به بغل در  یف به سخت تسادیقرمز بمانند.آسانسور که ا یاز شاد شهیهم

به  می، مستق دیایب نییامد از آغوشش پا یم شیخانه را باز کرد ،  آلما تنبل

تخت قرار داد ، دخترک  یدخترش رفت و او را رو یطرف اتاق خواب فانتز

خودش را به خواب زده بود و چشمانش را محکم بسته بود ، خم شد با  طانیش

چشمانش را نوازش کرد : خب پس ، آلما که خوابه..منم  ینوک انگشت رو

 بخورم! تزایبرم پ

 !تزایباز شدند و بلند گفت : منم پ هیاز ثان یآلما در کسر چشمان

کجا  تزامیشکمو، نصف شب پ طونیو آلما را قلقلک داد :ش دیبلند خند نآرکا

 بود اخه؟

 دنشیبوس نیو آرکان ح دیبود گول خورده خودش هم خند دهیکه فهم آلما

 یلبخند م نیا یرا برا ایتپلش دراورد.دن یرا از پاها شیجوراب ها

 بود...تنها رشته.. اتیح نیاتصالش به ا یداد.دخترش تنها رشته 

*************************************************************** 
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 :آمال

 یسلف نیرا باال گرفتم ، دورب لمیو موبا ختمیطرف صورتم ر کیرا  میموها

را به جلو جمع کردم  میداد.لب ها یم لمیتحو نهیبود و آ کسلیمگا پ زدهیاش س

 نستاگرامیدرون ا عیشده بود.سر یاز خودم گرفتم.عال یسلف کی...کیو بعد.چ

 بلند نغمه از برنامه خارج شدم : آمال! یکردم و و با صدا رشیش



ام را محکم بستم ، خودش به  یکتان یو بند باز شده  دمیپر نییپا زیم یرو از

 بفرستم واسه ماندانا! رمیبگ لمیبرقص ازت ف کمی ایطرفم امد : ب

 !هیکدوم خر گهیگرد کردم : ماندانا د شیرا برا چشمانم

عقب فرستاد: الحق که خر برازندشه ،  یرا با عشوه گر شیو موها دیخند بلند

از  یماه رفته کالس رقص ه هیکنه. یم یدخترخالمه بابا ، نکبت تهران زندگ

خوام  ی.مستین شیهم حال یچیمن.ه یفرسته برا یم رهیگ یم لمیخودش ف

 !رمیحالش و بگ

چکار  گری، د ریکه خودت برقص و حالش را بگ میجوابش را بدهم و بگو آمدم

به اصرار  شیکه سه روز پ یا ییکه ورود زن محجبه و مانتو یبه من دار

رقص و ساعات ازادم باهم صحبت  یبودمش تا راجع به کالس ها دهینغمه د

ن زنه یحواسم را پرت کرد : ا بایکوچک ، تپل اما ز یبچه  کیهمراه  میکن

 دوباره اومد که!
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: فکر کنم اومده ثبت نام کنه ، اون  دیسالن چرخ ینغمه هم به طرف ورود سر

زد  یبودم مامانم م نیکالس رقص؟من هم سن ا سهیخواد بنو یرو م ینخودچ

 بود دست بزنم! نیا تمیقابلمه ته ته خالق یرو

 !رینغمه ، فقط برو بم ریپروا قهقه زدم : برو بم یام گرفت و ب خنده

را پشت گوشش فرستاد و ژست  شیهم خنده اش گرفت و بعد موها خودش

 طرف! نیا ادی، سوژه داره م سیه سیرا به خودش گرفت: ه یخانمانه ا

آن قدر بلند بودند که  میتا دوباره بلند نخندم ،  خنده ها دمیدندانم کش ریرا ز لبم

کرد.زن دست در دست ان به قول  یهربار توجه همه را به خودش جلب م



سالم کرد.نگاهم اول به  یو با لبخند مهربان دیاش به ما رس ینغمه نخود چ

عالقه ام به  عدمشد ، با توجه به  دهیطرف دختر کوچک و صورت گردش کش

.جواب رمیبود که دلم بخواهد گازش بگ یخوردن یبچه ها باز هم ان قدر

 نیا میو او دستش را پشت دخترک قرار داد : ما امروز اومد میسالمش را داد

 !میباهم حرف بزن دیساعت کالسش با نیی.فقط سر تعمیجا آلما جان و ثبت نام کن

 شی، گونه ها دیرس یبه نظر م یخجالت یشد ، کم دهیشبه طرف دختر ک نگاهم

 ی.لبخند مسخره ادیدزد یچشم م یگل انداخته بودند و مرتب با لبخند بامزه ا

 یگرینه و کالس را به کس د میخواست بگو ینشاندم ،  دلم م میلب ها یرو

 میدخترک کوچک باعث شد لب ها ینمک چهره  دیدانم...شا یبسپارم اما نم

 ی.مهیعصرم خال یمای: بله ، در خدمتتون هستم.فقط من تا ندیبجنبند و بگو

 !نیاریکوچولو رو ب میپنج تا شش و ن نیب نیتون

 الیپررنگ شدند و سرش را تکان داد.نغمه الل شده بود و مثال به خ لبخندش

.فقط االن سرتون یعال اریداد من کار را جلو ببرم : بس یخودش داشت اجازه م

 نه! ای ادیاز کالس خوشش م نمیخوام بب ین؟میباهاش کار کن کمی خلوته

کوتاه تن زده  ییمویل راهنیپ کیدوباره به طرف دخترک چرخ خورد ،  نگاهم

جان  دشیو سف ییمویاسپرت ل یو تپلش در پوشش کفش ها دیسف یبود و پاها

باشه  یبه معنا ی..سریامتحان کن شیدادند مجددا عمل گاز گرفتن را رو یم

شروع نشده  کیروبیا یانداختم.هنوز کالس بچه ها یتکان دادم و به نغمه نگاه

کلنجار رفتن  ی. به طرف پخش رفت و بعد کممینکرده بود یپل کیبود و موز

انتخاب کرد.کف هردو دستم را  یرانیشاد ا کیموز کیها ،  کیموز ستیبا ل

 درسته؟ گهیبهم کوباندم : اسمت الما بود د

تکان داد ، ان قدر چهره اش بامزه  کیبا موز زیذوق خودش را ر با دخترک

تکان داد و من دستش را  میخواست قهقه بزنم.سرش را برا یشده بود که دلم م

خودت و  نهیها کشاندمش : تو آ نهیآ یگرفتم و به وسط سالن و در محاصره 

 نگاه کن و با من برقص.
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کرده بود.خودم  یرا پل یاند یها کیموز نیتر کیتمیاز ر یکیاز عمد  نغمه

 نییبود ،  باال پا ختهیهمگام کردم و او هم حاال انگار خجالتش ر کیرا با موز

داد ، ان قدر کارش بامزه بود که خم  یو دستانش را در هوا تاب م دیپر یم

بود.جلو رفتم ، دستان  فته، نغمه و عمه اش هم خنده شان گر دمیم و بلند خندشد

صورتش  یدستانم گرفتم و همراه خودم تکانش دادم ، عشوه  انیکوچکش را م

 یشدند پلنگ م یبزرگ م یبود که وقت ییاز ان دخترها نیواقعا بامزه بود.ا

را باز کردم.با  میاز دستانش را رها کردم و موها یکیشدند.درست مثل خودم..

 : منم..منم! دیکش غیو او ذوق زده ج خوردنددر هوا چرخ  میچرخش سرم موها

 حرفاتون. نهیریچقدر ش دایببخش

 گذره کنارتون. یخوش م نیبگ نیقصه ها دار چه

کرد  یبسته شده اش را باز کرد و او سع یدوگوش یاش جلو امد و موها عمه

از خنده  گری.دختیتر بهم ر شیرا ب شیمن را تکرار کند ، اما فقط موهاکار 

داد و  یپا بند نبودم.اما او انگار تازه گرم شده بود.دستانش را تکان م یرو

و او با لبخند به  ستادمی.کنار عمه اش ادیپر یم نییخودش هم آرام باال پا

 برادرزاده اش زل زد :معلومه خوشش اومده.کالسا هرروزه؟ یحرکات بامزه 

 دو جلسه. ی: نه ، هفته ا دمیکرد.خند یم یشوخ هرروز؟حتما

 شیب ی نهیهز هیتونم ازتون بخوام با پرداخت  یرا آرام تکان داد : م سرش

 د؟یخونه برگزار کن یکالس و تو نیا یتر

 حیتر توض شیب دیکه با بود نیا یاینگاهش کردم ، ظاهرا نگاهم گو متعجب

 یمن سخته آوردن و بردن آلما.چون خودم دوتا بچه  یبدهد : راستش برا

 دارم. کیکوچ

مادرش زحمت رفت و آمدش و  ایام جمع کردم : چرا پدر  نهیس یرا رو دستانم

 کشن؟ ینم



و نغمه هم  دیرقص یشد ، همچنان داشت م رهیزد و به آلما خ یلبخندتلخ

اومدن  ای.بعد به دنستیاورد : مادر آلما بوشهر ن یدر م یباز وانهیکنارش د

 یتا ساعت نه شبه معموال.برا شیکار میالما از برادرم طالق گرفت.پدرشم تا

 الما با منه اکثرا! یکارا نیهم

درون قلبم  یزیچ کیدرهم رفتند و به الما زل زدم ، مادر نداشت؟ میها اخم

فرستادم ، من  رونینم.نفسم را بتوانستم درکش ک یکه م یی.حس آشنادیجوش

 شهیسخت نبود ، هرچند هم میکردم و برا یبرگزار م ادیهم ز یکالس خصوص

را  نیدانم چرا هم یحال نم نیتر راحت بودم.با ا شیسالن ب یبا کالس ها

 چماق نکردم تا از شر
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 اریزمزمه کردند : بس تاریاخ یب میراحت شوم و لب ها یبچه باز نیا

و پنجشنبه ها من  کشنبهی.نیثبت نام.ادرس و به همکارم بد یبرا نیخب..بر

 که گفتم. یکالس.همون ساعت یبرا امیم

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

 !نهیحالم و بب ادی، ب ادیب بگو

 .رهیو بگ مشیکه چقدر عاشقشم تصم نهیبب

 ..رهیازم عشقش و بگ ادیب بگو

 !رهیگذره واقعا دلگ یروزا چقدر سخت م نیا

گذاشته بود  رونیب نیرا از ماش شیکرد و پاها یهمگام با اهنگ زمزمه م نغمه

خودم را  توجه به او جلوتر رفتم و یفرو رفته بود.من اما ب یو در فاز افسردگ



را  میها ی..کتانمیکه آرام بود.آرام و عظ یجیرساندم.خل جیخل ی هیبه حاش

نور  انیم میطال پابندکند.برق  سیرا خ میدرآوردم و اجازه دادم آب پاها

بچه ها  نیماش یداشت.صدا یکرد تاللو خاص یکه داشت غروب م یدیخورش

 ادهیکردند و با سروصدا پ یداشتند پارک م جیبودند و عقب تر از خل دهیکه رس

دور  ینگذشت که دستان مردانه ا یلیشدند هم از آن حال خارجم نکرد.خ یم

لب  یرو ی، لبخند محو دندیکش شکمرم حلقه شدند و من را از پشت در آغو

 نشست:خوشگل من چطوره؟ میها

: چه  دمیدستانش جدا کردم و به طرفش چرخ یخودم را از حلقه  آرام

 ن؟یاومد یم رترید کمیعجب.

 دیجد لیاستا یتر از همه رو شیدرون چشمانم قفل شد ، ب یفتگیبا ش نگاشه

 !یلعنت یام : چه نفس شد یچتر یموها

را پشت گوشم  میانداختم و با ناز موها میشانه ها یرا آزادانه رو شالم

مارا  یآمد کس یم شیخلوت بود و کم پ شهیهم جیقسمت از خل نیفرستادم.ا

 اد؟یبدهد : بهم م ریبخواهد به حجابمان گ ندویبب

 اد؟یرا لمس کرد : جرأت داره ن میها یجلو آمد و چتر دستش

گام به عقب برداشتم :   کیکرد ،  ریلبخند زدم و نگاه روزبه به لبخندم گ مستانه

 !یکن ینگاهم م یخطر

با نگاهش نوازشم کرد  ستادهیمقابلش ا ینیعروسک چ کیکه انگار  شهیهم مثل

 جان! نیکه بچه ها ا فی، دستش را جلو اورد و محکم دستم را گرفت : ح
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 یتاب کنم لذت م یاطرافم را ب یکه پسرها نیخنده زدم ؛ از ا ریغش ز غش

 هیو بق میبایکه ز نیداد ، اعتماد به نفس ا ید به نفس مبه من اعتما نیبردم.ا

که  نیمهم بود ، ا میباشند تا دوستم داشته باشند برا یکه کسان نیدوستم دارند.ا

برخورد کنند.دستم را دور  یعاد یقبولم داشته باشند و با من مثل آدم ها

، سامان همان طور که  دندیبه ما رس یکی یکیحلقه کردم و بچه ها  شیبازو

 : چه کرده خانم دنسر! دیکش ینغمه را با دستانش بغل کرده بود سوت

زمزمه کرد :  یندیبا لحن نه چندان خوشا وایبا افتخار نگاهم کرد و ش روزبه

 زده! یرفته چتر نمیب یرو م یروزا هرک نیخز شده ، ا یچتر گهید

 نی، از ا زدیر یهم مدانستم چقدر اعصابش را ب یزدم که خوب م یلبخند

را  تمیوقت هم قرار نبود اجازه دهم با زبانش شخص چیامد ، ه یدختر خوشم نم

بس  ادیدونم بهت ب یم دی، بع یکار خز و انجام ند نیکن ا یتو سع یله کند: ول

 که صورتت درازه!

 یپوست ریکرده باشد و من ز دییتا مثال حرفم را تأ دیبلندتر از همه خند نغمه

وارد  یعمال قرمز شده بود...روزبه به کمرم فشار وایش یلبخند زدم.چهره 

.بعد واسه میو برقص می، بزن مینیبش لجیکنار خ کمیکرد و رو به بچه ها گفت : 

 !دافیم میشام بر

از ذوقم  نیهم یبودم.برا دافیرستوران م طیبرق زد ،  عاشق مح چشمانم

 دیایو به وسط ب دیبگو یباعث شد سامان آهان نیدستانم را درهوا تاب دادم و هم

برقصد ، شالم را دور کمر و باسنم بستم و به او  یکند بندر یسع کیموز یو ب

رقصمان  قی، تلف ودب یرقص عرب کی یملحق شدم ، البته تمام تالش من اجرا

ولو شدند ، من  یخنده دار شد که بچه ها از خنده هرکدام گوشه ا یباهم به قدر

 یو دستانش را م دیچرخ ینبود.دورم م یدنیمان ته کش یان اما انرژو سام

 دادم. یرا در هوا تاب م میلرزاند و من موها

، جلو  دیچرخ یم میرو یفتگیش ایدن ایلبخند محو و دن کیروزبه هم با  نگاه

بار من بودم که دور  نیدستان سامان فرار کردم ، ا یحلقه  انیرفتم و از م

فرستاد.روزبه دستانش  کیال میو نغمه با هردو انگشت برا دمیچرخ یروزبه م

که خوب  یاش جمع کرد و با محبت به حرکاتم زل زد ، حرکات هیسن یرا رو



 دیداشت رنگ غروب خورش جیدانستم تا چه حد جذاب و دلبرانه است!خل یم

 نیها و روشن کردن پخش ماش نیبا رساندن خودش به ماش دیشد و حم یم

بار  نیکرده بود باعث شد ا ستمشیخرج س ونیلیچندم یازگخودش که به ت

هم  دخترها ی هیپخش شود و بق انمانیمخصوص بوشهر هم م یبندر کیموز

انجام  جیخل یخلوت انیکه هر سه شنبه درست وسط هفته و م ی.کارزندیوسط بر

..دستان روزبه را گرفتم و میداد ی.به قول نغمه به خودمان آوانس ممیداد یم

کرد کنار بکشد که نگذاشتم ، بلد نبود مثل  یو سع دی، بلند خند دمشیکشوسط 

 برقصد چون اصال یما بندر
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بود ،  بعدش  یبندر کیما...خوراکمان موز ی هیمنطقه نبود اما بق نیا ی بچه

شهرمان را  یرنگ  بو بیو فلوت اول اهنگ عج ین ی..صدایهم رقص بندر

 میها ینفرت ها و بد انیمن م دیکه شا یزیرا...تنها چ مانیبایداشت.بندر ز

خنده  یو صدا دیلرز یهوا بود و م انیدوستش داشتم.بچه ها دستانشان همه م

 برساند. دیبرد تا به خورش یمان را آب با خودش م

 یخال ییش یقوت زانو تو  ُخرم   ،یو هله هله هله مال یهله مال هله

 یو هله هله هله مال یهله هله مال ،یبکش باال و بگو هله مال لنگر

فُرم ُمو   واُوو مثال ی روُونه  یهله هله مال ،یس 

 یو هله هله مال ی، هله هله مال یبار و زنگبار و سومال یمل َمقصد

 ُشباش

 یو هله هله مال یهله مال االی ،یهله مال و هله یبا هم هله هله مال همه



 توبه توبه   توبه

 یو هله هله مال یهله مال هله

 توبه توبه توبه

 یو هله هله مال یهله مال هله

************************************************************ 
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انگار توان حرکت کردن  میگم شده بودم ، پاها کیتار یکوچه  کی انیم

مه دورم را  کی، مثل  یترسناک یو صداها نینداشتند ، قفل شده بودند به زم

صدا  کیصداها اما  انیپر کرده بودند.با ترس نگاهم را به اطراف چرخاندم.م

 بچه... کی ی هیگر یصداها بود.صدا یواضح تر از همه 

 هیشب یزیچ یکیتار انیصدا از کجاست و م نمیرا با وحشت چرخاندم تا بب سرم

توانستم ، هرچه تقال  یخواستم به طرفش بروم و نم ی،  م دمیگهواره د کی

کرد  یم رمیتر اس شیب یکیشدم ، تار یکردم انگار از آن گهواره دورتر م یم

چند  دمیشدم.د یمر از قبل گم ت شیشبح مانند اطرافم ب یصداها انیو من م

کردند ،   کیرا به گهواره نزد شانیو پوزه ها دندیسگ دور گهواره رس

دستان و دهانم را گرفته بودند.تقال  ییبکشم و نشد ، انگار شبح ها غیخواستم ج

امد و  رونیاز حنجره ام ب غیج هیشب یزیکردم ...ان قدر تقال کردم تا باالخره چ

پرتاب شدم.تکان  یداریخواب به ب عالماز  یدست یهمان لحظه با تکان ها

را  میتر نگران شود و شانه ها شیسرم ب یکه خوردم باعث شد فرد باال یسخت

 ی.مردمک چشمانم گشاد شده بودند و از سر ترس و وحشت نفس هاردیبگ

 .دمیکش  یبلند



سرم رساند :  یدش را باالاتاق روشن شد و مارال دوباره با هل خو چراغ

 ؟یدی..بازم خواب دزمیعز ستین یچیه

 یام ، دستم را رو دهیتختم دراز کش یتا باور کنم درون اتاق و رو دیکش طول

 یسرم م یباال شهیکه هم یشدم ،  از پارچ زیخ مین یقلبم قرار دادم و کم

نفست .بخور زمیآب پر کرد و به طرفم گرفت : بخور عز یوانیل عیگذاشتم سر

 !ادیباال ب

و عرق کرده  سیرا عقب فرستادم.خ میرا گرفتم و با دستم تمام موها وانیل

خواب بود.لب باز کردم  کیتر از  یواقع زیزد.همه چ یبودند.هنوز قلبم تند م

صاحاب و خاموش کن ،  چشمم  یگرفته ام زمزمه کردم : اون ب یو با صدا

 کور شد!

بلند شد و با  عیشود ،  سر یمواقع چقدر اخالقم وحشتناک م نیدانست در ا یم

دردآلودش خودش را به چراغ رساند و خاموشش کرد.حاال راحت  یهمان پا

کنار تختم نشست :همون کابوس  اطیشد چشم باز کرد ، دوباره و با احت یتر م

 ؟یشگیهم

شلوارک و تاب  کیکنار زدم. مینازکم را از رو یسرم را تکان دادم و پتو تنها

سر خورده و افتاده بود باال  میبازو ینازک به تن داشتم.بند تابم را که رو

دنبالم روان  عیبه طرف تراس اتاق قدم برداشتم.سر یکیهمان تار انیو م دمیکش

 !یعرق دار یخور یشد : کجا مامان جان؟سرما م
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چنگ زدم و  زیم یرا  را از رو لمیو موبا گاریتوجه به حرفش پاکت س یب

 یبغض داشت :نکش دخترم..نکش اون زهرمار شیوارد تراس شدم ، صدا

 رو!



از  نیسنگ یو با سر ستادمیتراس ا یتوجه به حرفش با همان لباس ها رو یب

گذاشتم و  میلب ها نیاز پاکتش جدا کردم و ب گاریس کیام  یشگیکابوس هم

به ساعت  یبودم.نگاه اوردهیزدم ، فندکم را ن میموها انیچنگ م یبعد عصب

.دوباره داخل تنداش یارزش دنیخواب گریانداختم ، چهار صبح بود و د لمیموبا

کرد  یو پر غمش نگاهم م یبرگشتم و از کنار او که با چشمان اشک

و فندکم را از ان خارج کردم.همان جا  ختمیرا بهم ر فمیک اتیگذشتم.محتو

تخت و دوباره به طرف  یرا آتش زدم و بعد فندک را پرتش کردم رو گاریس

 یکش یمن و م ی: دار دیلرز یحاال عمال م شی.صدادمیتراس چرخ

 امال..حواست هست؟

در حد مرگ بعد ان کابوس اعصابم بهم  یبود ، وقت ی.بد وقتستادندیا میپاها

 یم رونیو از اتاق ب دیفهم یم دیکرد.با یبود بد بود با من صحبت م ختهیر

 رفت ، او که از درد من خبر داشت : برو بخواب!

 را گرفت : دخترم! میخش دار بود ، جلو امد و بازو میصدا

 دین بود نبام یلعنت یزندگ یشد ،  بعد ان کابوس که تجل یم کمینزد دینبا

گم برو  ینم ؟مگهیکن یدخترم دخترم م یه هیشد ، پسش زدم : چ یم کمینزد

و نکشم  نیاخه ا گاره؟دیس نیا ؟مشکلتینیو بب دنمیدرد کش ادیبخواب؟خوشت م

 شم! یم وونهیامشب د نیکه هم

 یدستان من داشت آتش م انیم گاریو س ختندیصورتش ر یرو شیها اشک

گرفت ، درست مثل قلبم ، جلو آمد ، هردو دست لرزانش را دو طرف صورت 

از عرقشان را پاک کرد :دردت به جونم ، نکن با  یناش یسیمن گذاشت و خ

 !یطور نیخودت ا

زدم ، با دست ازادم عقب فرستادمش و دوباره وارد تراس شدم ،  یپوزخند

 !رونیبلند بود که به گوشش برسد : برو ب یان قدر میصدا

 رونینفس خسته ام را ب دیبسته شدن در اتاق که با مکث به گوشم رس یصدا

کابوس  ریدستانم زدم ، هنوز تصاو انیم گاریبه س یقیفرستادم و پک عم

 یکابوس آشنا و تکرار نیا دنیرفتند ، هربار بعد د یم ورتمهیچشمانم  یجلو

 ی..دلم میماندگ..به درانیشدند به خشم ، به عص یم لیتبد میکل سلول ها



را از مغزم  میفکرها یسر کیخواست انگشتم را تا ته درون حلقم فرو کنم و 

قفل  یشدم و دستم را رو رهیخ گاریس یسوخته  مهین لتری.به فاورمیباال ب

تلگرامم شدم و با  یان را وصل کردم و وارد برنامه  یپ یام لغزاندم.و یگوش

را کف  گاریرا کم داشتم.س نید ، همیبود تنم لرز امیپ نیکه اول اشاری امیپ دنید

 را باز کردم و با خشم تک امشیتراس انداختم و پ
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خوشگل  یبار خواندم " بهتره زودتر فکرات و بکن نیکلمات را چند تک

 نیزارم کف دست ا یخرابت وم یکل اون گذشته  ای یکن یقبول م ایخانم...

 الدنگ.." یپسره 

 یجلو یپرتاب کنم و به سخت نییرا از همان باال به پا یخواست گوش یم دلم

سرد  نیزم یرا دراز کردم و رو میکرد ، پاها یرا گرفتم.سرم درد م لمیم نیا

چشم دوختم.چندوقت بود  نمیزم یافتاده رو گاریس یمانده  ینشستم و به باق

 کیزدم و  یتلخ لبخند...یاز پانزده سالگ دیامد.شا ینم ادمیهمدمم شده بود؟

 دیدادم.با هیام را به ان تک یشانیگذاشتم و پ شیرا خم کردم ، آرنجم را رو میپا

 نداشتم.. یراه حل چیکردم؟ه یچه م یپسر عوض نیبا ا

 یکیاز پس تار دیسوخته ام زل زدم که خورش مهین گاریقدر نشستم و به س آن

رفتم و  یم دیامد و من تن خشک شده ام را باالخره تکان دادم.با رونیشب ب

.باال ندیایباالخره باال ب میتا نفس ها دمیدو ی، آن قدر م دمیدو یم جیکنار خل

 دیهم با دیکنند.شا میمغزم رها انیفکر النه کرده م نیدرد ، از ا نیو از ا ندیایب

 دی، هرچه بود با فتندیاز جنونم به زق زق ب میکه پاها ی...تا حددمیرقص یم

 زیفراموش کنم.قبل از هرچ زهارایچ یلیتا خ یکار کیکردم. یم یکار کی

و به  ستادمیدوش ا ریوارد حمام شدم و بعد باز کردن آب با همان لباس ها ز



چشمانم چه برق کرد زل زدم. یکه کم کم بخار تارش م نهیدرون آ رمیتصو

 کی یماندند ، منته یم ایدر هیدر خود بغل کرده بودند...شب یا نهینفرت و ک

 قاتل... یایدر

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

اون اتاق لباست  یتو یتون یم یآمال جون..شربتت و که خورد ی_خوش اومد

 .یو عوض کن

 یبه نظر م باتریزدم ، حاال که حجاب نداشت چهره اش ز شیبه رو یلبخند

داشت..برعکس  یادی.نگاهم را دور تا دور خانه اش چرخاندم ، آرامش زدیرس

مصرف پرش کرده  یو ب یمیقد یزهایخودمان که مارال با انواع چ یخانه 

 یشرج نی.تشنه ام بود و ادمیتعارف سر کش یشربتم را برداشتم و ب وانیبود.ل

 ستادیکه بلند شدم خودش هم ا میگرفت.از جا یهوا هم داشت جانمان را م بودن

 یتو ارمشیم نیبگ نیکنه ،  آماده که شد یم یمن باز ی: آلما داره با بچه ها

 اتاق!

 شیبرا یمن بود ، سر دید یبزرگشان فقط چهار اتاق داشت که جلو ی خانه

 یاتاق ساده با کف پوش ساده  کیکه گفته بود شدم ،   یتکان دادم و وارد اتاق

اتاق بالاستفاده بوده و  نیدرون اتاق نبود ، انگار ا یزیچ چیرنگ..ه یقهوه ا

 یبدجور درون ذوق م نهیکار در نظرش گرفته بودند.هرچند نبود آ نیا یبرا

 کریکردم و اسپ یزد.من عادت کرده بودم هنگام رقص خودم را تماشا کنم.پوف

 که یج کردم و به لپتابخار فمیهمراهم را از ک
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قرار داده بودند متصلش کردم.فلش را به لپتاب  هیچهار پا کی یاتاق رو درون

کردم.بعد هم شال و مانتوام را  یام را پل یرانیوصل کردم و باکس اهنگ شاد ا



 یدست کم نمیتاپ کوتاه تنم بود و شلوار ج کیمانتو  ریاز تن دراوردم.از ز

هدبند  کیو با  دمیکش انشانیم یرا باز کردم و دست میاز شلوارک نداشت.موها

که اهو خانم همراه الما وارد اتاق  دیطول نکش یلیرا مهار کردم.خ شانیجلو

مثل  شیتنش کرده بود و کفش ها یقرمز و مشک راهنیپ کیبار  نیشدند ،  ا

 زدم : سالم تربچه! یلبخند شیقبل اسپرت بودند.جلو رفتم و به رو یسر

 : اسمم آلماست! دیرا درهم کش شیاخم ها عیسر

 ؟ید یآلما..افتخار م نیزدم و دستم را به طرفش دراز کردم : ببخش یلبخند

 مانیتنها یرا با ناز درون دستم قرار داد و عمه اش با زدن لبخند دستش

: خب  دمیتر کردم و به طرفش چرخ شیرا ب کیموز یولوم صدا یگذاشت.کم

 !میقر بد یحساب میخوا یخانم کوچولو ،  امروز م

درون هوا چرخ خورد  راهنشیداد و متعاقب آن دامن پ یکمرش را تکان عیسر

بهانه وجود  کیبود ، خوب بود الاقل  ادیز شیو ادا ، خنده ام گرفت...ناز

بهتر کند.هرچنداز صبح حال  یداشت تا روز بعد ان کابوس وحشتناکم را کم

 میعصر شد و پا هک نیگذرانده بودم اما هم غیشده بود و همه را از ت یبدم مسر

معلق در فضا به  یانرژ کیخانه باز شد انگار آرامش خانه ،  مثل  نیبه ا

دلبر  کی ریو حال بدم را با پاک کن کمرنگ کرد.حاال هم که گ ختیجانم ر

 کیدادم و شروع کردم با موز یافتاده بودم.به سرم تکان یخوردن یتپل و حساب

 یاعتراف م دی، با اوردیمن را در ب یکرد ادا یم ی،  او هم سع دنیرقص

داد و  یت.خوب کمرش را تکان ماستعدادش را داش شیکردم با وجود وزن باال

 کیبود که پارتنر من  یبار نیاول نیرقصاند ، ا یدستانش را درون هوا م

زده دست زده بود و بلند  جانیه کیدختر سه ساله بود ، چندبار وسط موز

کرد..کال من  یعشق م دنیبرد ، انگار با رقص یبود.مثل خودم لذت م دهیخند

 ..شیپ یپناه سال ها یآمال کوچک و ب ادیانداخت. یخودم م ادیرا 

داشتم با گرفتن دستانش درست تکان  یکردم و سع یم یهمخوان کیموز با

ذره هم تو  هیبهت بگم؟ یبدهم : عاشق تو شده دلم ،  چه جور ادشیدادنشان را 

 ..کمیو فکر من باش تو  ایراه ب



بپر بپر ،  دمیاهنگ کمر و باسنم را لرزاندم و دورش چرخ یقسمت عرب با

افتاد اما  یبرد و قطعا زود به وزن کم کردن م یاز او م یادیز یکردنش انرژ

نشست.دستانم را باال  یدل م یحد تو نیتا ا یتپل نینبود؟به نظرم با هم فیح

تکرار کرد و بلند  ا، همگام با من همان حرکت ر دنیبردم و شروع کردم به پر

 ..ینانا ی: نانا دیبلند خند

 اریبچه؟کالس کارم و ن هیچ یو به طرفش خم شدم : نانا دمیغش خند غش

 ،  بهش بگو دنس... نییپا

 گرفت :دسن ؟ شیلب ها یدرهم رفتند و نوک انگشتش را جلو شیابروها
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 .بگو الاقل رقص!: دنس ، نه دسن. دمیلپش را کش آرام

 !ی:نانا دیو دوباره دستانش را بهم کوب دیخند

 یشکست خورده نگاهش کردم و او باز هم لبخند زد ، کال بچه  یادم ها مثل

 کیموز یلبخند داشت ، صدا شهیبود ، صورت گرد و تپلش هم یخوش اخالق

به طرفش  دنیپر نییباال و پا میساعت و ن کی بایرا کم کردم و خسته از تقر

 ی،  به جا بچه یازم برد یا ی..چه انرژیکن یم ریتنه من و پ هی: تو  دمیچرخ

 شم! یاخرش من اسکلت م یکه تو الغر ش نیا

 .اسکلت نشو!دیامد و دستانش را باال آورد : اسکلت ترس جلو

فر و  یلمس موها یام گرفت ،  زانو زدم و مقابلش نشستم ، وسوسه  خنده

 یمن بود : نترس فسقل ، من اسکلت نم یبرا یبیعج یبامزه اش وسوسه 

 بیاما عج ادیبهت نم ییشم!اما تو الغر شو بزار کارم باهات تموم شه ، خدا

 !یکن یم ریدر بطن ماجرا آدم و پ



کرد دوباره  یو سع دینشده بود اما باز هم خند میداشتم متوجه حرف ها حتم

زل زده بودم که در اتاق باز  بشیو غر بیبرقصد ، همان طور به حرکات عج

آهنگ قطع شد ،  گفتم کارتون  یشد و آهو خانم سرش را داخل اورد : صدا

 تمومه البد!

را برداشتم و  می، در همان حال هم مانتو ستادمیبلند شدم و ا میزانو یرو از

 ی: بله ، کارم تمومه اما ظاهرا الما خسته نشده ، داره هنوز م دمیتاپم پوش یرو

 رقصه!

: پدر آلما امروز زود کارش و تموم کرده  دیپر محبتش به طرف آلما چرخ نگاه

 رقص دخترش آشنا بشه! یو با مرب ادیکه ب

 رهیبه ظاهرم خ یانداختم ، کم میباز و رها یموها یرا هم همان طور رو شالم

انتظار نداشت انقدر راحت بخواهم بچرخم اما قرار هم نبود چون  دیشد ، شا

همراهم  کریبدهم.اسپ رییان ها پوششم را تغ لیدخترشان شاگرد من است به م

بوس بده  هی:  دمانداخت و بعد برداشتنش به طرف آلما خم ش فمیرا اخل ک

 تربچه من برم!

 !ستیاخم کرد: آلما تربچه ن دوباره

بود از من با توجه به عدم عالقه ام به  دی؛ بع دمیخنده گونه اش را محکم بوس با

 میبچه درون قلبم جا باز کند.همراه آهو از اتاق خارج شد کیحد  نیبچه ها تا ا

خانه زل  اطیبود و از پنجره به ح ستادهیکه پشت به ما ا یو من متوجه مرد

داد قامت  صیشد تشخ یهم م انم نیکه از هم یزده بود شدم ، مرد قد بلند

 اهو یدارد.با صدا یخوب
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فکر الزم  یلیچشمانم جمع شد.خ شیآشنا یچهره  دنیو من با د دیچرخ آرام

را پردازش  شیزود تصو یلیام..حافظه ام خ دهیمرد را کجا د نینبود تا بدانم ا

تر از من به خودش امد و  عیمن جا خورد اما سر دنیبا د یکرده بود.او هم کم

 !شماگام به سمت جلو برداشت :  کیدرهم رفته  یبا اخم ها

کابوس شب قبل ،   یمنف یانرژ دمیفهم یبود ، حاال م اریاخت یواقعا ب پوزخندم

جمع کردم و با  یام کم نهیس یشد ، دستانم را رو یخانه هم تمام نم نیا دنیبا د

 روانشناس! یزل زدن درون چشمان نافذش زمزمه کردم :به به ..آقا نیطعنه ح
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 یرو یتر چهره اش شد ، دست آهو به آرام شیام باعث درهم تر رفتن ب طعنه

 ن؟یشناس ی: شما هم و م دیکمرم لغز

، هنوز هم  دمیکه آن مرد خودخواه جوابش را بدهد به طرفش چرخ نیاز ا قبل

زده  یوانگیبه من انگ د میمستق ریچطور غ ینرفته بود ان شب در مهمان ادمی

 دیشده با رمی.من با اجازتون دمیبرخورد کوتاه باهم داشت کیبود : نه فقط قبال 

 برم!

اش جمع کرده و  نهیس یهم به فرد مقابلم انداختم که دستانش را رو ینگاه مین

واضح  یلیام شده بود و در نگاهش تأسف خ رهیعاقل خ یپدرها هیدوباره شب

که ان شب سر دلم  ییفحش ها یخواست ادامه  یدلم م یلیشد.خ یخوانده م

 کیبا  تینها دراما در حضور آهو نتوانستم و  اورمیمانده بود را به زبان ب

 امدهیهم به من ن یلیاز خانه اشان خارج شدم ، آرامش خ یسرسر یخداحافظ

 مانیا گری، حاال د دمیبلند کش یبود انگار...پشت رل که نشستم چندبار نفس ها

کشنده و  یروزها ساخته شده اند تا ادم را مثل افع یآورده بودم که بعض

نگاه اخرم  میقرار دادم و بعد ن انفرم یزهردار کنند ، کف هردو دستم را رو



 یرا چرخاندم.آن تربچه برا چییکه پشت سرم بسته بودم ، سو یبه در خانه ا

چرا مادر آلما طالق  دمیفهم یبود...حاال م فیح یادیفرزند آن مرد بودن ز

 کردن! یآدم...آدم دق دادن بود نه زندگ نیگرفته بود.ا

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

********* 

 

چشمش بود ، باورش  شیخنده دارش پ زیدخترک با ان گر ریهم تصو هنوز

 یدخترش انتخاب کرده بود همان دختر یکه اهو برا یجوان یشد مرب ینم

 یکوتاه تشیکه خانواده اش در ترب نیجمالتش به ا دنیباشد که ان شب بعد شن

 گرید همو دستانش را از پشت ب ستادیکرده بودند  فکر کرده بود.پشت پنجره ا

خانه را دوست داشت.با آن تک درخت نخل و  نیا اطیح ریقالب کرد.تصو

 لیاص یخانه ها هیباغچه کاشته بود شب انیتمام م ی قهیکه اهو با سل یجاتیسبز

را  ییزهایچ  نیخودش و عسل همچ یزندگ انیوقت م چی.هدیرس یبه نظر م

 یبود و او دلش پر م ادیپارتمان و تجمالت زتجربه نکرده بود.عسل عاشق آ

 دیرس یخسته از راه م یدار.که شب به شب وقت اطیح یخانه  کی یزد برا

 وانیل کیزند  یو با همسرش همان طور که حرف م ندیبنش اطیتخت ح یرو

پر  یسنت یها یسادگ نیا یبود ، دلش برا یبخورد.کال مرد خانواده دوست یچا

 شیایخواست و رو یکه م یزیوقت به چ چیمشترکش ه یزندگ انیزد و م یم

 یدرهم فرو م شیتر اخم ها شیکرد ب ی.هروقت به ان روزها فکر مدیبود نرس

 هیاو و عسل شب نیب یدانست فاصله  یرفتند ، خودش هم از روز اول خوب م

 وقت قرار نبود پر شود. چیدوقاره است.آنقدر که ه نیب یفاصله 
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 یدختر و از کجا م نیاهو از پشت سرش باعث شد بچرخد :تو ا یصدا

 ؟یشناخت

 کی شانیکه داشت و همه  ییآرزوها انیگذشته به حال پرتاب شد ، از م از

 دهید یمهمون هیخواهرش زل زد : تو  یشبه نابود شده بودند.خونسرد به چهره 

 بودمش.

هاشور خورده  یقرار داد و ابروها زیم یکه دستش بود را رو ییماگ چا آهو

 اصال! یستین ی: تو که اهل مهمون دندیاش باال پر

اش همان  ینبود.در واقع تنها دلخوش زیچ چیوقت بود که اهل ه یلی، خ نبود

.آلما همه دیپر یم نییدرون اتاق داشت باال و پا ریناپذ یبود که خستگ یدخترک

دستانش گرفت: به اصرار  انیمبل نشست و ماگ را م یبود ، آرام رو زشیچ

 از دوستام رفتم! یکی

شلوارش  یپارچه  یرو یمقابلش نشست و دستش را فرز دیهم با ترد آهو

 مختلط بود؟ یها یمهمون نی: از ا دیکش

را  تشیابجذ گرید یبلند کرد ، نگاه کردن به بخار چا یسرش را کم آرکان

 شد :چطور؟ یاز دست داده بود.ناخوداگاه جد شیبرا

،  استیجور مهمون نیاگه اهل ا یعنیگم  ی، م یچیزد :ه یلبخند کمرنگ آهو

 دختر.. دیشا

گرفته بود  ادیرا  نیاش ا یحرف خواهرش تمام شود ، در تمام زندگ نگذاشت

داشت و بر حسب  یگذشته ا کی، هرکس  ستندین یکه آدم ها قضاوت کردن

دست  زهایچ یلیگذشته خ نیا انیگرفت ،  م یشکل م تشیهمان گذشته شخص

را با دو برخورد قضاوت کند ،  خودش  یامد کس یخود انسان نبود.بدش م

 نیحال اما خط قرمزش ا نیشناخت و با ا یرا بهتر م یبود.آدم ها روانشناس

نوع حرف زدنش  ای،  انشیرا به خاطر پوشش ، اطراف یبود که بخواهد انسان

 شانیبود ادم ها گذشته ها دهیرشته شده بود فهم نیوارد ا یقضاوت کند.از وقت

درک کند پس  تتوانس ی.هروقت آن گذشته را مستیمثنو یداستان ها هیشب

پرتاب کرد  رونیکلمات را ب یجد یقضاوت داشت.طور یهمان موقع اجازه 

 یاشد : شما اهل نماز و روزه ابه دوباره تکرار کردنشان نب یاجیکه احت



شه  ینوشته آدم هارو م یهمه بهش عالقه دار نیکه ا ینید یخواهر من ، کجا

خودشه و  نتخابداره قطعا ا یا یقضاوت کرد؟اون خانم هر نوع زندگ

آموزشش به دخترم و خوب انجام  ی فهیمن فقط مهمه که وظ یمحترمه...برا

 شه ! یه من و شما مرتبط نماون دختر ب یو بس.سبک زندگ نیبده هم

 !رهیبگ ریترسم آلما ازش تأث یفرو برد : م شیموها انیم یکالفه دست اهو
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برخوردش  یقرار داد و صدا زیم یآرکان درهم تر شد ، ماگ را رو ی چهره

 ریتأث یکنم که از کس تیترب یدخترم و طور دینشست : من با انشانیم زیبا م

 نیکنم ا یمحدودش کنم آهو جان.خواهش م هیکه از ارتباط با بق نی، نه ا رهینگ

 بحث و تمومش کن!

تکان داد و آلما همراه درسا از اتاق خارج شدند ،   یکالفه و با مکث سر آهو

لبخندش خودش را لوس کرد و با ناز  دنیکرد لبخند بزند . آلما با د یآرکان سع

به طرفش قدم برداشت.دستانش را دراز کرد و دخترکش را در  یتر شیب

من  یکوچولو بیداد : س یشکوفه م ینشاند ،  بو شیپا یو رو دیآغوش کش

 چطوره؟

لبخندش را گسترش داد و دستانش را دور گردن آرکان حلقه کرد و با ناز  آلما

 پاک! میرش چسباند :بلصورتش را به صورت پد

که نگاهشان  ییو به سمت درسا دینرم دخترش را بوس یبا عشق گونه  آرکان

 میر یم نیو صدا کنه ،  همه اماده ش  الیکرد سر چرخاند : درسا بره دان یم

 پارک!



باعث شد آهو هم از فکر خارج شود و با  شانیبچه ها و خنده ها غیج یصدا

گذاشت و به آهو گذرا  نیزم یمحبت نگاهشان کند.آرکان آرام آلما را رو

واسه شام بهمون  نیحس میزن یزنگ م میر یانداخت : پاشو شما هم ، م ینگاه

 !نایو ا یینشستن و چا یبردار برا لهیوس کمیملحق بشه!فقط 

ت دخترها را هم گرفت تا ببرد و آماده بلند شد و دس شیحرف از جا یب آهو

 دیکتش را پوش هیکند.با رفتنشان لبخند آرکان هم محو شد ،  زودتر از بق شانی

منتظرشان بماند ،  نیداد داخل ماش یم حیزد ، ترج رونیو از خانه ب

بچه ها را  ها شهیش دنیکش نییبا پا یگرم و شرج یرا زد تا هوا نیکولرماش

داد و ذهنش به سال ها قبل  هیتک نشیماش یصندل ینکند.سرش را به پشت تیاذ

 نیکه بر حسب هم ییآشنا شدنش با عسل..به روزها یشد ، به روزها دهیکش

مثل  یکرد چون عسل در خانواده ا یاش را باخت ، فکر م یقضاوت ها زندگ

 ادشانی یکیبه ن مهمعروف شهر است و ه یخودش بزرگ شده ، دختر بازار

نداشت ، حاج بابا و  یشود ، سن یاو هم م یبرا یکنند پس قطعا زن مناسب یم

گفتند هم کفو اوست ، او هم  یکه م یدختر یمادرش دست گذاشته بودند رو

حال اما  نیاش ، با ا ندهیآ یدرسش بود و برنامه ها یگفت چشم...ذهنش پ

 کیدر  بود چطور دهیو د داش شده بو یسکوت کرده بود.عسل وارد زندگ

چه غم  ردیآدم آتش بگ کی ی ندهی، کل آرزوها و کل آ یزندگ کیشب کل 

اش را سوزانده بود ،  یشبه کل زندگ کیدارد.عسل آتشش زده بود.. یبزرگ

گذاشت که آلما بفهمد مادرش  یوقت نم چیشد اما ه ینفرتش از ان زن تمام نم

پر از  شیخواست الما ی.دلش نمکرد یاو باز یبود و چطور با آبرو یچه زن

گفت که با مادرش اختالف  یشد به او م ینفرت شود.بعدها که آلما بزرگ م

که به او  یخواست ذهن دخترش از زن یباعث شد او برود.نم نیداشتند و هم

 شود.چشمانش را باز کرد اهیجان داده بود س
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عسل  ادیدوخت ، چشمان قرمز شده و پر از خشمش... نیبه سقف ماش و

ان دختر  ادیکرد.با دست چشمانش را فشرد و بعد با  یم انگرشیعص شهیهم

هرچه در  دیفهم یو م دیرس یزد ، بچه سال به نظر م یزبان دراز لبخند محو

 شا یدرون یتنش ها یسر کی ییرها یتر برا شیکند ب یم انیقالب کلمات ب

و سرکش..درست  یداشت ،  وحش یکرد چشمان خاص یاعتراف م دیاست.با

 اش... یاخالق یمثل خو

 یصندل یعقب و اهو رو یصندل یو نشستن بچه ها رو نیباز شدن در ماش با

زده بودند و  جانیزد ، بچه ها ه یجلو از فکر خارج شد و دوباره لبخند محو

زد و  یبچه ها لبخند یخسته شده بود.به رو ینیخواهرش هم انگار از خانه نش

 :برم بوستان شغاب؟ دیاز اهو پرس

 یکرد ،  همان طور که راه م دشییهم قرار داد و تأ یبا لبخند چشم رو آهو

داشبور برداشت و به طرف آهو گرفت : زنگ  یرا هم از رو لشیافتاد موبا

خرم  یپارک..شام م انیبگو مامان و حاج بابا رو سوار کنه پاشن ببزن آرسام 

 !میهمون جا باهم بخور

زده تر از قبل به  جانیبکشند و ه یغیبود تا بچه ها ج یاسم آرسام کاف امدن

افتاد خودش را جلو  یبه لکنت م جانینظر برسند ، آلما مثل هربار که از ه

 ..آلنگ..و زمزمه کرد: با..با..بابا...آلنگ دیکش

 دیآ ینم ینیمطمئن شد ماش یکرد و وقت یرا نگاه شیاهنگ بود.جلو منظورش

 کیضبط و رد کردن موز یو با چرخاندن صدا دیخم شد و لپ الما را بوس

آلما را باز کرد و بچه  یمورد عالقه  یخودش ، فولدر اهنگ ها نیغمگ یها

 خودشان اوج گرفتند. یها برا

که قلب  یزمستان نیا انینگاهشان کرد و خداراشکر کرد ،  خوب بود م نهیآ از

 شهیشاد بودند.خودش که سرما ر زانشیشد الاقل عز یخودش از آن رها نم

 یدلش را گرم م نیرا سوزانده بود ، اما حال ان ها اگر بهار بود..هم شیها

 کرد!
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  یرنگ یلویز ی، مادرش و حاج بابا رو آهو

بود و حاج  ختهیر یچا یهمگ یکه اورده بودند نشسته بودند.خواهرش برا یا

 یرا م شیزده و با آرامش چا هیکه خودش اورده بود تک یبه بالش شیبابا

 کیداد که تنها با  یی.نگاهشان را از ان ها گرفت و به طرف بچه هادینوش

از آن  دترسرشان گذاشته بودند ، ب یکردند و کل پارک را رو یم یتوپ باز

توجه به سن و  یاورد و ب یرا در م غشانیج یها آرسام بود که مدام صدا

رداشت و آرام از را ب شیچا وانیکرد.ل یم یسالش داشت با ان ها توپ باز

 نیبوستان شغاب هم یرساند.خوب جیکنارشان دور شد و خودش را به کنار خل

 یم یباز دخترشجا را دوست داشت چون هم  نیبود.ا جیاش به خل یکینزد

 وانیشد و ل رهیخ جیخل لگونیگرفت.به آب ن یکرد و هم خودش آرامش م

آمد.غرق شده بود  یخوشش م یکرد.از رنگ آب کیرا به لبانش نزد شیچا

نقطه جور  نیبود ا ارید نیاو که مرد هم ی...براجیخل یانتها یب یآب انیم

 نیبود ا تقدبه شهرش داشت ، مع یحس خاص شهیکرد.هم یآرامش م یگرید

 یکه برا ییخاص است.سال ها یگریطور د یبندر یتمام شهرها انیبندر م

بود چقدر شهرش  دهیارشدش از بوشهر دور شده بود تازه فهم یگذراندن دوره 

به مردم  شهیاست و همان موقع ها به خودش قول داده بود هم زیعز شیبرا

 شهر خودش خدمت کند.



 یشانه اش نشست و او آرام سرش را چرخاند ، آرسام با نگاه یرو یدست

به جون  یختکرد : آق داداش جونورت و اندا ینگاهش م دیشفاف و پر از ام

 واسه خودت؟ یمن خلوت کرد

؟ بار  هی: جونور چ دیرا مزه کرد و با اخم به او توپ شیاز چا گرید یکم

 جونور؟ یگ یآخرت باشه به دختر من م

دخترت  یکارا رو کرد نی: هم ستادیاش گرفت و دوش به دوش آرکان ا خنده

 من شو!گه من شاهزادم ، شوهر  یحس پرنسس بودن بهش دست داده بهم م

قورت داد ،  شیاز چا گرید یو خوردن کم وانیاش را با باال اوردن ل خنده

و به قامت برادرش زل  دیضعف رفت ، آرام چرخ نشیریدخترک ش یدلش برا

شلوار کتانش فرو برد : دختر من  بیرا درون ج وانشیزد و دست آزاد از ل

 دم داداش! یمنه ، به کس کسونشم نم یپرنسسه زندگ

 یو خودش باق دیکش رونیدستان آرکان ب انیرا از م وانیو ل دیبلند خند آرسام

چقدر سرد  نیچهره اش درهم رفت  : اه ، ا عایو سر دیرا سر کش یچا

 !خهیو  دهیکه اخالقت ماس یخور یرو م نایا نیبود.هم

کرد و لحن  حیبه چهره اش زل زد که خود او دوباره حرفش را تصح تیجد با

در بهشتا  خی نی، ا خی، منظورم از  دی: ببخش دیبه جمله اش بخش یبامزه ا

زننا ،  از اونا بود  یده همه براش له له م یگرم بندر مزه م یهست تو هوا

 جون داداش!
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، آرسام خودش حساب کار دستش آمد و اش را ترک نکرد  یهم نگاه جد باز

 کنم!چطوره؟ یرا به دستان ارکان سپرد : اصال من برم با بچه ها باز وانیل



انداخت و خنده  یاش را ادامه داد ، آرسام به اطراف نگاه رهیممتد و خ نگاه

، منظورت  دمیفهم یاوک یتکان داد : اوک یسر طنتیاش را خورد اما با ش

 چشمت دور شم؟ یبرم از جلو نهیا

 شهیو پنج ساله و هم ستیبرادر ب نیتر از ان مقاومت کند ، ا شیب نتوانست

اش را ادامه بدهد ، با  یبود که نتواند نگاه جد زیان قدر عز شیبرا طانشیش

 ؟یریکه از رو نم هیزد : چطور یبرادرش ضربه ا یدست به سرشانه 

سرش را باال انداخت : جون شد و  زیلبر طنتیتر از قبل از ش شیآرسام ب نگاه

 و از من نخواه! نیو امکان نداره لو بدم .ا تمیآرکان  راز موفق

را باال برد ،  شیرا پشت گردن آرسام گذاشت و با فشردنش صدا دستش

مانده بودند ، خانواده و  شیدوستش داشت...بعد آن اتفاق فقط خانواده اش برا

کرد و ارسام با غر همان طور که  شیبود.باالخره رها اتشیح لیکه دل یدخترک

هم سهم  راداد به طرف جمع برگشت ، نگاه اخرش  یپشت گردنش را ماساژ م

که خانواده اش اطراق کرده بودند قدم  ییکرد و او هم به سمت جا جیخل

تپلش را حرکت داد و با داد ،  یپدرش پاها دنیاز دور با د شیبرداشت.آلما

:  دیکش غیج دندیلرز یم دنیاز دو شیو لپ ها دیدو یهمان طور که م

 !شهیبابا..بابا..علو با من...علوس..نم

مترجم نداشت ، با  ایبه فکر کردن  یاجیدخترش احت یحرف ها دنیفهم یبرا

جدا کرد و نرم  نیبود را از زم دهیکه حاال مقابلش رس ییخنده خم شد و آلما

کرده و آرسام  یگارخواست شی، کامال متوجه بود که آلما باز از عمو دیبوس

کند  ینم یوساش هم عر یانیپا یسربه سرش گذاشته بود.منظورش از جمله 

تر بخندد ، بعد  الیخ یانداخت که بدتر باعث شد ب یبود ، با اخم به آرسام نگاه

 یبابا بر شیاز پ یش یعروس یخوا یگوش آلما زمزمه کرد : م ریهم  ز

 من؟ یکوچولو

غم حرف به ظاهر شوخ پدرش را  دیبه چشمان پدرش زل زد ، شا عیسر آلما

را آرام باال انداخت و با همان لبخند بچگانه  شیدرک کرده بود ، شانه ها

 !یزمزمه کرد : نه..الک



تر فشرد و همان  شیعروسکش زد و او را به خود ب یبه رو یلبخند مردانه

قفل شد و  شانیادرش رونشست ، نگاه م لویز یطور که الما در بغلش بود رو

 !میالعظ یزمزمه کرد: ال حول و ال قوه اال باهلل العل یبا لبخند تلخ

سرد  یگرفت ، درست مثل همان چا یماند اما طعم تلخ شیآرکان سرجا لبخند

 یاش اخر چشم خوردن هم داشت.فقط کدام قسمتش را  نم یشده ، زندگ

 دانست!
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داد و قال راه  ی: عشقم چرا الک دیرس یبه گوشم م فیروزبه ضع یصدا

 میشد ،  زنگ زدن گفتن حال پدربزرگم بده و مجبور شد ییهوی ؟واقعایانداخت

 !میحرکت کن

 شمیآرا زیمقابل م یصندل یرا کم کردم و کالفه و کج خلق رو کیموز یصدا

همان لحن به  چ؟بایه یبرا شیهمه ارا نیا  یعنینشستم و به چهره ام زل زدم ،

آماده شده بودم  ؟منیداد یخبر بهم م هیقبلش  دیشدت معترض جواب دادم : نبا

قرار کنسل ،   یگ یم یخواستم کم کم حرکت کنم اونوقت االن زنگ زد یم

 یمن و م یتهران؟دار یر یم یرم تهران؟اصال از کجا معلوم دار یدارم م

 روزبه! یچونیپ



که ناراحت شده باشد  نیا می، برا دمیو تندش را شن قیعم ینفس ها یصدا

هم بوده قطعا  یگریهمزمان با من ، با کس د دمیفهم ینداشت ، اگر م یارزش

 ینجوا کرد : بعدا حرف م یمحبت چیسرد و بدون ه یلیکردم.خ ینابودش م

 آمال. میزن

را با حرص  لمیتماس را قطع کرد.موبا عیکه منتظر جوابم بماند سر نیا بدون

بسته شده ام را با خشم باز کرده ،  شلوغ و  یتختم انداختم و موها یرو

ن کردم و  مانتو وشالم را چنگ زدم.قرارما شانینامرتب اطرافم صورتم رها

بپوسم ،  یواریچهارد نیا انیشد من م ینم لیرا کنسل کرده بود اما دل

 ی وارهید یکردم مارال نبود تا بخواهد باز با نگاهش رو یخداراشکر م

انداختم  میرها یموها یشالم را رو یورود ی نهیآ ی، جلو ندازدیاعصابم خط ب

فرستادم که آماده شود  امینغمه پ یاز چهره ام از خانه خارج شدم.برا یو راض

داخل  پتوسیادامس اوکال کی دنو خودم قبل از حرکت کر میبرو رونیتا باهم ب

کردم  یبه روزبه ثابت م دیکردم.با ادیپخش را تا ته ز یدهانم انداختم و صدا

 یتوانم خوش بگذرانم ، از تمام لحظات امروزم عکس م یمن بدون او هم م

 اوردم. یکارش را در م نیا یتالف رامنستاگیگرفتم و با پخشخشان در ا
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 شیها یداشت با مسخره باز یشده بود مرتب سع نیسوار ماش یاز وقت نغمه

بود که قرارم با روزبه کنسل شده و به شدت اعصابم  دهیحالم را خوب کند.فهم

 یدل داده بودم و م شیها یاست.در ظاهر به حرف ها و شوخ ختهیبهم ر

را ابدا  یبه هر نحو ییاعتنا یسوختم.طاقت ب یاما از درون داشتم م دمیخند

من تا چه  یدانست برا یکه م یزیچ ینداشتم و حاال روزبه پا گذاشته بود رو

زودتر از  جانیکه ترمز کردم با ه تونیز دیاست.مقابل مرکز خرحد حساس 



چشمش را گرفته  دیمرکز خر نیاز فروشندگان ا یکیها  یشد.تازگ ادهیمن پ

 نییرا پا نیماش ری.آفتاب گکند یدلبر شیجا برا نیو ا دیایبود ب نیبود و عاشق ا

شدم ، به چشمان درشت و پر جاذبه ام.شالم را  رهینقصم خ یب شیزدم و به آرا

 یسلف نیخواست اول یشدم.دلم م ادهیپ نیمرتب کردم و من از هم از ماش یکم

و  میرا بهم چسباند مانی.نغمه را صدا زدم و هردو سرهارمیجا بگ نیرا هم

هم داخل عکس  تونیسنتر ز یتیتا اسم س میتگرف یرا طور یسلف نیاول

 یبه عکس ها نستاگراممیپست ا یکردم.برا یلحظه استور .عکس را همانفتدیب

که از  یو او مثل ربات میداشتم.همراه نغمه داخل پاساژ شد اجیاحت یخاص تر

رفت که پسر  یا یفروش یبه طرف روسر میکرده باشند مستق مشیقبل تنظ

که دنبالش وارد مغازه  نیفروشنده اش بود.قبل از ا یقد کوتاه یجذاب و کم

 نیبود ، اکثر دوستانش در هم اشاریجا پاتوق  نیشوم اطراف را نگاه کردم .ا

 دیرس یجا زود به گوشش م نیبودند و شک نداشتم خبر آمدنم به ا دیمرکز خر

 یالخواستم.با لبخند وارد شدم و نغمه را در ح یبود که من م یزیچ قایدق نیو ا

 یداشت برا الیخ یانداخته بود و ب شیشانه ها یاش را رو یکه روسر دمید

داشت توجه جلب  یسع شیبا موها یکرد و با باز یامتحان م یخودش روسر

 دیبود اما ابدا بلد نبود که با بایحالتش شدت گرفت ، نغمه ز دنیکند.خنده ام از د

 یبه رو یو لبخند منشان بدهد.جلو رفت یجذب جنس مخالف چه رفتار یبرا

گوشش  ریهم به نغمه نداشت زدم و آرام از پشت سر ز یفروشنده که توجه

 !یعیضا یلیزمزمه کردم : خ

، معلوم بود استرس داشت امانش را  دیبه طرفم چرخ یفرد سکته کرده ا مثل

اشاره  زیم یرنگ رو یخردل یزدم و به روسر شیبه رو ی.چشمکدیبر یم

 !ادیخوشش م ریدارم ام، حتم  زمیو امتحان کن عز نیکردم : ا یا

که به  دمیکوب شیبه پهلو یشد ، ضربه ا یگرد نم نیتر از ا شینغمه ب چشمان

 زد : واقعا؟ یبرداشت و لبخند لرزان زیم یرا از رو یخودش امد و روسر

 شهیرا کوتاه باز و بسته کردم : آره.رنگ موردعالقشه ، البته که تو هم چشمانم

، اما  یچشمش نباش یتو ید یم حیو ترج یکن یبا اون بنده خدا لج م

 شه! یتر م وونهید یو سر کن نیخب..قطعا ا



 یو روسر دیکش یقینطق چه بود که نفس عم نیکه هدفم از ا دیتازه فهم نغمه

سر کنم که ساده تر  یزیدم چ یم حیگذاشت : خب ترج زیم یرا دوباره رو

 !ادیچشمش باشم خوشم نم یکه تو نیباشه ، از ا
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داشت به  قیکه حاال دق دمیباال انداختم و به طرف پسر فروشنده چرخ ییابرو

 ن؟یهم دار یا گهیمدل رنگ د نیکرد : از ا یما گوش م یحرف ها

تر به چهره  شیب ینگچه ر ندیکه بب نیا یصورت نغمه زل زد ، احتماال برا به

 !ادیب دشونیبه پوست سف ی: فکر کنم سرمه ا دیآ یاش م

بکشد ، آرام دستش را  غیج یکم مانده بود همان وسط از شدت خوش نغمه

 طوره! نیفشردم تا مهارش کنم و لبخندم را گسترش دادم : هم

پسر هم آب شده  خی گریسرش نشست د یرنگ که رو یسرمه ا یروسر

 یبه صورتش م یلیخ یروسر نیگفت که ا یکرد و به نغمه م یم یبود.شوخ

جماعت را  نیشدند.من خوب ا یم انیها اما با لحن مودبانه ب نیا ی، همه  دیآ

 دنیپرس ایحرف  کیبود اگر مغرور و بدقلق بودند با  یشناختم.فقط کاف یم

همند و زود  هیان ها شب یکه چطور همه  ینیو بب یرا آب کن خشانینظر  کی

تر  شیمودبانه تر رفتار کند تا ب یکم دیبود با دهیدهند.نغمه هم حاال فهم یوا م

 یفروش یاز روسر یانجام شد و وقت تیبا موفق اتی.عملدیایبه چشم فرد مقابل ب

عکس  کیبود و من  انشکه نغمه کارت ان فروشنده درون دست میخارج شد

که از  یگرفته بودم.آن هم با پسر ممنستاگرایپست ثابت ا یبرا یسه نفر یسلف

قدش مشکل بود که ان  یکم نداشت و فقط کوتاه یزیاز روزبه چ تینظر جذاب

 شد. یمشخص نم یلیهم در عکس خ



وقت تلف کردن  قهیچهل و پنج دق بایکارم بعد تقر نیو اول ستادمیمغازه ا کنار

 ریز یزیر یاشتراک عکسمان بود.نغمه با صدا یفروش یروسر کیدر 

تو  یبود یبکشم.زرنگ ک غیخواد ج یگوشم زمزمه کرد :عاشقتم.به خدا دلم م

 !یلعنت

ارسال شد و از طرف  میکامنت بالفاصله برا نیزدم.اول شیبه رو یلبخند

و بدون  دمیکش یقی"با لبخند نفس عما؟یکدامتان است آ دیسامان بود " رل جد

فرد مقابلم که کنار  ندیجواب دادن به کامنتش از برنامه خارج شدم و با د

انگار متوجه  مبود لبخندم کمرنگ شد.نغمه ه ستادهیا یمانتو فروش کی یورود

 ه؟یجا دنبال چ نیا یعوض نیاو شده بود که زمزمه کرد :ا

 زدم و به طرفش قدم برداشتم : دردسر! یپوزخند

خواستم  یبود که من م یزیچ نیهمان جا ماند اما من به طرف او رفتم ، ا نغمه

تا وارد شوم  دیکنار کش یمانتو فروش ی!  فاصله که کم شد خودش را از ورود

را  یا شهی.در شمیو با اشاره از فروشنده که دوستش بود خواست که تنها باش

راه ورود هر  الاست عم لیبست و با برگرداندن کارت کوچک مغازه تعط

 را مسدود کرد یمزاحم
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.باالخره میو بهم زل زد میجمع کرد مانی نهیس یطلبکار دستانمان را رو هردو

که از رو رفت و خواست سکوت را بشکند خودش بود : تو گند و کثافت  یکس

 دختر خانم حواست هست؟ یغرق شد

خوش  یکه کم نینکرده بودم.ا یقضاوتش گرفت ، من کار خالف نیاز ا دلم

طور باشه ، تورو  نیکه ا میریام بود : گ یعیبگذرانم از نظر خودم حق طب



منم گفتم نه...بفهم که  یزد یزر هیبار  هی؟یکه چ ید یم امیسننه؟راه به راه پ

 !اشاریکنه!بفهم  ینم رییجوابم تغ

رفت ، از فشار دستش درد درون تنم نشست دستانش گ انیامد و مچم را م جلو

بودم : االن  زاریکرد ب یفرضم م فیکه ضع نیکردم نشان ندهم.از ا یاما سع

 یدرست درمونت؟فکر کرد ید اخه احمق؟به خانواده  یدل خوش کرد یبه چ

 شیافاده ا یاگذشتت چه خبر بوده بازم با اون ننه باب یروزبه جونت بفهمه تو

 هی یکرد ؟فکریونیدختر شاه پر یکرد ؟فکریخواستگار یبرا ادیم شهیپا م

که مثل  یجانم..ته تهش منم..من ت؟نهیخواستگار ادیم یپسر درست و حساب

که معلوم باشه  رهیگ یرو م یره دختر یخودتم ، وگرنه آدم درست و حساب م

 مثل.. یکینطفش چطور بسته شده!نه 

مغازه  یچوب زیم یبه رو یمشت یچهره ام حرفش را خورد و عصب دنید با

 میرا کنترل کنم ، سخت بود اما توانستم.صدا میکردم لرزش دست و پا یزد.سع

 ی، هرچ اشاری رونیب زینر ادیبه دهنت م یاز خشم دورگه شده بود : هرچرت

اما من  بولهمه ق هیشب یادیما ز طی.شرایبه خودتم بگ نهیا نیع یبه من بگ

عالمه ارزو دارم که  هیکنم.من  یو دفن نم گذشته خودم یزباله دون نیا یتو

 یشم عقد بسته  یخوام براشون بجنگم و شده موهام رنگ دندونام بشه نم یم

 !ییباشه تو ایدن نیتر از خودم تو ا یعوض یکیمثل تو که که اگه  یمرد

 دیمن بعد آن جمله غر یلرزان و نابود شده  یتوجه به صدا یزد و ب یپوزخند

هر شب  یخودت.فکر کرد هیام درست شب یکیبچه ،  منم  ی: درست حدس زد

 هوس... هیکنم که ممکنه من ، تو ، حاصل  یفکر نم نیو هر روز به ا

امد ان جمله را تکرار  یامد.بدم م یتا حرفش را قطع کنم ، بدم م دمیکش یغیج

 !خفه شو..اشاریکند :خفه شو 

 زیچ چیه میبرا گریم ، درا عقب فرستاد میو موها دمیکش یشد ، نفس تند ساکت

 یم یدهن گشادت و باز کن و برو به هرک ه؟اونیچ یدون یمهم نبود : اصال م

 یمثل تو باج م یمن به شغال یخواد بگو.فکر کرد یدلت م یهرچ یخوا

 !اشاریدستت به من برسه  نیخوابت بب یدم؟برو تو



توجه به امال گفتنش در مغازه را باز کردم و از ان خارج شدم.نغمه با  یب

را ندادم.به سرعت  دیکه پرس یسرعت خودش را به من رساند.جواب چه شده ا

 دانست اگرخودش یزدم و پشت رل نشستم .خوب م رونیب تونیاز ز
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روم.خودش را به سرعت داخل  یشوم و م یبه من نرساند منتظرش نم را

داشت متوجه  یحرکت کردم.نغمه سع ییانداخت و من با سرعت باال نیماش

گم شده بودم ،  اشاری یحرف ها انیعلت رفتار من شود ، من اما م رییتغ

 یدرد به قدر نیکردند و ا یکه مثل مته داشتند ذهنم را سوراخ م ییحرف ها

 ستیهوس.....معلوم ن هینمانده بود تا نفسم را ببرد"حاصل  یزیبود که چ ادیز

 "یونیدختر شاه پر ینطفش چطور بسته شده....فکر کرد

 ادهیکه نغمه را مقابل خانه اش پ دمیفهم یرا وقت نیشدم ، ا یم وانهید داشتم

به موج  نیبودم و از داخل ماش رسانده جیهدف خودم را به خل یکرده بود و ب

 یها قتیکردن نبودم.سال ها بود حق هیکردم.من آدم گر یبلند آب نگاه م یها

 یسوگوار یبرا ییجا گریدام آن قدر من را مشمئز کرده بودند که  یتلخ زندگ

بغض هم نداشتم ، من تنها حس و حال  ی.حتدمید یو غم و اشک در خودم نم

پلک بزند ، فقط  یخواهد حت یدلش نم یرا داشتم که از شدت خستگ یادم

شانه  یها یاز راه برسد و خاک خستگ ینقطه تا بلکه کس کیشده به  رهیخ

 اش را بتکاند.

شدم.آدم  کینزد جیمحکم به خل شهیمثل هم ییشدم و با قدم ها ادهیپ نیماش از

شکست  یآدم ها ینبودم.ادا نیزم یرو میقدم ها دنیلوس کردن خودم و کش

تا  ییبود که تنها یکسان یبرا زهایچ نی، ا اورمیتوانستم در ب یخورده را هم نم



.من تنها ودخودش خانه نساخته ب یعمق وجودشان نفوذ نکرده و برا

 !شیتنها! از سال ها پ یلیبودم..خ

اطنم داشت ، ب یهجده ساله بودم اما فقط در ظاهر..باطن ادم ها سن متفاوت من

بود.من نه آدم در خود فرو رفتن بودم و نه  دهیتر از هجده سال کش شیب یلیخ

داد بزنم.جلوتر رفتم و  یو زندگ ایدن نیخواست سر ا یآدم درجا زدن.من دلم م

را قلقلک بدهد.اطرافم  میهاپا جیدراوردم و گذاشتم خل میرا از پا میکفش ها

داد.دستانم را دو طرف دهانم  یسبک شدن م یاجازه  یخلوت نیخلوت بود و ا

 !یزدم : آها ادیقرار دادم و بلند فر

نبود.چشمانم را بستم و بلندتر  یبغض کنم اما بازهم اشک یباعث شد کم ادمیفر

 متنفرم! ن؟ازتونیفهم یاز قبل داد زدم : ازتون متنفرم!م

برخورد کرد  میکه به پاها یآب.موج بلند ینبود جز همان صدا ییصدا چیه

را   میها صدا وانهیشود.جلوتر رفتم و مثل د سیاز شلوارم هم خ یشد کم باعث

بخشمتون.ازتون  یوقت نم چیبخشم...من ه یبخشمتون.نم یبلند تر کردم : نم

 متنفرم!متنفرم.
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شانه  یخش برداشت اما هنوز سبک نشده بودم.شالم رو ادیاز شدت فر میصدا

 یا ییبایز چیکه انگار ه یسرخورد و من با همان چشمان پر از تنفر و بد میها

کرد زل زدم.نفس  یکه داشت غروب م یدیبودند به خورش دهیند ایدن نیدر ا

 زمزمه کردم :متنفرم.متنفر! میادهاینفس زنان از فر

بلند   یاز پشت سرم به آرام ینیدانه و خوش طنمر یصدا میزمزمه ها انیم

 آروم شدن هست! یزدن برا ادیهم به جز فر یا گهید یشد : راه ها



دوخته شده  ایغرضش به در ی.نگاه آرام و بدمیچرخ عیبهت و سر با

شد منکرش شد  یکه نم یجمع کرده بود و با آرامش نهیس یبود.دستانش را رو

 یمرد را دوباره م نیا دیداد.چرا من با یعشق م جیانگار برعکس من به خل

به سمت  اتنفرم ر یخواست باق یحد بد بود؟دلم م نیحالم تا ا یهم وقت دم؟انید

 یبرداشت و مشت دستش را جلو نهیس یاو پرتاب کنم که دستانش را از رو

 یهمچنان آرام بود : بلد شیدستانش بودند ، صدا انیمن باز کرد.چند سنگ م

با من  یتون یشک ندارم که نم ؟البتهیآب و موج بنداز یوت یسنگ پرت کن

 !یرقابت کن

مبهوتم از دستش تا چشمانش باال آمدند ، شکه شدنم باعث شده بود ساکت  نگاه

ادبانه  یشد؟بعد ان همه جمالت ب یخودش بتازاند.اما چطور م یشوم و او برا

و بخواهد با او در پرتاب  ستدیطور آرام مقابلم با نیا یمن در شب مهمان ی

انداخت.موج  جیلاز سنگ هارا برداشت و به خ یکیسنگ رقابت کنم؟خودش 

 ؟یامتحان کن یدی.مغرورانه به من زل زد : ترسدیبلند سنگ تا هفت عدد رس

مثل من بود   ی؛ ترس نقطه ضعف ادم مغرور دمیرا درهم کش میاخم ها عیسر

 !نمیبب ادیسنگ ب هیترسم!رد کن  ینم یاحد چی: من از ه

لطف کنم  نهیبود اما مهربانانه : منظورت ا ی، چهره اش جد دیباال پر شیابرو

 سنگ بهت بدم مگه نه؟ هی

با او حرف بزنم؟خنده ام گرفت.عجب انتظار نا به  یمدل نیانتظار داشت ا واقعا

 یبرهنه خودم را به قسمت یو با همان پاها دمیتوجه به او عقب دو یبود.ب ییجا

شد  یسنگ از ان جا م یشد و کم یساحل تمام م یرساندم که شن و ماسه ها

 دیساحل برگشتم.با طرفکف دستانم را از سنگ پر کردم و به  عیکرد.سر دایپ

کارم  دنینبود.با د یاصال کار سخت نیکردم و ا یاعجوبه را کم م نیا یرو

بود که با او  نیاز ا کار بهتر نی.ادندیخند میچشمانش لبخند زدند ، من اما لب ها

 یداخل آب انداختم و وقت زیدورخ یسنگ را با کم کیمحترمانه حرف بزنم.

 ی.شانه ادمیجمع شده به طرفش چرخ ی چهرهشش ثابت شدند با  یموج ها رو

موج ها به  یرا پرتاب کرد.من اما به جا یباال انداخت و دوباره خودش سنگ

 بیدانستم اما هرچه بود پدر آن س یبود.اسمش را نم بیآدم عج نیاو زل زدم.ا



 یوقت در زندگ چیکه من ه یزیآمد.چ یبه حساب م یدوست داشتن یخوشمزه 

 ام نداشتم.

 نه! ای یمن و شکست بد یتون یم نمی: هشت موج..منتظرم بب دیطرفم چرخ به
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و پر  بیهمه عج نیآدم که بود ؟ ا نیخواست با من مسابقه بدهد ؟ ا یم واقعا

کرد؟  یمن...حاال وسط روز بد و وحشتناکم چه م یایدن یاز تناقض با آدم ها

: چرا خشکت زده دختر؟به  دیدرهم کش یرا ساختگ شیاخم ها دیبهتم را که د

 ؟یکم آورد یزود نیا

که  یکم آوردن انیکردم م ی، احساس م دمیچرخ ایکردم و به طرف در اخم

توانست از آن  ینم یلیکه مغز من خ یزیچ کیوجود دارد. هامیزمزمه کرد ا

پرت کردم و با رد شدن موج نهم با  ای، سنگم را به طرف در اوردیسر در ب

 تربچه! یابا، سوسکت کردم ب نهی..همولی: ا دمیباال پر یو ناباور غیذوق ، ج

شلوار  نییکه امد هم پا ی، موج بلند دیادغام شده به طرفم چرخ یخنده و اخم با

من را شست : راجه به  یبه پاها دهیکرد هم شن چسب سیاورا خ ی رهیکتان ت

 تربچه ؟ یدم ، اما بابا ینم یسوسک کردنم نظر

 میبرود برا رونیاز تنم ب اشاری یکه ان قدر زود زهر حرف ها نی، ا دمیخند

حرفم  یام که صرف نظر از سن هر آدم یذات یالیخ یب بود ، با همان بیعج

 یدونم بابا یدونم.فقط م ی: اسمت و که نم دمیزدم به سمتش چرخ یرا به او م

 ..آلما هم از نظر من تربچست!ییآلما

 ؟اونمیکن یم یکیتو دختر من و با تربچه  نمیتر شدند : بب یجد شیها اخم

 اون قدر تند و بدمزست! یوقت



پارک کرد شالم را  جیخل کیکه نزد ینیماش دنینگاهش کردم و با د متعجب

 کاریسرم انداختم : با مزش چ یرو مهیاز دردسر نصفه و ن یریجلوگ یبرا

 گم! یدارم من.شکلشون و م

 یپدرها رو یدر دلم زنده کرد .همه  یحسرت شیچپ نگاه کردن ها چپ

کردم و  یسنگ پرت م گریانگار چندبار د دیانقدر حساس بودند؟با شانیدخترها

داخل آب  یسپردم . دوباره سنگ یدلم را هم همراهشان به آب م یحرف ها

 گهی..لطفا دبی.مثال سیکن هشیهم هست بهشون تشب یبهتر یزایانداخت : چ

 دختر من و تربچه صدا نکن!

 یمرد ، "لطفا"چند در صد آدم ها نیدر ا گریمتفاوت د زیچ کیهم  باز

در  نیتر از ا شیخواستم ب یکردند ؟ اگر م یلمه استفاده مک نیاطراف من از ا

 اجیآدم  خاص بود.آن قدر که احت نیشدم.ا یم وانهیدقت کنم قطعا د شیرفتارها

ن حس تعجب گذر یاز ا عیسر یلیحال خ نیکنم.با ا لشیداشتم ساعت ها تحل

 ب؟یکردم : س

دست به من فهماند حاال نوبت من است سنگ  یتکان داد و با اشاره  یسر

 ی: معن دمیرا هم شن شیپرتاب شدم و در همان حال صدا یپرت کنم ، آماده 

 !هیاسم ترک هی. بیس یعنیاسم آلما 
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 یتمسخر چیه یکرد ، ب جادیبار تنها پنج موج در آب ا نیرا پرت کردم.ا سنگم

کرد.مشتم را  یداشت غروب م گرید دیتکان داد ، خورش یاش سر یروزیاز پ

آن ها را با خودش  یآب چندتا ی، موج بعد ختندیر نییباز کردم و سنگ ها پا

که به موج به او نرسد  ییعقب تر..جا یکار را کرد و کم نیبرد ، او هم هم

بودم که با  دهیرا د یبار ادم نیاول یبروم.برا ای نمیبنش دیدانستم با ینشست ، نم



ام حاال بعد راهکارش  یراهکار ساده کامال حواسم را پرت کرده و ناراحت کی

 ای.دل را به دردیرس یبه نظر م دنیقابل د ریغبار محو و غ یذره  کی هیشب

خواست حاال که تازه  یاو نشستم.دلم نم زاصله اف یزدم و من هم با کم

آرام بود : چرا  میداد به خانه برگردم .صدا یرا به ما م شیداشت جا دیخورش

 ؟یاسم ترک

 یتکبر و آرام به نظر م یبودن ب یجد نی، نگاهش در ع دیطرفم چرخ به

 ترک بود. تشی: مادر آلما اصل دیرس

 ؟یداد : دوسش داشت یداشت قلقلکم م ی، کنجکاو دیباال پر میابرو

صورت او  یتند غروب رو یچهره اش سخت شد ، رنگ نارنج ایبه در رهیخ

جذاب نبود که دلم را بلرزاند.از او جذاب تر  یحال ان قدر نیهم افتاده بود.با ا

دارد ، صالبت  یرخ مردانه و خاص میشد گفت ن یبودم ، فقط م دهید ادیز

داد  حیترج شیجابه سوالم نداد و به  یزد ، جواب یدر چهره اش موج م یادیز

گاه خودم کردم.شالم  هیباال انداختم و دستانم را از پشت تک یسکوت کند.شانه ا

را با خودش همراه کرد ؛  میاز موها یشانه ام سرخورد و باد دسته ا یباز رو

 : کاش امشب زود تموم شه! دمیکش یاه

که دوسش  هییش به طرفم زمزمه کرد : از اون روزاچرخاندم سر بدون

 ؟یندار

 نیهم یعاشقشم برا ؟نهیگفت بیرا کج کردم و دوباره نگاهش کردم :غ سرم

 خواد زود تموم شه! یدلم م

خانم  یا دهیچیگرفت : تو چرا انقدر پ ایزد و باالخره چشم از در یمحو لبخند

 ؟یمرب

را باز درهم پافتم و با تمسخر زمزمه کردم : خب معلومه دوسش  میها اخم

دادم که تا فردا  یجوابت و م یطور هیوگرنه  ییآلما یبابا یندارم.شانس اورد

 !یخشک نش یبنیبش نجایهم ا

با همان لبخند تکان داد.آن شب خوب به خاطر  یتوجه به لحن بدم سر یب

قابل درک  ریاما باز همغ یمه صبوره نیداشتم که گفته بود روانشناس است ، ا



مشاور برده بود و خانم مشاور همان  شیبار مارال من را به زور پ کیبود.

دهد با دختر  یم حینبرد و ترج ششیمن را پ گریاول به او گفته بود د یجلسه 

گذره   یبده و سخت م یروز ای یشب هی یمثل من سروکله نزند : وقت یادب یب

 ییتو نیده.ا یم یو بهت انرژ یکه دوست دار یرو انجام بد یکن کار ی، سع

 !یبد رشییتغ یتالش کن دیکه با
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 دهیکردم و چهارزانو نشستم.شلوارم به گند کش تیرا از پشت به جلو هدا دستانم

شعارها پر است  : مثال من االن  نیستم ثابت کنم گوشم از اخوا یشده بود ، م

لباسارو از تن  نیخواد کل ا یدلم م ایه؟یخواد اواز بخونم.به نظرت شدن یدلم م

 یاز هرک ابونیخ یخواد برم تو ینه دلم م ایشه ،  یبکنم برم تو آب.بازم نم

 نیطرف از ا ایشه چون  یخوشم اومد بپرم بغلش و ببوسمش ، اما باز نم

 ادکتیم نهیب یمارو در اون حال م گهیگند دماغ د هی ای ادیگنددماغا از آب در م

 برتم اون جا که چوب تو... یم یزیبسته به جرم اسالم ست

را ادامه ندادم.البته پر واضح بود که کامال متوجه منظورم شده بود ، ان  حرفم

کنم.قطعا  انیحرفم را ب ی که نتوانستم ادامه دیرس یبه نظر م تیقدر با شخص

دادم.اما  یادامه م یخجالت چیه یدوستان پسرم بودند حرفم را ب ی هیاگر بق

 ه؟یانقدر خواسته هات منکرات اتو چر نمی: بب دیباال پر شیآدم..ابرو نیا یجلو

بود؟شماها  یمنکرات شیخنده ام گرفته بود و هم از کوره در رفته بودم : چ هم

 ستین یمنکرات نیبر یدختر مردم و م نیتو آب دل و د نیر یم نیش یلخت م

دستش لب  رهیگ یم تارینه..طرف گ ایشه؟ یم یمن بخوام برم تو اب منکرات

 ی؟ دختر م هیراتکار من منک ستین یکنه منکرات یکالغ قار قار م هیساحل شب



 یکیمن بخوام  ستین یگزه منکرات یخراب شده هاتون و ککتونم نم نیبر

 رو..د اخه دهن من و باز نکن داداش!

 یلیمقابلم نگه داشت : خ میتسل یهردو دستش را باال گرفت و به نشانه  کف

 !دمیخب فهم یلیخب ، خ

فرستادم.چندلحظه سکوت کرد تا آرام شوم و بعد زمزمه  رونیرا با خشم ب نفسم

 ؟یبخون یکن ینم یکرد : خب از بخش اول خواسته هات شروع کن ، چرا سع

هارا درمان  وانهیبود پس چطور د وانهیآدم خودش د نیگرد شدند ،  ا چشمانم

پشت گوشم جمع  دیرقص یم انشانیکه م یرا کالفه از باد میکرد؟موها یم

 یم یکرد دایپ یبگو از اون شب با من خرده حساب شخص هویکردم : وا؟

 !ستین لیدل یپس ب تیکنن.مهربون رمیدستگ یکن یکار یخوا

 ینفهم و سرتق سروکله م یدختر بچه  کیکه با  یخنده اش گرفت ، طور باز

 یکه برا ییزایاز چ یسر کیجا؟ نیکنه ا رتیخواد دستگ یم یزند : ک

جا بود  نیا یبابت ترس خودته ، وگرنه االن اگه کس یدون یخودت ممنوعه م

 داد بعد به خوندنت! یم ریاول به شال افتادت گ

داشتم  گریرنگش.واقعا د یتر به چشمانش زل زدم.چشمان ساده و قهوه ا قیدق

 یدادم مثل باق یم حیشدم ، ترج یم وانهیمرد د نیمتفاوت ا یاز دست رفتارها

 نیادبانه خطابم کند تا ا یبا الفاظ ب یچکه کند و حت شیپسرها غرور از سرتاپا

 بیو عج دیسف یایدن کی انیو منگ م جیکه با هر رفتار و حرفش من را گ

که  یها سروکله زد وونهیانقدر با د یجد یآمال تو جد یبابا نمیبغلتاند : بب

 !ایشد وونهیخودتم  د
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هم بد  یلیبودن خ وونهینگاه کرد : د جیو باز هم به سمت خل دیکش یقیعم نفس

 !یامتحان کن یتون ی، الاقل م ستین

به گردن  میموها یگرم باعث شده بودند کم یفرستادم.هوا رونیرا کالفه ب نفسم

 بخونم؟ یعنیام بچسبند : واقعا  یشانیو پ

 یا دهیچیپ زینگاهم کرد.از کارم مطمئن نبودم ، هرچند چ یو حرف دییتأ چیه یب

کس جز خودم  چیه ی.تا به حال برادیارز یهم نبود و به قول او به امتحانش م

خوب  میحال آن قدر اعتماد به نفس داشتم که بدانم صدا نینخوانده بودم.با ا

 کیموز کیکه حفظشان بودم  ییها کیموز انیفکر کردم ، م یاست.کم

و تتلو  یتر از همه دوستش داشتم.من به وقتش هم ساس شیبود که ب یمیقد

گوگوش  یام دست به دامان صدا یوضاع روحکردم و هم بر حسب ا یگوش م

 کامل رفته بود . گرید دیشدم.چشمانم را بستم.خورش یم بیو حب

 داغ.. ریبرگ وسط کو یدرخت خشک و ب هی

 باغ. هیذهنش نقش پررنگ  یته مونده  یتو

 ..دیسر به آسمون کش الشیسبز خ ی شاخه

 ..دیسف یدوشش همه پر شد ز اقاق برو

اش با من باعث شد چشمانم را با تعجب باز کنم  یاو و همراه یشدن صدا بلند

را گوش  یمیقد کیموز نیکرد.پس او هم ا یمن آرام زمزمه م یصدا ری، ز

جان  میبه صدا یامد.با لبخند کم یخوشم م یباز نیاز ا گریکرده بود؟حاال د

 دادم.

 کم کمک چشماش و بست. یالیخ ی هیسا ریز

 شاخه هاش نشست. یرو یدوتا کفتر چاه دید

 ..ریگفت اگه بارون باز بباره تو کو یاول

 ..ریدرخت پ نیعمر ا دهیاما سررس گهید

 نبود. ریکو ادمهی مایگفت که قد یدوم

 و پرنده بود و گذر زالل رود.. جنگل



 خاطره .. ایدن هیبا  دنیو از جا پر گفتن
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 باوره! ریدرخت اما هنوزم تو کو اون

بودن پر  یجد نی.چشمانش در عمیو بهم زل زد میچشمانمان را باز کرد هردو

شب من را به  کیکه  یشد کنار مرد یاز سوال هم بود.من اما هنوز باورم نم

 یبه قدر یناباور نیجوشم رسانده بود نشسته و اواز خوانده باشم.ا ینقطه 

ش باالخره بلند یرا درک کنم.صدا تمیبود که سکوت کرده بودم تا موقع قیعم

نفس  یخشک یتونه تو یم یکه بگن ماه نهیا هیشب یبخون بیکه تو حب نیشد : ا

 بکشه!

با ظاهر من ، با  یزدم.خب تعجب هم داشت.دختر یلبخند رشیتعب از

گوش کند و اهنگش را  بیخاصم و با توجه به سنم حب یاخالق اتیخصوص

چقدر آرامش داشت : هنوزم به نظرت  شیباور بود ، صدا رقابلیحفظ باشدغ

 ه؟یامروز روز بد

 هیقرار داده و چانه ام را به دستم تک میزانو ینگاه کردنش آرنجم را رو بدون

 !یهست یمدل هیدادم : تو 

 ؟یلبخند زدند : چه مدل چشمانش

، فکر کنم  یستیاطراف من ن یآدما هیدونم.شب ی: چه م دمیکش یقیعم نفس

 !یا وونهید یراست یراست

 نمشیبلند شد ، سرم را بلند کردم تا بب شیتکان داد و آرام از جا یلبخند سر با

برم دنبال  دیشلوارش فرو برد و مردانه نجوا کرد : با بی، دستانش را در ج



! و البته  یخانم مرب یبساز  یشب و خودت به خوب نیا ی هیکن بق یآلما..سع

 ..ابونیخ یتو ایآب  یتو یبر ینخوا دوارمیام

 ییای.چه پدر مأخوذ به حدمیحرفش را خورد.بلند و سرخوشانه خند ی ادامه

هم  یلیخ گری.حاال دستادمیچه ها گفته بودم.خودم هم ا شیبود.من ان وقت جلو

رها  انی.هرچه حس بد بود انگار مدمیرس یناراحت و غصه داربه نظر نم

پرتاب کردن سنگ ها از خودم دورش کرده بود : نگران  ایو  میکردن صدا

 آلما ، اون قدرها هم کلم باد نداره! ینباش بابا

نگاهم نکرده  گرید یکه مردها یطور کیپدرها نگاهم کرد. هیهم شب باز

بچه بودم  کی شیو فقط برا دید یدختر لوند و جذاب نم کیبودند.انگار من را 

 !یشبت خوش خانم مرب یخوبه ، باق یلیخ نیبود نگاهش پاک بود : ا ، هرچه

تشکر  کیبار حس کردم  نیاول یتا برود و من برا دیتکان دادم.چرخ یسر

خواست سرش را از تنش جدا کنم و  یکه دلم م یبدهکارم ،  آن هم به مرد

ام رها کرده  دهیفا یب یادهایترفند خاص من را از دست فر کیحاال امروز با 

 آلما! یبود : بابا
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 بلند بود : اسمم آرکانه! یادی.قدش زدیو آرام چرخ ستادیا

قدم به جلو  کیخودم تکرار کردم.جالب بود ،  یرا درون ذهنم برا اسمش

 گم..برداشتم : من..خواستم ب

خواند.با  یآمال درونم نم یاخالق تیسخت بود.با خصوص میکردن برا تشکر

سرم انداختم و کالفه نجوا کردم :خواستم بگم بابت اون شب  یدست شالم را رو

 بخشمت ! یم یتو مهمون



کردم.در  یم مانشیپش یزد از زندگ یبه خودم م یحرف نیهمچ یقطعا کس اگر

حال او  نیرخ نداده بود که بخواهم ببخشمش ، با ا یخاص یلیاتفاق خ یمهمان

کرده بودم تا  انیتشکر ب یرا به جا دنیبخش نیام کرده بود و من ا یعصب

:  اشتهم گذ یچشمانم زل زد و پلک رو انیم قیغرورم را حفظ کنم.دق

 کنم. یخواهش م

آخرش  یشد و رفت هم من همان جا مانده بودم و به جمله  نشیسوار ماش یوقت

کرده بودم  انیتشکر ان را ب یبود به جا دهیکنم"فهم یکردم."خواهش م یفکر م

 گونه جواب داد؟ نیکه ا

نبود سوار  نیسنگ گریکه د ی، با قلب یرا پا زدم و به آرام میشدم وکفش ها خم

همه آرامش از کجا امده بود؟استارت زدم و همزمان با راه  نیشدم.ا نمیماش

اما با  یادم معمول نیاخرش فکر کرد.ا یباز هم ذهنم به جمله  نیانداختن ماش

 گر؟یشده بود د شیدایاز کجا پ بیرفتار عج

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

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

به  میخودش را داخل خانه انداخت و مستق جانیخانه را باز کرد و آلما با ه در

اش رفت.با لبخند رفتن دخترش را نظاره  یداشتنو دوست  یطرف اتاق فانتز

کانتر قرار داد.نشستنش کنار  یرا رو نشیماش چییکرد و بعد در را بست و سو

را  شیبه آلما زد که لگوها یشود .سر فیساحل باعث شده بود شلوارش کث

خواست قصر بسازد.بعد وارد اتاق  یبود و به ضم خودش م ختهیر نیزم یرو

کرد.به  ضیتعو یو شلوار خانگ زیبل کیرا با  شیخودش شد و لباس ها

رفت و بعد شستن صورت و دستانش وضو گرفت و با برداشتن  سیسرو

هم حواسش  تاخواند  یکنار آلما نماز م شهیسجاده اش به اتاق آلما برگشت.هم

خواست بعدها که  یآشنا شود.دلش نم به او باشد و هم دخترش با نماز خواندنش

 یالگو دیبزرگ تر شد به اجباز ار او بخواهد نماز بخواند.معتقد بود اول با

 را به درک و فهم دخترش بسپارد. زیاو باشد و بعد همه چ یبرا یدرست

 آرکان و جانمازش دستانش را بهم کوباند : آاله! دنیبا د آلما



.منظور آلما از آاله " دیخترکش را بوسد یموها یبا مهر خم شد و رو آرکان

برد.جانماز را کنارش پهن کرد و قبل از  ینماز به کار م یهللا "بود که به جا

 کنار یشد.وقت دهیکش یاغیقامت بستن ذهنش به طرف ان دختر 
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جا خورده بود.به  شیادهایفر دنیتعجب کرده و با شن دنشیبود با د دهیرس ساحل

 یب یحجم از خشم و درماندگ نیتوانست نسبت به ا یروانشناس نم کیعنوان 

کار ساده حواسش را  کیکرده بود جلو برود و با آرامش و  یاعتنا باشد.سع

 یخاشپر چیه نهم گرفته بود ؛  الاقل دخترک بدو یخوب ی جهیپرت کند.نت

 یفانتز انیاش در ب یمباالت یب ادی یآرام گرفته بود.هنوز هم وقت یا قهیچنددق

گرفت و از همه بدتر غرورش هنگام تشکر کردن  یافتاد خنده اش م یم شیها

 یاز ذهنش خط بخورد و بعد قامت بست.ناآرام ریتکان داد تا تصو یبود.سر

 شد.. یشکل رفع م نیخودش پابرجا مانده بود و فقط به ا

 یآلما که خم شده بود و مهرش را م دنینمازش را که داد با د سالم

 دهیکش یان قدر سخت ی، آن هم وقت دنشیپر زدند.هربار د شیها یدخستگیبوس

تن  ریآتش وجودش بود.دستانش را ز یاب رو دیایب ایبود تا دخترش سالم به دن

 کیاشت که د یدخترش برد و او را به خودش چسباند.سه سال قبل مراجع

وقت از ذهنش پاک  چیدخترک ه یدختر مورد تعرض قرار گرفته بود.آرزو

اخر مشاوره زمزمه کرده بود " من فقط آرزو داشتم بابام مثل  یشد.جلسه  ینم

وقت  چیپرنسس ها باهام رفتار کنه ، دوسم داشته باشه..اگه خوب بود من ه

 یجلسه خودکش نآ یکنم"دختر فردا ییمحبت گدا بهیغر یآدما ونیرفتم م ینم

 کیکوچک بود.عسل رفته بود و او مانده بود با  شیکرده بود.ان روزها الما

چه کند.اما به خودش قول داه  دیکرد با یم هیگر یدختر بچه که بلد نبود وقت



کس نتواند راحت  چیکه ه رابیکند.ان قدر س رابیبود دخترش را از محبت س

 کند! ریقلبش را تسخ
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بهم  یحساب شیامد.موها نییتکان داد و از آغوش آرکان پا یخودش را کم آلما

 زده بودند : بابا..آلما گلسنه! رونیب یکش کوچک ریبودند و از ز ختهیر

قواره  یبرج کج و ب یرو یرنگ یلگو کیزد و  یگرسنه بود.لبخند دخترکش

برج بسازه تا بابا نمازش و تموم کنه.بعدش  هیکه ساخته بود قرار داد : آلما  یا

 !میخور یباهم غذا م میر یم

نشست و  شیبود ، کنار لگوها امدهیبدش هم ن شنهادیپ نیانگار از ا دخترک

نماز  یبرا.بعد هم قامت بست و دیآرکان قبل خواندن نماز دستان تپلش را بوس

 یقفسه  یعشاء اماده شد.نمازش را که تمام کرد جانمازش را جمع و رو

رفت.شب  پزخانهفراهم کردن شام به آش یآلما قرار داد و برا یها یاسباب باز

 یآهو برم یشد آلما را زودتر از خانه  یکه کارش در مطب زود تمام م ییها

داده بود  ادیبه او  یکنند.زندگ یسپر یداد وقتشان را دونفر یم حیداشت و ترج

دخترش غذا بپزد ،  حمامش کند ،  لباس  یبرا یپدر حت کیچطور در نقش 

 شیکه قبال آهو برا یا یماکارن اردبخواند.مو ییالال شیو برا دیرا بشو شیها

کوچک را پر از  یقابلمه  کیکانتر قرار داد. یکرده بود در اورد و رو زیفر

 یبرداشتن بسته  نیو در ح دیایت تا به جوش بگاز گذاش یآب کرد و رو

خودش هم با عروسک  یآلما ، سرو کله  یمورد عالقه  یصدف یپاستاها

خودش را  یزد و آلما به سخت شیبه رو یشد . آرکان لبخند شیدایبزرگش پ

 نشاند : ماست بده! یناهارخور زیم یصندل یرو



و مقابلش  ختیر یدر کاسه ا شیماست برا یباال زد و کم یرا کم شیها نیآست

را کرد و  شیکارها عیقرار داد.آلما مشغول خوردن ماستش شد و آرکان سر

 یشده  فیو کث یصورت ماست دنیبا د دیچرخ یرا دم گذاشت ، وقت یماکاران

در  کندبه لباسش برخورد ن فشیکه دستان کث یو طور دیدخترکش بلند خند

قاشق.در  ایبا دستانش خورده بود  .معلوم نبود وروجک ماست رادیآغوشش کش

گذاشت.آلما هم شروع  نشیآشپزخانه دستانش را شست و بعد زم نکیهمان س

 .دنیپر نییباال و پا جانیو با ه دنیکرد رقص

کند.بشقاب  یداشت دلبر یطور سع نیسه جلسه هم کالس نرفته بود و ا هنوز

با نگاهش دخترش را  یو هرزگاه دیچ زیم یرا رو شانیو قاشق و چنگال ها

 یلیخ شیبرا نیکرده بود و ا رییآلما به وضوح تغ ی هیکرد.روح یم قیتشو

و  یاغلب خجالت یبه خاطر شراط خاص زندگ شی.آلمادیرس یخوب به نظر م

دوستانش ارتباط  ی هیکرد با بق یم یتر سع شیروزها ب نیبود و ا ریگوشه گ

 ییتوانا دنیدارد با رقص یکالس مرتب سع انیگفت م یمهد هم م ی.مربردیبگ

 یبه حرکت ها یچندان زیچ دیکالس ها شا نیا رینشان بدهد.تأث هیاش را به بق

که او را به اعتماد به نفس باال  نیدخترش اضافه نکرده بود اما هم یقائده  یب

 داشت. ییآرکان ارزش باال یداد برا یرسانده و شادتر نشانش م

 

 [18:05 17.10.18, ]ایا ارجمندنـآل (زهرaʍaℓآمــ)

 49پارت_#

 آمــــال #

 زهرا_ارجمندنیا #

 اتشیبه محتو یو در قابلمه را بدراتش و نگاه دیطرف گاز چرخ به

و قاشق و  زیخوردن بود.برگشت سمت م یو اماده  دهیانداخت.ظاهرا دم کش

 یشان درست کرد : ماکاران لهیبه وس یشاد تمیچنگال را بهم کوباند و ر

 !نیبش ایحاضره آلما...بدو ب



**************************************************
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گونه اش از کنار  دنیو بعد بوس دیدخترش باال کش ی نهیرا تا اواسط س پتو

وارد اتاق نشود وبعد به  رونیبست تا نور ب مهیتخت بلند شد.در اتاق را تا ن

نشسته  کی یبزرگ رو یده و عقربه  یروکوچک  یشد.عقربه  رهیساعت خ

سروصدا به طرف آشپزخانه قدم برداشت و قهوه ساز را به برق  یبودند.ب

زود  دیکرد و نبا یم یرا بررس انشیاز دانشجو یکیپروپوزال  دیزد.امشب با

داد.هنوز قهوه اش اماده نشده بود که بلند شدن زنگ خانه نگاه  یتن به خواب م

که پشت  یکه فرد نیآشپزخانه سوق داد.قبل از ا رونیاش را به طرف ب یجد

از آشپزخانه خارج شد و از  ودش داریدر بود باز زنگ بنزد و احتماال آلما ب

درهم  شیآرسام باعث شد اخم ها یچهره  دنیرا نگاه کرد.د رونیب یچشم

اش  یشگیو نشاط هم یالیخ یدر را باز کند.برادر جوانش با ب عیبرود و سر

 ده؟یسالم داد و بدون توجه به نگاه پرسش گر آرکان داخل شد : پرنسس خواب

شدن در چشمان ارسام نجوا کرد : ساعت ده شبه  رهیخ قیدق نیرا بست و ح در

 ؟یکن یم کاریجا چ نیخوابه ،  ا عتایو طب

 یو حاج بابا خونه  زیبه دستانش داد : عز یمبل نشست و کش و قوس یرو

 امینگهشون داشتن.منم گفتم ب میشب و موندگار شدن.شام اونجا بود نتیعمه ز

 تو. شیپ

عادت داشت  نتشیافتاد.عمه ز یم ادیاتفاق ز نیاش کمرنگ شد.ا ینگران

کرد شب را نگهشان دارد.بلعکسش هم  یحاج بابا را شام دعوت م یوقت شهیهم

ند .روابط ما یان ها م یخانه  ادیداشت عمه اش هم ز ادیبه  یبود.از بچگ

در جواب  یا ینبود.خوب کرد دهیکس پوش چیخواهر و برادر بره میصم

فنجان ،  دو  کی یآرسام زمزمه کرد و دوباره به آشپزخانه برگشت و به جا

بود و تند و  لشیو به سالن برگشت.آرسام سرش درون موبا ختیفنجان قهوه ر

کرد.سرش را با افسوس تکان داد : قهوه  یم پیرا با لبخند تا یزیتند داشت چ

 یبمونم مقاله  دارید بی، بخور بعد برو اتاق آلما بخواب.من شب با ختمیبرات ر

 کنم! یاز دانشجوهام و بررس یکی



 سرش را باال اورد  :هان؟باشه..باشه برو! یحواس کم یب آرسام

 یاش را روچه گفته ، جلو رفت و قهوه  یبود حت دهیاش گرفت.قطعا نفهم خنده

 ینشست و فلش زشیخودش به اتاق برگشت.پشت م یقرار داد و با قهوه  زیم

 آرام یوصل کرد.صدا ستمیکه مقاله داخلش بود را به س
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 یچه کس یداشت برا یکه معلوم نبود با چرب زبان دیشن یرا راحت م ارسام

دو قطب  ی.لحن لوس آرسام باعث لبخندش شد.از لحاظ اخالقختیر یزبان م

 یبه برادر بودنشان شک م یمخالف هم بودند.ان قدر متفاوت که گاه

که باعث غرور و افتخار  نیفقط فکرش درس بود و ا یکرد.خودش در جوان

تا الاقل ارشد شرکت کرد  یم یبه زور راض دیشود و ارسام را با شیحاج بابا

 شد. یکند و دست آخر هم موفق نم

آن را  قیاز قهوه اش را لب زد و بعد فولدر مقاله را باز کرد.هنوز دق یکم

 در داخل شد  :داداش؟ نینگاه نکرده بود که سر آرسام کوتاه از ب

. کامل داخل شد و مردد زمزمه کرد : امشب حاج بابا و دیطرفش چرخ به

 زدن! یم ییحرفا هی نتیبا عمه ز زیعز

.با دست چشمانش را فشرد دیدستش تا چهره اش باال کش لیرا از موبا نگاهش

 ؟ییو زمزمه کرد :چه حرفا

گفتن و نگفتن باالخره نجوا کرد  نیتخت آرکان نشست و دو دل ب یرو آرسام

 :ظاهرا ، عسل برگشته!
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خونسرد خودش خارج شود ، تنش را  یبود تا از پوسته  یاسم عسل کاف دنیشن

 برگشته؟ یو آرام اما پر خشم زمزمه کرد : ک دیبه طرف جلو کش

مشت کرد و سرش را به  شیزانو یشده بود.دستانش را رو یهم جد آرسام

 آلما.. یخبر برگشتش بود.ممکنه برا دمیکه من شن یزیانداخت : چ ریز

 یافکارش درد م یانیم ی، سرش نبض گرفته بود و نقطه  دیحرفش پر انیم

کرد : نه ، حضانت الما رو تمام و کمال در عوض طالقش گرفتم.امضا داده که 

 !ادیسراغ دخترش نم گهید

 پس چرا برگشته؟_

داد ، به  یدردسر م یتکان داد.برگشت عسل بو یخراب سر یاعصاب با

 یکند عسل برا ینیب شیتوانست پ یمشترک با او م یهرحال بعد دوسال زندگ

رفت مطمئن بود حاال حاالها قصد  یم رانیاز ا یبرنگشته.وقت ریکار خ

 ینم یزیبهتر بود چ دیسکوتش نجوا کرد : شا دنیبرگشتن ندارد.آرسام با د

 بهت! گفتم

تکان داد و بلند  یاش را حفظ کند.سر یخونسرد قینفس عم کیکرد با  یسع

 برادرش گذاشت و زمزمه کرد  : برو بخواب! یشانه  یشد ، دستش را رو

چهره  یپشت نقاب خونسرد شهینگاهش کرد.برادر بزرگ ترش هم یکم آرسام

داد و  یوقت انقالب درونش را بروز نم چیکرد.ه یم یاش حاالتش را مخف

که حالش خوب است ، آرام بلند شد :  توانست مطمئن باشد ینم نیهم یبرا

 داداش؟ یخوب

اشاره کرد  رونیتکان داد و به ب یکش بدهد ، سر یرا کم شیکرد لب ها یسع

اون خانم  یاما خب..زندگ یکه اطالع داد ی: برو داداشم ، برو بخواب ، مرس

نه من نگران باشم و نه  ستین یاجی!پس اصال احتستیمرتبط ن گهیبه من د

 شما!



از اتاق خارج  ینگاهش کرد و بعد به آرام یبا نگران گرید یکم آرسام

قرار قرار  زیم یشد.رفتنش باعث شد چشمانش را ببند و کف دستش را رو

چشمانش را فشار دهد."عسل  گرشیافتاده و دست ازاد د ریز یداده  و با سر

 یو بر خالف حرف دیچرخ یاش م یفکر یرهایجمله در تمام مس نیبرگشته"ا

 گذشت. یبه جا م یرانیکه به آرسام زده بود و

ان خبر تنها  دنیرا بست و نا آرام خودش را به تختش رساند ، بعد شن لپتابش

اش  یریگ رادیاش را نداشت همان خواندن مقاله و ا ییکه توانا یکار

نفس  قیبار بلند و عم نیکرد و چند ریدستانش اس انیبود.سرش را محکم م

 میو ترم نیچرک یدمل ها انیکرد از م یبه گذشته فکر م ی.هنوز هم وقتدیکش

تعفنش داشت حالش را بهم  یزد.بو یم رونیروحش خون و چرک ب ینشده 

کردند علت طالقش از عسل صرفا نداشتن تفاهم و  یزد.همه فکر م یم

 خبر نداشتند گند و کثافط به گریامدن الما بود.د ایمشکالت بعد به دن
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 نانیاطم یباال رفته بود که برا شانیخانه  یوارهایدر ان روزها از د یقدر

 گرفته بودند. یان ا ید شیخودش از آلما آزما

 یها شهیر دنیکه از کش یخواست درد ی.دلش مدیرا محکم عقب کش شیموها

 یامد حواسش را پرت کند.چندبار کف دستانش را رو یبه وجود م شیموها

زده  رونیکه سخت از ان ب یو به گذشته پرتاب شد.به گذشته ا دیصورتش کش

 کیخورد؟ یبود.سرش را محکم تکان داد.تکرار مکررات به چه دردش م

کنند و خودش از انجامش عاجز  لتریمراجعانش گفته بود افکارشان را ف بهعمر 

که از بس چنگشان زده بود نامرتب و شلخته شده بودند از  ییهاشده بود. با مو

اتاق خارج شد و خودش را به اتاق آلما رساند.در اتاق را باز کرد و از نور کم 



کرد.آرسام هم  هو غرق آرامش دخترش را نظار دهیشب خواب صورت خواب

ظاهرا به خواب  دشیسف رپوشیتخت رخت خواب پهن کرده بود و با ز نییپا

برادر خوش چهره و  یرو ینازک مسافرت یرفته بود.آرام وارد اتاق شد.پتو

و کنار تخت آلما نشست.دستش آرام  دیباالتر کش یاش را کم یدوست داشتن

آلما  یبسته  مشتدخترش را نوازش کرد و سرش جلو رفت و  یگونه  یرو

 .دیرا که کنار سرش قرار داده بود را بوس

 یشانیپ یاز سر درد رو یرفت.اخم یدستان تپل دخترش ضعف م یبرا دلش

خواست  یداد.ان زن م هیتک شیتخت آلما یاش نشست و سرش را به لبه 

مسکن  قشیعم یکه نفس ها یآرامش یفرشته  نیببرد ، هم نیرا از ب شیآلما

 یوقت از خاطرش نم چیجنگ و اعصاب را ه یروح پدرش بود.آن روزها

 یکه صدا یغرق خواب با درد یگوش آلما ریجلو برد و ز رابرد.سرش 

آلما..بابا  یبابات یمردانه اش را گرفته کرده بود نجوا کرد : تو تمام زندگ

 کنارته دخترم. شهیهم

 یچون دخترش نفس م دیکش یشدن انگار پخته ترش کرده بود.نفس م پدر

مرد و تمام  یم رتیاز زور غ دیبا دیزنش ، شا انتیخ دنی.وگرنه بعد ددیکش

بماند که آدم ها ظاهر و  ادشی شهیزخم را مرهم نگذاشته بود تا هم نیشد.ا یم

دخترش را به  رحرف نزده بود که ماد یدرد با کس نی.از استندین یکیباطنشان 

خودش و نه به خاطر آن زن ! فقط به  رتینشناسند.نه به خاطر غ یبدنام

 نبود! یافتنی نیاش ،  اما درد قلبش ، تسک ندهیخاطر آلما و ا

**************************************************
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 زم؟یچته عز_

 یدرهم روزبه دوختم.اخم ها یاوردم و به چهره  رونیب لمیرا از موبا سرم

چته  یگ یم یهفته اومد هیخودم بدتر از او بهم گره خورده بودند : چمه؟بعد 

 به قران! یرو دار یلیزم؟خیعز



فرمان برداشت : د اخه گل من ،  یو دستش را از رو دیبه طرفم چرخ کامل

 یاعصاب هردومون و خورد م یدادم.چرا الک حیو که بهت توض طمیشرا

 ؟یکن
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: بابابزرگت داشت  دمیرا باالتر کش میسه ربع مانتو یها نیزدم و آست یپوزخند

هفته! بزار خودم جواب  هی نیا یقبول...چرا زندگ نزد میریمرد ؟گ یم

منتظر زنگ  یبدبخت هیرفته  ادتیتهران  یچشمت افتاده به دافا یبدم.رفت

که طرفم  ختراممن از اون د ی.فکر کردستی، که البته اصال مهم ن هیجنابعال

...هارت و پورت دیجناب!ککمم نگز یکنم؟کور خوند هیگر نمیزد بشبهم زنگ ن

 !ستمیخر ن یکه بدون نهیاالنمم سر ا

خب  یلیو دستانش را باال گرفت : خ دیبه چشمانش کش یو خسته دست کالفه

 االن؟ یکن یخوام.تموم م ی.باشه ، من معذرت مزمیعز

قصد دارم تموم  قای: دق دمیشدم غر ادهیپ نیح ظیرا باز کردم و با غ نیماش در

 کنم!

 آمال ، سگم نکن! نیصدا بلند کرد : بش یعصب یشد و کم ادهیهم پ خودش

را بلند کردم :  میمن هم صدا میهست ابانیخ ی هیکه در حاش نیتوجه به ا یب

 ؟یکن یچه غلط یخوا یمثال م یسگ بش

:  ستادیجلو امد و کنار روزبه ا یرا چندلحظه بست ، پسر جوان چشمانش

 اومده؟ شیپ یمشکل

گفتن  نیکرد خودش را آرام نشان دهد.از پسر تشکر کرد و ح یسع روزبه

راهم را  شیتوجه به چشم و ابرو یمن چشم و ابرو آمد.ب یبرا ستین یمشکل



 نیکرد و با ماش میصدا گریرو حرکت کردم.چندبار د ادهیو از کنار پ دمیکش

نثارم  یدرک هبلند ب دیام را د یجهتو یب یبوق زد و وقت میرو برا ادهیکنار پ

.هدفم واقعا ستادمیو ا دمیکش یقیکرد و گازش را گرفت.با رفتنش نفس بلند و عم

رفت و  یسراغش م یبه زود اشاریرفتن و دل کندنش بود ، شک نداشتم 

کرد و  یم میداد.ان وقت او رها یدانست کف دستش قرار م یهرچه از من م

بهتر از  یلیخ نی.اردمک یم شیزودتر خودم رها دیحفظ غروروم با یمن برا

 پس زده شدن از طرف او بود!

 یکم دیدربست خودم را به خانه رساندم.با کیو با گرفتن  دمیکش یقیعم نفس

حالم  ی.کمدمیرس یبعد از ظهرم م یکردم تا به کالس خصوص یاستراحت م

کرد و  یم رمیدرگ یکم یبد و گرفته بود.به هرحال خروج از هر رابطه ا

 تا ادم سابق بشوم. دیکش یطول م یچندروز

باز کردم.مارال وسط  دمیباال رفتم و در را با کل یخانه با خستگ یپله ها راه

مقابل خودش قرار داده بود.متعجب از  یکوه سبز کیخانه نشسته بود و 

 : سالم مامان جان!  دیباال پر شیحضورم در ان ساعت از روز در خانه ابرو

 ه؟یچ نایتکان دادم و جلو رفتم : ا یش سرجواب در

 بدم! یخوام نذر یآش ، م یبرداشت : سبز یدسته سبز کیزد و  یلبخند
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قرار دادم و  نیزم یرا هم رو فمیمبل نشستم.ک یتمسخر نگاهش کردم و رو با

 یزده بود و کم رونیشلوار کوتاهم ب ریبرهنه ام که از ز یبه ساق پا یدست

 ؟یچ ی: نذر؟برا دمیکرد کش یدرد م



رنگش را با پشت دست از  یقهوه ا یمحبت نگاهم کرد و بعد موها با

 یتشکر از خدا برا یخواد.فرض کن برا ینم لیصورتش عقب راند : دل

 تو! یسالمت

 کمیرم  ی، من م یخاندم و بلند شدم : اوکحوصله چشمانم را در حدقه چر یب

 بخوابم! عصر کالس دارم.

 بلند شد : بزار غذات و گرم کنم بخور بعد بخواب! شیجا از

 .ستیو شانه باال فرستادم : نه ، گشنم ن دمیکش یا ازهیخم

خودم را به اتاقم  نشینگاه سنگ ریرفتنم زل زد و من ز ریبه مس دلسوزانه

از  نمیشلوار ج یپرت کردم و با باز کردن دکمه  نیزم یرساندم.مانتوام را رو

و تن  دمیکش رونیب میکوتاه از کشو یشرتک پارچه ا کیتن خارجش کردم.

 یباعث لبخند محو یروتخت ی.خنکدمیمانتو دراز کش ریزدم و با همان تاپ ز

 شد. میلب ها یرو

 نیغمگ کیکنم و نه از موز هیرابطه گر کیکست در بودم بعد ش نیاهل ا نه

خز شده بودند ، در  یلیخ گریکارها به نظرم د نیامد.ا یگوش کردن خوشم م

 یرابطه ا چیدانستم ه یام دوست شدم م یپسر زندگ نیبا اول یهرحال از وقت

 یفاصله م ام یو از غم لحظه ا دمیخواب یم یکه چندساعت نی!همستین یدائم

چانه ام گذاشتم و  ریو دستم را ز دمیچپم چرخ یبود.به پهلو یعال میگرفتم برا

کردم.چشمانم را محکم بستم تا زودتر  زانیدستم را هم از تخت او یکیان 

 دیبر کالس داشتم و با یکوچک و انرژ یخوابم ببرد.امروز با ان تربچه 

در  گریکردم که چندوقت د کرف نیکردم.در همان حال هم به ا یجمع م یانرژ

برنده اش  یبدهم و برا بیچالش ترت کی میرند شدن اعداد فالوورها یآستانه 

شد و  یتر م شیب یطرفداران مجاز انیم تمیمحبوب یطور نیکنم.ا نییتع زهیجا

 کردم. یدر رابطه ام با روزبه را فراموش م یشکست اجبار نیحس ا

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

********* 

پر  یدر داخل آورده بود و با چشمان نیکه سرش را از ب یرا به دختر نگاهم

با دست  دمیرقص یکرد دادم.همان طور که آرام م یبرق رقصمان را نگاه م



کردم  جلو رفتم :  قیدخترانه اش تشو یتربچه را به ادامه دادن ان قر و اداها

 تو دختر! ایب

 ی.از آلما دو سه سالدیتر باز کرد و تن جلو کش شیدر را ب یزده کم خجالت

 ه؟یداشت : اسمت چ یزد و قد بلند یبزرگ تر م

 :دسا! دیجلو دو جانیبا ه آلما

 : درسا! دیکرد و غر یبه آلما اخم رو
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:رقص دوست  دمشیفت.دستش را گرفتم و جلوتر کشرفتارشان خنده ام گر از

 ؟یدار

 نمیکرد.با دست به وسط اتاق اشاره کردم : با آلما برقص بب نییباال پا یسر

 !یچقدر بلد

داد ، دست زد و  یو دست نشان م غیرا با ج جانشیطبق معمول که ه آلما

آلما که  دنیاما با د دیکش یخجالت م یشروع کرد دستانش را تکان دادن.کم

نگاهش  قیو دق ستادمیخودش را تکان داد.عقب ا یاو هم کم دیرقص یراحت م

اما خوب بلد بود چطور  یطراح یکردم .سنش کم بود و حرکاتش ناپخته و ب

شربت وارد اتاق شد و با  ینیاهنگ تکان بدهد.اهو با س تمیدستانش را با ر

 : درسا! دیباال پر شیدخترش ابرو دنید

ام قرار دادم و به طرفش رفتم و خواستم که از اتاق خارج  ینیب یرا رو دستم

شربت از داخل  وانیل کیتعارف  ی.در اتاق را پشت سرمان بستم و بمیشو

 !نیدار یبرداشتم : دختر خوشگل ینیس



دونم  ی.نمدیرقص یوقت نم چیزد : ممنونم ، ه یمتعجب بود اما لبخند هنوز

 شده! یچ

 خنک را مزه کردم : کارش خوبه! یاز شربت آلبالو یکم

 ؟یچ_

کالسا  یتو نیاستعداد رقص و داره.بزار نهیباال انداختم : منظورم ا شانه

 یکالس و هم خودش استعداد رشد تو رهیگ یتر م یشرکت کنه ، هم آلما جد

 رو داره! نهیزم نیا

دو اتاق خواب به خودم زل  انیم یقد ی نهیکرد.در آ یچشمان گرد نگاهم م با

که رنگ  دمیسف یتنه  میو ن یرا مرتب کردم.شرتک ل میزدم و با دست موها

نشست.نگاهش را متوجه خودم  یبه اندام خوش تراشم م یادیبود ز میها یکتان

 !یخوش اندام یلی: شما خ دمید

 !نیدرسا هم فکر کن یتکان دادم : ممنون.راجع به کالس برا یغرور سر با

خانه باز شد  یتکان داد و من خواستم به داخل اتاقم برگردم که در وورد یسر

من  یاو رو یگفت و نگاه مردانه  دهیکش ینیه عیو پدر آلما داخل امد.اهو سر

در و باز  الی. شرمنده اما محکم زمزمه کرد : داندیماند و با مکث چشم دزد

 دونستم. یکرد!نم

بود به  دهیرا د کلمیکه رسما تمام ه نیتوجه به ا یتکان دادم و ب شیبرا یسر

 لیتر بودند پس دل دهیپوش نیاز ا یفقط کم میها یمهمان یاتاق برگشتم .لباس ها

دست  دنیناراحت و معذب باشم.درسا با ورودم به اتاق از رقص یلینداشت خ

دستش را گرفتم :  شانو ملحق شدن به جمع کیکردن موز ادیو من با ز دیکش

 ! نمیبرقص بب..یستادیچرا وا
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وارد اتاق شد و به طرف  یشروع به رقص نکرده بود که اهو با شرمندگ هنوز

 براش در و باز کرد! الیدان یک دمی، اصال نفهم دیمن امد : امال جون ببخش

 یکرد؟البد برا یم یچه شرمنده بود و عذرخواه ینگاهش کردم؟برا رتیح با

تا  دمیرا داخل دهانم کش  نمیریبود.لب ز دهیکه برادرش من را با ان وضع د نیا

 ! ستیدر هوا تاب دادم : مهم ن یخنده ام را قورت بدهم و ناباور دست

: مهم  دیپر کش انشانیآرام آرام از م یتر متعجب شدند و شرمندگ شیب چشمانش

 ست؟ین

و با دست به بچه ها اشاره کردم تا برقصند : نه ، من  دندیباال پر میها شانه

 !ستمیحساس ن یلیخ

نگاهم کرد و  یبیحرفم نداشت ، چون به شکل عج نیا یبرا یکردم جواب حس

 کنم. یبود عذر خواه فمیبر لب نشاند : در هرحال وظ یا یبعد لبخند مصنوع

از اتاق خارج شد.خنده ام  یعیطب ریتکان دادم و او با همان لبخند کامال غ یسر

 م؟ی: برقص دمیرا رها کردم و به طرف بچه ها چرخ

چرخش شروع  کیکردند و من خودم قبل از ان ها با  دمییلبخند تأ با

 یکرد و آلما در عوض دلبر یم تیرعا یرا به خوب کیموز تمیکردم.درسا ر

بودند ، با توجه  یمکمل خوب گریرقصنده را دارا بود.در کنار هم د کی یها

باله  یها سبا لبا یو وقت اموزمیتوانستم به او باله ب یدرسا م ی دهیبه قد کش

شد و  یسختش خارج م یاز پوسته  یکردم قلبم کم یهردونفرشان را تصور م

 زد. یروحم لبخند م یبه رو

هردو دست زدم و آلما ذوق کودکانه اش  یراکالس که تمام شد با لبخند ب میتا

 یرا با دست زدن و خروج از اتاق نشان داد.درسا به نسبت او آرام تر و خجالت

که از  نی.تا کنار اتاق را آرام قدم برداشت و به محض ادیرس یتر به نظر م

و من را  دیرس میااش به گوش ه یو شاد غیج یچشم من دور شد صدا یجلو

 !به خنده انداخت



را مهار کردم  میموها یهدبند نازک جلو کیرا عوض کرده و با  میها لباس

بود را در اوردم و داخل ساک  زیمخصوص رقصم که کفشان تم یها ی.کتان

بچه ها  یاز اهو نبود و صدا یزدم.خبر رونیام قرار دادم و از اتاق ب یورزش

کرده  نهخودش را محدود به آشپزخا یامد.قطعا زن طفل یاز اتاق مجاور م

کنم که هنگام عبور از  یبود.خواستم به طرف آشپزخانه بروم و با او خداحافظ

جلوتر رفتم و به  ی.کمستادندیا میمقابلم پاها یصحنه  دنیکنار اتاق بچه ها با د

 ایآرکان  هیشب یزی.پدر آلما اسمش چه بود؟چدمیچهارچوب اتاق چسب

به طرف من بود.آلما و  شتشود!کنار بچه ها نشسته و پنب ادمیهاکان..درست 

را عوض کرده  شیصدا یشده بودند و او با مهربان زانیدرسا از گردنش او

 داد. یبچه ها را قلقلک م یکه در دست داشت گلو یبود و با عروسک خرس
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سامان برادر کوچک و هشت ساله اش را هم به  شیبود.. نبود؟ماه پ بیعج

را مسخره  یطفل یاورده بود.آن قدر با پسرها بچه  مانیعصرگاه یدورهم

کرد که پسرک با بغض وسط  فیتعر شیها یکردند و سامان از خرابکار

 هیروح یرو یشدن به حد ریاز او خواست به خانه برش گرداند.تحق یمهمان

دلش  یحت چارهیگفت پسر ب یگذاشته بود که سامان هربار با خنده م اثراش 

پسرها و مردها مثل او  یبزند!از نظر من همه  رونیخواهد از خانه ب ینم

 کردند. یم یزندگ تیمسئول یبودند.حوصله بچه نداشتند و ب

خودم را به آشپزخانه  نندیکه بچه ها من را بب نیو قبل از ا دمیکش یآه

ام  یخداحافظ یاهو هنوز هم گرفته و غرق فکر بود.به ارام یرساندم.چهره 

را جواب داد و من از خانه خارج شدم.پشت رل که نشستم چشمانم را محکم با 

 سوختند ! یکردند و م یدستم فشردم.درد م



 دمیدج ملیمکث که سوزش چشمانم آرام گرفتند بازشان کردم ، ر یاز کم بعد

کرد.به چشمان سرخ  یم تمیچشمانم اذ تیشد و حساس یسوزش م نیباعث ا

 یشدم و دستم را از آرنج خم کرده و رو رهیخ نیماش یجلو ی نهیشده ام در آ

دراز کرده  ادر همان حال به خودم زل زدم و بعد دستم ر یگذاشتم.کم میلب ها

 میخرت و پرت ها انیم یبه جلو اوردم.کم نیام را از عقب ماش یدست فیو ک

و  شیلوازم ارا فیبدن و ک ی، فندک ، اسپر گاریس یکه شامل جعبه 

که فقط به  دمیجد یگل گل ادداشتیکردن دفتر  دایام بود گشتم و با پ یهندزفر

 یفانتز یزدم.خودکار یدبودم لبخن دهیاش خوشم امده و خر یخاطر جلد فانتز

دستانم گرفتم و در  انیرا مو ست دفترچه ام هم به ان وصل بود.خودکار 

کردن شدم.کارم که تمام شد  ادداشتیاول دفترچه تند و تند مشغول  یصفحه 

 شدم. رهیقرار دادم و به خط کج و معوجم خ میلب ها انیسر خودکار را م

 زنه! یداد نم تیوقت عصبان:1"

 آروم کردنت داره! یبرا یساده ا یراهکارها :2

 !ستیبد دهن ن :3

 ها مهربونه!"با بچه  :4

پرت کردم.من جدا خل شده بودم.نشسته  فمیرا بستم و ان را به ته ک دفترچه

 نیاگر ا یوانگینوشتم؟د یآن مرد متفاوت را م یاخالق اتیبودم و خصوص

 یرا راه انداختم و تشر نیخودم تکان دادم و ماش یبرا ینبود پس چه بود؟سر

 بود! دیاداها از او بع نیامال درونم رفتم.ا یهم برا

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

** 

 !ای!خودتنیعکس و بب نیا ایامال ب_
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که به طرفم گرفته بود  یحواس به عکس یاوردم و ب رونیب لمیرا از موبا سرم

 ادیشد و  دهیمن بود ، نگاهم به دستان تپلم کش یسالگ کیاز  یزل زدم .عکس

 آلما افتادم : چه تپل بودم!

 خوشگل! یدختر تپل چشم رنگ هیمحبت کنارم نشست : همه عاشقت بودن ،  با

فرو بردم : همه عاشقم بودن جز  یزدم و دوباره سرم را درون گوش یپوزخند

 !دیکه با ییاونا

.از دمیرا نوازش کرد.سرم را عقب کش میاش درهم رفت و با غم موها چهره

،  دیآ یدست نوازش ها بدم م نیدانست از ا یهم جا نخورد ،  م یلیحرکتم خ

 زد : دخترک من!دخترک قشنگ من! ینیلبخند غمگ شهیمثل هم

حالم را بهم نزند  شیدخترک گفتن ها نیانقدر لوسم نکند و با ا میبگو خواستم

آهو  یبه شماره  یمجال گفتن را از من گرفت.نگاه لمیکه زنگ خوردن موبا

 خواد! یم یچ ینصفه شب گهید نیانداختم و زمزمه کردم :ا

من زل زد.تماس را  یمبل بلند شدم و مارال دوباره به عکس کودک یرو از

 برقرار کردم و نگاهم را از او گرفتم : بله؟

نشست : سالم امال جان.ببخش که بد موقع  میدر گوش ها آهو فیظر یصدا

 مزاحم شدم!

 یبلد نبودم محترمانه حرف بزنم و حت یلیبود خ نیا قتشیمکث کردم.حق یکم

.با نوک ناخنم گونه ام را میحرفش جز تشکر چه بگو نیدانستم در جواب ا ینم

 شده؟ یزیکنم.چ یخاراندم : سالم.نه خواهش م

نشده. فقط زنگ  یزی.چزمیهمان مالحت صدا و آرامش جواب داد : نه عز با

 زدم دعوتت کنم!

 مبل نشستم : دعوت؟ به کجا؟ یدسته  یو رو دیباال پر میابرو

 هم باشه! شیتولد آلماست و اصرار داره مرب-
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ونگ ونگو و  یهم بچه  یتولد ان تربچه بود؟البد کل ی، مهمان دیباال پر میابرو

رد کردن دعوتش  یبرا یهمسن و سالشان را دعوت کرده بودند.دنبال بهانه ا

قبلش اضافه کرد : ببخش امال  یجمله  یبودم که فرصت نداد و در ادامه 

هم زنگ بزنم.پس فردا ساعت پنج  گهیبه چندنفر د دیجون من با

 منتظرتونم.شب خوش!

چشمانم گرفتم و مبهوت از رفتارش  یرا جلو لیهم تماس را قطع کرد.موبا بعد

 زم؟یشده عز ی.مارال آرام زمزمه کرد : چدمیرا درهم کش میاخم ها

که جوابش را بدهم به طرف اتاقم رفتم.روزبه  نیو بدون ا دمیکش یقیعم نفس

 یلیگذاشته بود.انتظارش را نداشتم اما خب ، خ یفامیفته بود و نه پگر ینه تماس

شاد انتخاب  کیموز کیلپتابم گشتم و  یفولدر ها انینداشت.م تیاهم میهم برا

، چه  یکالفگ انیدر م ه.چدمیرقص یخواست امشب را تا صبح م یکردم.دلم م

خواست برقصم.ان قدر  یدلم م تی، چه در مواقع عصبان یغم و شاد انیدر م

شوند و از شر هرچه حس بد و خوب است رها  هیدرونم تخل یها یکه انرژ

 شوم.

 انیرقص را شروع کرده بودم که مارال خودش را به در اتاقم رساند و م تازه

رم  یخودش را هم بلند کند : فردا م یبلند اهنگ ، مجبور شد صدا یصدا

 ؟یایمرکز..نم

چه  دیام نکرد که با یهمراه گریر واقع ذهنم دد یعنی.ستادمیحرکت ا از

را کم کردم :  کیموز یصدا یرا با دست عقب فرستادم و کم میها یکنم!چتر

 چه خبره مگه؟



 بچه ها گرفتن! یبرا کیجشن کوچ هی:  دیکش یاتاق شد و اه داخل

 یکه نگاه ها ییدهانم را محکم وصدادار قورت دادم.از همان جشن ها آب

کرد؟چشم بستم و  یم ینیبچه ها سنگ یدعوت شده ها رو ریو پر تحق نیسنگ

بهتر بود.چشم  میبرا دمیخواب یرفتم و م یبه کل لپتاب را خاموش کردم.گمانم م

 گارمیشدم و س خمافتاده کنار تخت به طرفش رفتم ،   فمیک دنیچرخاندم و با د

کار  یفردا کل .در همان حال هم جواب مارال را دادم : نهدمیکش رونیرا ب

 تونم برسونمت! یدارم.اما م

رساندش را داده باشم.جلو  شنهادیشد پ یباورش نم دیاز گلش شکفت ، شا گل

: قربونت برم..ممنونم  دمیبار عقب نکش نی.ادیامد و با مهر صورتم را بوس

 دخترم!

تخت نشستم.به  یدستانم رو انیخاموش م گاریاتاق که خارج شد با همان س از

 انیرا م گاریرانم مشت شد.چشم بستم و س یرو گرمیزل زدم و دست د گاریس

جان خم شدن و  یعنیقرار دادم.قصد روشن کردنش را نداشتم. میلب ها

را  خودمرا باز کردم و از پشت  می.موهادمید یبرداشتن فندکم را در خود نم

 تخت پرتاب کرده ، چشمانم را به سقف دوختم. یرو

 ینم ادمیخواست به مرکز برود ، کاش اصال  یمگفت که  یاصال نم کاش

رسانمش.از دست  یگفتم م یاورد فردا جشن است و از همه بدتر کاش نم

 از یگوشه ا کیان گذشته را  یبودم.قرار بود همه  یخودم عصبان
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اسم ان جا هم  دنیبا شن یکه حت نیچال کنم و تا ابد سراغش نروم نه ا ذهنم

خودش  یام برا یمیخاطرات قد یشاخه  یذهنم به گذشته پرواز کند و رو

 خانه کند!

 افتنی یبرا نباریرا برداشتم.ا فمیدوباره نشستم و باز هم ک یو عاص کالفه

 دود توان صبح کردن نداشتم! یفندک...امشب را ب

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

******** 

صورت من  یرو مایرا داخل دهانش گذاشت و دودش را مستق انیسر قل سامان

 !یزد : تو لک یفوت کرد.با خشم نگاهش کردم و او چشمک

 شیکه رو یا یقرمز تخت سنت یتر به پشت شیرا درون هوا تاب دادم و ب دستم

بار او پک  نیرا از سامان گرفت و ا انیزدم.نغمه شلنگ قل هینشسته بودم تک

 زد : دلت واسه روزبه تنگ شده؟

 دلم تنگ شه؟ دیاون نکبت با هی، واسه چ ریام درهم رفت : بم چهره

 یم دیجد اریتوله دلش  نی، ا ستیخنده اش گرفت : نه دردش روزبه ن سامان

 خواد!

ه خودش را جمع کرد : توله هفت که با خند دمیکوب شیرا محکم به بازو فمیک

 ..یجد و آبادته عوض

 یقهوه خانه غش کرد.کوفت یتخت چوب یرو بایهم خنده اش گرفت و تقر نغمه

 هیما نی: بده ا دمیرا از دستشان کش انیگفتم و شلنگ قل شانیلب به هردو ریز

 وقت! هیسرطان و به من ، ازتون عقب نمونم  ی

پک را زدم.سامان هم خنده اش بند امد و  نیشلنگ را عوض کردم و اول سر

 یتو کفته ، اراده کن قامیاز رف یکی..یدور از شوخ یشد : ول یبار جد نیا

 حله!

کردم و سر  یبردم.اخم یاو پناه م یها قیبه رف دیبدبخت شده بودم که با چقدر

هفته بگذره بعد برم تو نخ  هیسرم بزار  ری.خستیباال انداختم :االن حسش ن

 !گهید یکی



 باال انداخت : اوه ، چه وفادار! ییاش گل کرد و ابرو یفاز مسخره باز دوباره

تا سه  یزیو من نگاهم به ساعتم جلب شد.چ میخنده زد ریبار هر سه ز نیا

 یرفتم و طبق قولم او را به مرکز م یدنبال مارال م دینمانده بود.با

را به طرف سامان گرفتم : خودت  انیدوباره شلنگ قل نیهم یرساندم.برا

 برم! دیکنه.با یم تمونیمقدار سرطان کفا نیزحمتش و بکش..ما هم

 !امیهم بلند شد : منم م نغمه

برم دنبال  دی، خراب شو سر سامان.با خودی:ب دمیشانه اش کوب یدست رو با

 مارال !

 دارم! قرار یلیدر اورد و سامان با حرص زمزمه کرد : نکبت با ن امیبر ییادا
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 رونیبودن حرفش باال انداختم و از قهوه خانه ب تیاهم یب یبه منزله  یا شانه

دادم که اماده شود و خودم هم به سرعت به سمت خانه  امیمارال پ یزدم.برا

 راندم.

توجه  ینبود که متوجهش نشوم ، در تمام طول راه ب یزیچشمان مارال چ برق

 دیداشت من را هم با خودش همراه کند.شا یزد و سع یبه سکوت من حرف م

بود  نیاش ا یبه حرف زدنش نداشتم.خوب یبود که اعتراض یاز معدود دفعات

باالتر  یکمبها بدهم. دندیجو یکه ذهنم را م ییزهایبه چ یلیگذاشت خ یکه نم

 یای: نم دیترمز زدم و مارال دوباره به طرفم چرخ یاز ساختمان مرکز رو

 دخترم؟

: نه خودت برگرد  دمیو به طرفش چرخ چاندمیدستم را دور فرمان پ هردو

 دنبالت! امیرسم ب یخونه.نم



 تکان داد : آمال؟ یمحبت سر با

خوشبختم  یلی: من خ دیرس یو خسته به نظر م ریچشمانش زل زدم.چقدر پ به

 دارمت !

فرستادم و به  رونیب یگفت ، نفس یمسخره کردن نداشتم.انگار صادقانه م حال

 یبهتر ی نهیگفتم اما خب ، سکوت گز یم یزیمن هم چ دیشدم.با رهیمقابلم خ

شد و به طرف مرکز  ادهیحرف پ یب نی.ان قدر که از ماشدیرس یبه نظر م

به  یا عجله چیه یزل زدم و بعد آرام..ب یمیحرکت کرد.به آن ساختمان قد

 بردم! یپناه م جیباز هم به خل دیسمت بندر راندم.با

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

******** 

 به نظرت کدومشون خوبه؟_

و  نی: ا دیام کش ییمویل زیبه شوم یرا باد کرد و ترکاند ، بعد هم دست آدامسش

 ؟یبپوش یبا چ

 !نیرنگم را نشانش دادم : ا یکوتاه مشک امند

زد: قشنگه ، اما  یپخش شده درون اتاق چرخ کیو کوتاه با موز دیکش یسوت

 ان؟ یمذهب یگ یمگه نم

.هرچند به نهیرنگم را هم از کشو در اوردم : چارش ا یمشک یشلوار جوراب

 تاپ کوتاه! هیرم با  یپوشم م یمن باشه کال شرتک م
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 تخت نشست : چه شود! یو رو دیخند بلند



بازم  ینشستم ، موها شیآرا زیم یجلو یصندل یهم خنده ام گرفت و رو خودم

 کارشونیو زمزمه کردم : چ دمیکش انشانیم ینامرتب اطرافم رها شده بود.دست

 کنم؟

حرکتش حالم بهم  نیباد کرد و ترکاند.از ا گریبار د کیشد و آدامسش را  بلند

برد و چندبار چنگشان  میموها انیو دستانش را م ستادیخورد.پشت سرم ا یم

 !یش یمحشر م یزد : فر کن

کار  نیرا فر نکرده بودم و ا میبود.مدت ها بود موها نیام هم دهیهم عق خودم

خم شدن سمت کشو  نیو ح دمیکش یا ازهیخمساخت. یاز من م یدیجد یچهره 

 : خودت فر کن !حوصله ندارم! دمیغر سمیو برداشتن بابل

 یعنی نینزد و ا یاما حرف دیاعتراض کوب یبه شانه ام به نشانه  یا ضربه

را از  میرا به برق زدم و به دستش دادم.موها سینداشت.بابل یهم مخالفت یلیخ

 یشد : م رهیبه چهره ام خ نهیاز آ سیدور بابل دنشیچیپ نیعقب جدا کرد و ح

 ؟ی..به بابات رفتنایستیهم ن هیگم تو و مارال اصال شب

رانم  یزل زدم و دستم رو نهی.به چشمانم درون آامدیچندلحظه باال ن ینفسم برا

 ی" پوزخندیستیمارال ن هیگم شدم."شب شیها هیزمان و ثان انیمشت شد.انگار م

 دونم! یشدم : نم یخأل خارج م نیاز ا دیزدم و کوتاه چشم بستم.با

افتاد.قسمت دوم را جدا  میشانه ها یرو بایدسته فر ز کیو  دیباال پر شیابرو

 شه؟ یکرد : مگه م

نشدن  یامد.همه  یبرم زیدوپا همه چ زادیادم نیشد..آز ا یشد ؟ قطعا م یم

برداشتم و قفلش را زدم.مشغول  زیم یرا از رو لمیکرد ، موبا یم یهارا شدن

نغمه دفن شوم : چرا نشه.من که  یسوال ها انیبود م نیشدن با ان بهتر از ا

 م!یازش عکس داشته باش ادی، مارالم خوشش نم دمشیاصال ند

برداشت : چندوقتت  گرید یدسته  کیشانه ام رها شد و  یدوم هم رو یدسته 

 بود جدا شدن؟

شود.چشم  یگفتند آدم دروغگو کم حافظه م یگفته بودم جدا شدند ؟راست م من

 سالم بود! کیبودم. کیدندان گرفتم : کوچ انیبستم و لبم را م



 یسال که....پوف کیسال داشتم. کیمورد را راست گفته بودم.من فقط  کی نیا

ته را باز کردم.عکس هف نستاگراممیساکت شد.ا گریو خداراشکر نغمه د دمیکش

 یپست قربان صدقه  ریآدم ز یخورده بود و کل کیده هزار ال یقبلم باال ی

.به دمید ینم چیه قتیبود و در حق میکامنت ها یاندامم رفته بودند.چشمانم پ

خاموش شد و عکس خودم  لیموبا یپدرم بودم ؟ صفحه  هیمن شب یراست

هم  یاهیس نیدر ا یکه غم چشمانش حت یو تار رهیدرونش افتاد.عکس ت

 مشخص بود.
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نشانده بود و صبر  بایز یشیچهره ام ارا یتمام شده بود.نغمه رو میموها کار

شده ام  بایبودند...گفته بود ز دهیو نسبتا پوش کیکرده بود تا لباس هارا بپوشم.ش

لوس  یکارها نیبود.ما از ا دهیدر کمال تعجب من گونه ام را بوس ی، حت

خودش  رینغمه هم تأث یام رو هاما ظاهرا ظاهر خانمان میداد یدخترانه انجام نم

نشسته بودم.به خودم  یهمان صندل یرفته بود دوباره رو یرا گذاشته بود.وقت

 مچاله شده بود. سیخ یزل زده بودم و دلم مثل دستمال

دوازده سالم  یرا وقت نیاست ، ا یچه کس هیدانست شب یبد بود که آدم نم یلیخ

ندارم!رژ لبم را برداشتم و  یتیهو دمیبود که فهم ی.دوازده سالگدمیبود فهم

 یماه کیبود ،   یماه کی هیشب دیرسم کردم.شا یطرح نامفهوم نهیآ یرو

دستم  یولباسم تن زدم و شالم را ر یرا رو رمیحر یمرده...مانتو

رفتن از اتاق برق را خاموش  رونیآن تربچه را برداشتم و قبل ب یانداختم.کادو

 امد.درست مثل صاحبش! یتر کنار م شیب یکیکردم.اتاقم با تار

تخت خوابش  یرو دمیخواهم بروم که د یم میتا بگو ستادمیاتاق مارال ا کنار

ان امانش را برده.وقت خواب نبود اما از ظهر سردرد داشت و احتماال هم



 یشانیپ یانداختم.آثار درد رو یجلوتر رفتم و به چهره اش نگاه یبود.کم دهیبر

 دنیکش فسن یاش مشخص بود.فقط نگاهش کردم.آن قدر که حس کردم کم

بروم .بروم و فراموش کنم نغمه امروز  دیبا دمیسخت شده و ان موقع تازه فهم

 انداخته بود. ادمیچه به 

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

********* 

 !یشمعارو فوت کن تا صد سال زنده باش ای، تولد..تولدت مبارک..ب تولدت

برود.تم تولدش  رجهیش کشیک یداشت رو یزد و سع یمرتب دست م آلما

که تنش بود خودش هم  یقرمز راهنیکوچولو بود و با توجه به پ یتوت فرنگ

 نداشت. یجذاب و خوردن یتوت فرنگ کیاز  یکمدست 

 یچیبود اشاره کرد : چرا ه میپا یکه رو یا وهیکنارم نشست و به ظرف م آهو

 آمال جون؟ یخور ینم

وارد خانه شده بودم ان قدر همه حجابشان  یانداختم.وقت یها کوتاه نگاه وهیم به

حال نتوانسته بودم  نیبودم.با ا دهیو کامل بود که از خودم خجالت کش لیتکم

انداخته  میموها یو نازکم را رو ریدور شوم و تنها شال حر دمیهم از عقا یلیخ

مشخص  رشیاز ز میموها ی مهکرد و ه ینم یبودم.هرچند بود و نبودنش فرق

 یمادربزرگ الما و پدربزرگش..عمو یخانواده حت یحال تمام اعضا نیبود.با ا

امدنم  یا آن قدر محترمانه از من براو همسر اهو و خود پدر آلم طانشیش

 هیالو چیمعذب نشده بودم : راستش دوتا ساندو یتشکر کرده بودند که ذره ا

 ندارم! جا گهیخوشمزه بود..د یلیخوردم.خ

! آلما  اینکن یبی: نوش جونت ، توروخدا غر دیکش میبه بازو یو دست دیخند

 یم یه نیبود ومدهین یوقت!از اون بدتر درساست.تا نیخوشحاله شما هست یلیخ

 !ادیم یآلما ک یپس مرب دیپرس

: راجع به کالس رقصش فکر  دمیرا چرخاندم و درسا را کنار آلما د سرم

 !نیکرد

 



 [15:58 27.10.18, ]ایـآل (زهرا ارجمندنaʍaℓآمــ)

 64پارت_#

 آمــــال #

 زهرا_ارجمندنیا #

 یباهاش حرف بزنم نرم م کمیمخالفه ، اما باز  کمی: راستش باباش  دیکش یآه

 گردنتون! میانداز یکه زحمت درسا رو هم م شاالیشه.ا

از  گرید یسر کیبلند شد و خودش به  شیزدم و او از جا شیبه رو یلبخند

از  یکی یکیداشت  شیمهمان ها رساند.آلما شمعش را فوت کرده بود و عمو

 ستادهیشد.ا هدیگرفت.نگاهم به طرف پدرش کش یمهمان ها همراه آلما عکس م

زل  خترشمحو به د یشلوار کتانش و لبخند بیدر ج یبود عقب تر و با دستان

 امد! یبه چهره اش م دیسف راهنیزده بود!پ

او هم به من زل  دنمینگاهم را انگار حس کرد که سر چرخاند و با د ینیسنگ

 یبه معنا یسر شیزد.آدم از رو رفتن و نگاه گرفتن نبودم.در همان حال برا

 انیاحترام خم کردم و او هم به همان شکل جوابم را داد.آلما به زور از م

:  دیبود جدا شد و به طرف من دو هشیهم شب یلیدستان مادربزرگ تپلش که خ

 !میآله ، بلقص

جماعت برقصم ،  احتماال از خانه  نیا یکارم مانده بود تا جلو کی نیهم

 یعرب انشانیخواهم م یتصور کردم م یلحظه ا یکردند.برا یم رونمیب

شد!خنده ام گرفت و  یم ضیمستف یادیبرقصم و قر بدهم؟پدربزرگ آلما ز

 شه که تربچه! یبود : نم ییو تماشا بایز یلیدستانش را گرفتم.چشمانش خ

 !می...بلقصستیکرد و سرتقانه گفت : آلما تربچه ن یاخم

پدرش بود.با  هیخنده دار بود.واکنشش درست شب یلیاسمش خ یرو تشیحساس

کنه ، اما برو به بابات بگو  یخباثت به طرف پدرش زل زدم : من پاهام درد م

 باهات برقصه!



بسته اش  یدوگوش یموها یانداخت و من رو یبه طرف پدرش نگاه متفکر

 !ستی: بابا که لقص بلد ن دمیکش یدست

اهات تر چهره ام پر از شرارت شد  : بلده ، برو مجبورش کن ب شیو ب دمیخند

 برقصه!

 میدهانم گذاشتم تا خنده ام رسوا یو من دست جلو دیطرف پدرش دو به

و انگار آلما خوب  دیگو یچه م ندیخم شد تا بب یالما کم دنینکند.آرکان با د

و با بهت به دخترش زل  دیباال پر شیمنظور را به او رساند که هردو ابرو

 نیرا به زم شیگوش الما زمزمه کرد که او اخم کرد و پاها ریز یزیزد.چ

 عمر من بود! یصحنه  نیقطعا خنده دار تر نی.ادیکوب

 خواد اون زلزله؟ یم ی: داداش چ دیبلند بگو شیالما باعث شد عمو واکنش

 یکه من م یبلند خواسته اش را مطرح کرد ،  البته نه طور یآلما با صدا و

بابا با آله  دیکه من را هم از شدت شک ،  خشک کرد : با یخواستم..بلکه طور

 آمال بلقصه!

 درآورده بود؟ یاز کدام گور گریرا د نیبزرگ..ا یخدا
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قرار گرفته بودم  یتیبار در موقع نیاول ی، برا دیهمه به طرف من چرخ نگاه

و با  اورمیخودم ن یکردم به رو یخواست از خجالت آب بشوم.سع یکه دلم م

 لبخند به شدت محو زمزمه کردم : تو روحت بچه! کی

و قبل از همه بلند  دمیبود زمزمه ام را شن ستادهیمن ا کیجوانش که نزد یعمو

شدم و همان عمو  بلند میآلما بودند.از جا یاما هنوز منگ جمله  هی، بق دیخند



کرد : داداش ، طرفت بلند  یخواست خفه اش کنم خوشمزگ یکه دلم م یجان

 وسط ! حاال شله شله! ایشد..ب

: تو  دیباال پر میزد نگاه کردم و شانه ها یخل م یکه کم یبه پسر مبهوت

 !یزن یچقدر حرف م

گرد به من زل زد !  یکنترل شده و چشمان یو با خنده ا دیپسر باال پر یابرو

 نیو گفت به ا قتیحق یکیبده باالخره  رتیآهو با خنده جلو امد : خدا خ

 آلما! یتوروخدا از جمله  دیپسر!ببخش

:  دیکوب نیداشت.چون اخم کرد و دوباره پا به زم یگریاما انگار نظر د آلما

 !االی..نیبلقص

کرد را  یمشانه ام سقوط  یکه داشت رو یطرفش قدم برداشتم و شال به

 یو چند ضربه  اورمیب رشیگ ییتنها ییجا کیآمد  یدرست کردم.بدم نم

زانو زدم و دستانش  شیپا یادب شود.جلو یبچه بزنم تا کم نیمحکم به باسن ا

 درد، من که گفتم پاهام  زمیهم از حرص فشارشان دادم : عز یرا گرفتم.کم

 کنه ! شما با بابات برقص! یم

هم خم شد و مقابلش زانو زد ، اخم داشت و به شدت داشت خودش را  پدرش

که خانم ،  کال از فاز رقص من  یکن یبدتر خرابش م یکرد : دار یکنترل م

 !رونیب ادیب دیبا

 گریدوباره مشغول حرف زدن شده بودند و توجهشان د هی، بق دیباال پر میابرو

ن را به کل برده و نابود کرده م یابرو هیمعطوف ما نبود ،  اما همان چندثان

 ؟یشه مثال با دخترت برقص یم یبود : چ

و خودش  دیکش رونیدست آلما را از دست من ب کیگرد شدند و  چشمانش

 !دیدستانش گرفت : ببخش انیم

 یو...من ه دیفرستادم : ببخش رونیبا تعجب به ما زل زده بود.نفسم را ب آلما

با دخترت  قهیشه دو دق یکم م تی، مردونگ یزار یخوام مودب باشم نم یم

 ؟یبرقص
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 یبه رو یزمزمه کرد ، بعد هم دست یو الله الله دیکش قینفس عم کی

 هیچه مزخرفات نی، ا ستمیبلد ن دنی: عجب ، خانم من اصال رقص دیصورتش کش

 بچه! نیدهن ا یتو نینداز یو م نیگ یشما م

چطور  تیانداختم و غر زدم : پس روز عروس مانیکم بن یبه فاصله  ینگاه

 ؟یدیرقص

 یمثل من افتاده.م یآدم ریشد انگار گ یکرد.باورش نم ینگاهم م ناباورانه

عروس  ی.جلودمیدارد خودش را آرام نگه دارد : اون روزم نرقص یسع دمیفهم

 دست زدم! ستادمیا

کامل  ژمیتوجه به کالس و پرست یبار من شکه شدم.دهانم باز ماند و ب نیا

کرد : بعد  ینشستم ، آلما هم همچنان با چشمان گرد مارا نگاه م نیزم یرو

شه؟من شوهرم روز  یسرت؟ مگه م یاون وقت عروس با دسته گل نزد تو

 مش به درک!فرست یکفشم م ینرقصه همون شب با پاشنه  مونیعروس

 مانیپا ریرا به فرش ز شیبا هم نشستند و زانو رتینگاهش خنده و ح انیم

 برخورد کرد ، برعکس شما! یمنطق یلیسرم ، خ یچسباند : نه نزد تو

را به عالمت خاک در هوا تکان دادم و با افسوس به الما زل زدم :  دستم

 ت شده!زاقار یلیخ تونمیعروس لمیسرش ، حتما ف یمنطقش بخوره تو

 لممونیف ادینم ادمیدونم. یشد : نم یدر فکر فرو رفت و چهره اش جد یکم

 چطور شد، اما مگه مهمه؟

را باز کردم تا  شینشاندم و کش موها میپا یو آمال را رو دمیکش یقیعم نفس

جالب  شیدوباره ببندم.شل و نامرتب شده بود.او هم که بحث من و پدرش برا

پدرش : معلومه که مهمه ،  یامده بود در سکوت نشست و زل زد به چهره 



خوشم  دمیکه ده سال بعدم د رمیبگ میاز عروس یلمیف هیخواد  یمن دلم م

 یم یطرف خودزن شنیمال پنج سال پ ینیب یم لمارویف یاالن بعض یدی.دادیب

 عست؟یضا لمشونیکنه چقدر ف

تکان دادم و ادامه دادم : دوتا  یرا ارام و با لبخند تکان داد.من هم سر سرش

 کودن بوده. لمبردارشونیف ایبوده  عیدوماد مثل تو ضا ایداره ،  لیدل

دوستات  شیآلما را که بستم دستش را گرفت و او را بلند کرد : برو پ یمو

 !ییبابا
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 ن؟یبه من زل زد : شما نلقص آلما

جا  نیهمه بحث و اخرش به ا نیا یعنیاولش برگشته بود. یسر خانه  باز

گرد کردم : واال من مشکل  شینداشت؟چشمانم را برا یا جهینت دنیرس

 کن! یندارم..برو بابات و راض

 یفرستاد و به آلما لبخند رونیب یآرکان بازهم مملو از بهت شد ، نفس ی چهره

 !میکادوهارو باز کن امیکن دخترم.بعدش من م یزد : برو باز

 به ما انداخت :شما دلوا؟ ینگاه مردد آلما

زد  یانداختم که لبخند مهربان یکه منظورش را بفهمم به پدرش نگاه نیا بدون

 !می.ما دعوا نکردزمی: نه عز

:هم و  دیما چرخ نیداشت.دوباره سر آلما ب یجالب اتیهمان دعوا؟..ادب یعنیدلوا

 !نیباش ی، آشت نیبوس تن



توانستم  یدرهم رفت.خنده ام را نم شیخنده زدم و آرکان اخم ها ریز بلند

مرد را ببوسم!خنده ام باعث شد آرکان چشم غره  نیمانده بود ا نمیکنترل کنم.هم

که برود.رفتن آلما هم باعث نشد خنده  دیبه دخترش بگو یبدهد و جد لمیتحو یا

 یلی، آلما امروز زبونش خ نیشببخ دی..آرام زمزمه کرد : واقعا بادیایام بند ب

 کار کرده!

لبخندم را  یداشتم جلو یکه سع یدادم و در هرحال یرا درون هوا تاب دستم

 بودم! دهیخندن یطور نیدمش گرم ، مدت ها بود ا یزمزمه کردم : وا رمیبگ
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، من هم خودم را جمع و جور کردم و مقابلش  ستادیتکان داد و ا میبرا یسر

بلند تر از من  یادیتخت و اسپرتم باعث شده بودند قدش ز ی.کفش هاستادمیا

 شد! یبود از خجالت آب م یباشد : قطعا هرک

راه سقوطش به شانه ام بود  ی انهیرا مرتب کردم و شالم را که دوباره م دامنم

شما  دیاومدم بوست کردم؟ تازه با ؟مگهیچ ی: وا ! خجالت برا دمیجلو کش

کنه ! اونوقت به من اون روز  یفکر م ییکه بچت انقدر اروپا یخجالت بکش

 ! هیافکارم منکرات یگفت یم

دوست  یلیاش جمع کرد ، حس نگاهش را خ نهیس یرا رو تانشدس

 ییتر عادت داشتم با آدم ها شیعاقالنه و بزرگ ساالنه بود ، ب یادینداشتم.ز

قلبشان گوش کنند : دختر  یتر از عقل به ندا شیدمخور شوم که مثل خودم ب

 من فقط سه سالشه خانم !

 . ستین یخوب هینجوا کردم : اصال توج یباال انداختم و با چشمک یا شانه



سابق خودم نشستم.آلما خودش وسط رفته بود و  یبعد دوباره برگشتم و سرجا و

که کم شلنگ تخته انداختن  شی.رقص عمودیرقص یداشت م شیبا عمو

 دنینگاهم را صرف د یانرژ یدادم باق حینداشت.با تأسف نگاهش کردم و ترج

 .دیرقص یلحلق از ان خرس گنده بهتر مبکنم که ا بایز یهمان تربچه 

 یقرار دادم و در همان حال که موز میپا یهم را هم دوباره رو وهیم بشقاب

لقب "پدر"  یبرازنده  یادی.زدمییپدر را پا یآقا یچشم ریگرفتم ز یپوست م

 شد! یاز دخترکش کنده نم ینگاهش دم یبود.پدر

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

******** 

نبود که  یاجیو آرکان تا دم در خانه همراهم آمدند ، واقعا از نظر من احت اهو

 شهیبود که هم یکار نیکنند و خودم راه را بلد بودم.ا تیهمه اذ نیخودشان را ا

 یرا درک نم داد و من فلسفه اش یانجام م شیمهمان ها یمارال هم برا

شد که  یعاشق عروسک ما، آل یلطف کرد یلیکردم.آهو دستم را ارام فشرد : خ

 !یبراش آورد

 یلینگفتم خودم هم عاشق ان عروسک شده بودم و خ گریزدم و د یلبخند

خودم نگه ندارم.شب  یشوم ان را به آلما بدهم و برا یسخت توانستم راض

پدر ،  یرا جواب دادم و او داخل شد.حاال فقط من مانده بودم و آقا رشیبخ

 !نمک یزدم و سرم را کج کردم : خواهش م وندیبهم پ یدستانم را از جلو

 !دیباال انداخت : ببخش ییابرو

 یستادی: گفتم حتما شما هم ا دمیخند یبود ارام م یبار نیاول دی.شادمیخند آرام

کنم کارت و  یگفتم زودتر بگم خواهش م،  یتشکر کن یمثل خواهرت ه

 راحت کنم.

زنم.بابت اومدنت و شاد  یحال من حرفم و م نیزد : با ا یهم لبخند محو او

 کردن آلما ممنونم!
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را همان جا گذاشتم.در را بستم و باز به  فمیرا باز کردم و ک نمیعقب ماش در

کنم پول کادوم  یم ادیرو ز هی: پس فردا آخر ماهه ، پول شهر دمیطرفش چرخ

 !نی.نگران من نباشادیدر ب

 !یمردانه اش عمق گرفت : خوبه که رک لبخند

 دارم. ادی: کال صفات خوب ز ستادمیرا دور زدم و کنار در راننده ا نیماش

 ! برو به سالمت. یکن خانم مرب اطیحتتکان داد : ا یسر

.االن سر شبه نیو با لبخند جواب دادم : نترس نمیرا باز کردم تا بنش نیماش در

 تازه... جیخوام برم خل یمنه ، م

هم از اخم نبود.مچ دست چپش  یحال خبر نیاش کمرنگ و محو شد.با ا خنده

 رفتن؟ جیخل یبرا ستین روقتیانداخت : د یرا باال آورد و به ساعتش نگاه

از دوازده  یانداختم.کم یهم حرکتش را تکرار کردم و به ساعتم گذرا نگاه من

 من! یگذشته بود.خونسرد زمزمه کردم : نه برا

 بشیشد و بعد دستانش را دوباره داخل ج رهیبه چشمانم خ قیدق یکردم کم حس

 خب ! شبتون خوش. اریفرو کرد : بس

 نهیدادم و باالخره نشستم.استارت زدم و از آتکان  یسر شیجواب برا یجا به

 انداختم. یبه عقب نگاه

اطرافم  یاصال دست من نبود که ذهنم اورا با مردها نیبود!و ا ستادهیا هنوز

 کرد! اسیق

شد  یاز آدم باشد اما خب ، شلوغ هم نبود.م یکه عار نیخلوت بود..نه ا جیخل

و خودت..از غروب  یرا انتخاب کرد که فقط خودت باش یگشت و قسمت یکم

هم نتوانسته بود رفعش  یمهمان یحال و هوا یسر دلم مانده بود که حت یزیچ



بلند  یانتوکوتاه عوض کرده بودم و م نیج کیکند.دامن و ساپورتم را با 

داشتم معاوضه  نیدر ماش شهیکوتاه جلوباز که هم یمانتو کیام را با  یرسم

را  تارمیگ فیک نیانداختم و از پشت ماش میشانه ها یودم.شالم را روکرده ب

 جیبرهنه خودم را خل یگذاشتم و با پاها نیرا داخل ماش میدرآوردم.کفش ها

نشستم  یدر فاصله ا نیزم یوو مواج بود.ر یکه امشب طوفان یجیرساندم.خل

را  تارینوازشم کند.بعد هم گ یبرسد و کم میاش به پاها یکه آب در هر جلورو

 .دمیکش شیها میس یرو یاز کاورش خارج کردم و دست

بار باعث شده بود  نیگذشت.آخر یم یلیزده بودم خ تاریکه گ یبار نیآخر از

 کیدر  میصدا یی، آن هم به جرم رها میایب رونیتعهد نامه از پاسگاه ب کیبا 

را بغل گرفتم و به آب  تاریبودم.گ..حاال اما باز هم دلتنگش شده یمکان عموم

 یآرامشان لبخند یو با بلند شدن صدا دمیها دست کش میس یزل زدم.آرام رو

 ؟ی، قبول دار هیاستعدادها ذات یگن بعض یهم زدم : م
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را کنارم  تاریو گ دمیکش ینبود تا جوابم را بدهد.آه ییصدا چیآب ه یصدا جز

حس  چیسرم ه یباال ی رهی.آسمان صاف و تدمیرها کرده و از پشت دراز کش

شد چشمانم مات بشوند و دلشان  یداد.فقط باعث م یبه وجودم نم یخاص

 ستادنیدانم چقدر در همان حالت ماندم که با ا یپلک بزنند ،  نم ینخواهد حت

 رییبه نشسته تغ دهی، شکه از حالت دراز کش شیباال سرم و صورت آشنا یمرد

 آلما! یحالت دادم : بابا

دست لباس  کیاش را با  یمهمان یماند . لباس ها تارمیگ یرو نگاهش

نشست و با دست به آن اشاره  تاریعوض کرده بود.آن طرف گ رهیت یورزش

 ؟یبزن تاریکه گ جیخل یکرد : نصف شب اومد



جا  نی.تو اومدیشدم : حس و حال زدنم ن رهیرنگم خ یقهوه ا تاریبه گ هم من

 ؟یکن یم کاریچ

گذره.فکر  یم یرفت یاز مهمون یاز وقت یساعت کیانداخت :  ینگاه جیخل به

 !یباش جیخل یکردم هنوز تو ینم

 یکن یم کاریجا چ نینگاهش کردم : خودت ا رانهیرا کج کردم و مچ گ سرم

 االن؟

کرد  یبود که به آلما م یینگاه ها هیرا چرخاند و نگاهم کرد.نگاهش شب سرش

قدم  کمی جیکنار خل امیعمش بمونه ، منم گفتم ب شیگرفت شب پ می: آلما تصم

 !هیاطیاحت یبودنت ب رونیوقت شب ب نیبزنم.تا ا

 سر برگرداندم : چرا ،  البد چون دخترم؟ یکردم و با بدخلق ترش

 یمسأله بحث نیداد راجع به ا حیسرش را تکان داد و انگار ترج یجد یلیخ

 ؟یهست یخوب ستیتارینکند : گ

نجوا کردم : کالس نرفتم ،  با  یرا به بغل گرفت و با ژست مغرورانه ا تاریگ

 حال کارم خوبه! نیگرفتم.با ا ادی یآموزش یلمایکتاب و ف

 ؟ینو بخو یبزن یتون ی، م هیباال انداخت : عال ییابرو

 رنمونیرا که با باد گرم کنار آب جلو امده بودند عقب راندم : بگ میموها

 خودتا! یعواقبش پا

 مهربان شدند : نگران نباش! چشمانش

اهنربا مرتب مارا بهم جذب  هیشب جیفکر کردم خل نیباال انداختم و به ا یا شانه

خواستم  یو من م میکرد یخلوت م جیبود که کنار خل یبار نیدوم نیکرد.ا یم

درست  شانیرو  تاریگ یریدستانم را تکان دادم تا محل قرار گ یبخوانم.کم

 ؟ یشود و بعد به چهره اش زل زدم : بخونم جد

که پشت  یو در هرحال ستادیا جیخل یجلو رفت.روبرو یبلند شد و کم شیجا از

 به من ،  به آب زل زده بود زمزمه کرد : منتظرم!
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 یرو یبود.دست دیهمه آرامش از من بع نیشدم.ا رهیخ شیپشت به شانه ها از

 یکه در ذهنم خورد شروع کردم.با همه  یو بعد با تلنگر دمیها کش میس

 نیاو اولشدم و  یآرام م یادیز جیام کنار خل ییتنها ی،  شب ها میها طنتیش

خودش را جا  میلحظه ها انیتوانسته بود م یرکیلحظات با ز نیبود در ا یمرد

 کند!

 سقف ام کیتو فکر "

 روزن.. یسقف ب کی

 سقف پابرجا.. کی

 از آهن! ترمحکم

 پوشکه تن یسقف

 هراس ما باشه! 

 هاشب یسرد تو

 لباس ما باشه! 

 قلب من و تو. یاندازه یسقف

 .یواپسلمس تپش دل واسه

 .هانهیآ فیشرم لط یبرا

 .یاطلس یبو دنیچیپ واسه

 !گمیسقف با تو از گل، از شب و ستاره م نیا ریز



 !گمیو دوباره م گمیتو و از خواستن تو، م از

 .رمیگیسقف با تو اندازه م نیا ریز مویزندگ

 .رمیگیتازه م یتو، معن یتو معن شمیم گم

 افسوس و افسوس، تن ابر آسمون ئه! مون،سقف

 مون ئه!فاصله نیترکم ت،ینهایب هیافق،  هی

 سقف ام کیفکر  تو

 .ییایسقف رو کی

 ما! یبرا یسقف

 .ییمقوا حتا

 سقف ام کیفکر  تو

 روزن،یسقف ب کی

 عشق، یبرا یسقف

 تو با من! یبرا
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زل  ایساز برداشتم و من هم با آرامش مثل خودش به در یرا آرام از رو دستم

 یکرده بود.کم هیبه من هد یرا آزاد کرده بودم حس خوب میکه صدا نیزدم.ا

به من هم داشت  ییجورها کیمرد ،  نی.آرامش ادیدرهرحال ماند و بعد چرخ

با  یتک به تک حرکاتش کار کرده بود ، آن قدر که همگ یکرد.رو یم تیسرا

 نیتر از همه هم چشمانش از ا شی.بدندیرس یهم هماهنگ و ارام به نظر م



اول از  یش یم نتیسوار ماش یکه وقت بهیبهره برده بود : عج تیخصوص

 یر یم یش یدست به ساز م ی، وقت یکن یم ادیتتلو رو ز یصدا زیهرچ

 !بیسراغ فرهاد و حب

 یشده بود : من همه سبک دهیو چهارزانو نشستم.بازهم شلوارم به گند کش دمیخند

 بخونم! یبه حال و هوام داره چ یکنم.بستگ یگوش م

اش تکان بخورد  نهیاز هوا باعث شد س شیها هی.پر کردن ردیکش یقیعم نفس

بود که  یابر کمیکند : پس امشب حالت  ریفراخش گ ی نهیو من نگاهم به س

 !یدست به دامن فرهاد شد

 !دیبلند زل زدم : شا یو به موج ها دمیرا در آغوش کش زانوانم

 یعنیرخش نگاه کردم : آرکان  میطرفم امد و با فاصله کنارم نشست .به ن به

 ؟یچ

که ان  یزیشد.مسخره بود اما واقعا تنها چ رهیو به چهره ام خ دیباال پر شیابرو

به چشمانم  هیاسم او بود ، چند ثان یلحظه در ذهنم نقش بسته بود دانستن معن

رکن ها..ستون ها ، بزرگ  یعنیتکان خوردند : آرکان  شیزل زد و بعد لب ها

شه پاک  یم شیترک یهم داره.معن یترک ی شهیکه ر هیاسم عرب هی، 

ا اصالتش ..مادرم امیعرب بوشهر هیخطست ،  نیسرشت.پدر من مرد هم

بوشهر ، پدرش  انیبودن که م کیکوچ یلیگرده به مراغه..البته خ یبرم

 ی.مامانم مادیم شیبحث سر اسمم پ امیم ایمن به دن یسرهنگ شاهنشاه بوده!وقت

 یپدربزرگم اسمم و م شنهادی..آخرشم به پیگه اسم عرب ی.پدرم میگه اسم ترک

 وجود داره! شهیهردو ر یزارن آرکان که تو

 یبود : اهو و آرسام و ک دهیپشت اسمش خواب یا نهیشی.عجب پدیباال پر میابرو

 انتخاب کرد؟

قرار داد ، باد  شیرا خم کرد و آرنجش را رو شیزانو کیزد و  یمحو لبخند

بوده  می: آهو اسم مادربزرگ مادر ختیپر مردانه اش را بهم ر یموها یکم

ش سالم بود و اهو ده .من شمی،اسم  آرسام و من و آهو باهم انتخاب کرد

ادمه دوست آهو ی.میاسم انتخاب کن کیتا  میسالش..سه روز تمام باهم دعوا داشت



اومده بود و اسمش و گذاشته بودند آرسام..آهو از اون اسم  ایتازه برادرش به دن

 کردم براش. یاسم خودم بود ذوق م هیخوشش اومد و منم چون شب

 نداشتن؟ یحق انتخاب چیام گرفت : پس در واقع ننه باباتون ه خنده

کرد  حیخودش تصح شیاش نشست و حرفم را با گو یشانیپ یرو یکمرنگ اخم

 : پدر و مادر من به نظر ما فقط احترام گذاشتن!

 

 [16:07 03.11.18, ]ایـآل (زهرا ارجمندنaʍaℓآمــ)

 73پارت_#

 آمــــال #

 زهرا_ارجمندنیا #

 نیزم یاز پشت رو میلب زمزمه کردم و کف دست ها ریمادر را زو  پدر

 گفتم ننه بابا؟ یقرار دادم : ناراحت شد

 ، نه من! یخودت ناراحت بش دیتر با شینگاهم کرد : فکر کنم ب آرام

 و گنگ به صورتش زل زدم : من چرا؟ جیبودم ، گ دهیرا نفهم منظورش

حرف بزنه که از ذهن مخاطبش بگذره  یطور ینجوا کرد : آدم وقت متیمال با

تر  شیخودش ب دیمباالته به خودش بد کرده.پس با یحرف زدنش ب یچقدر تو

 ناراحت بشه! هیاز بق

 !ییمعلما هیزل زدم : شب جیکردم و به خل یاخم

 باش! یو سرش را تکان داد : پس شاگرد خوب دیخند

و  یکه شوخ یهم با لحنبلند شدم ، بعد  میام را درهم جمع کردم و از جا چهره

 ی: کنسرت زنده که برات اجرا کردم ، کل دمیاش باهم مخلوط شده بود توپ یجد

ادب  یب یبهم گفت میمستق ریغ شمیپ قهیدق هیهم امشب به دخترت حال دادم ، 

 هنوز ! یبرو خداروشکر کن  زنده ا یینزدم نصفت کنم...خدا



بار  نیا دوارمیراست تکان داد : اماو هم با لبخند بلند شد و سرش را به چپ و 

 مقصدت خونه باشه!

، خوابم  یستین یو سرم را کوتاه تکان دادم : آدم باحال دمیکش یا ازهیخم

 گرفت!

 !ییپررو یلیشد : دختر تو خ لیو سرش به عقب ما دیبار بلندتر خند نیا

 یافتخار هم م تمیخصوص نیدانم.به ا یم یعنیدر هوا تکان دادم که  یدست

راه افتادم و در همان حال زمزمه کردم : تربچه رو گاز  نمیردم.به طرف ماشک

که برات اجرا  یاون کنسرت مفت و مجان شمیپ شی.پریگازش کن ، شبتم بخ

 کردم کوفتت!

 میشد نگاهش از رو نمیسوار ماش یهمان لبخند محوش براندازم کرد و تا وقت با

متفاوت و  یتکان داد.از ان مردها یدست میزدم و او برا یبوق شیکنده نشد.برا

همه صبور و  نی.مرد هم ایکرد یو کشفشان م ینشست یم دیبود که با بیعج

 !گریبا ادب....نوبرش را آورده بود د

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

***** 

 یاز شلوغ کار یشده بود و خبر زیباز را هل داد و وارد شد.سالن تم در

تک چراغ در هال  کیو  یدرونش نبود.فقط چراغ ورود یات قبل مهمانساع

ها نشان از خواب بودن بچه ها و  ییروشنا ی هیبق یروشن بود و خاموش

همان تک چراغ  ریمبل ها نشسته بودند و ز یداد.مادرش و اهو رو یم نیحس

رو به ان ها زمزمه  یزدند.سالم یخوردند و حرف م یم یروشن باهم چا

 شیبه آلما بزند که مادرش صدا یکرد و خواست به اتاق بچه ها برود و سر

 جا! نیا نیبش کمی ایکرد : آرکان جانم ، ب
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از کنارشان دور  یچا ختنیر یو نگاهش کرد.اهو با بلند شدن و بهانه  دیچرخ

نشست  یمبل تک یانداخت.با مکث رو یشد و آرکان مشکوک به رفتنش نگاه

 : جانم حاج خانم؟ دیکش شیموها انیم یدست یو با خستگ

 یاو را با روسر شهی.عادت کرده بود همدیاش را جلوتر کش یروسر مادرش

نداشتند : جونت  یکه انگار در خانه هم راحت یمسن ی، مثل تمام زن ها ندیبب

 !میزد یآلما حرف م یبا آهو راجع به مرب میبال پسرم.داشت یب

 یبه مادرش زل زد و او لبخند محو قیبه کار افتاد ، با اخم و دق شیرادارها

پوشش با ما  کمیگم  یهم هست ، به آهو م یلب نشاند : چه دختر خوشگل یرو

 ماشاءا.. نهیدلنش یلیکنه ها اما خ یفرق م

.هرچند دیجمله اش را هم بگو یو صبر کرد تا مادرش ادامه  دیباال پر شیابرو

نجوا  یو با اه دیاش کش یدوباره به روسر یتا تهش را خوانده بود.زن دست

و  رشیخم یتون یدختر سنش کمه ، م نی.امیدیند ریکرد : از عسل که خ

، هرچند  قستی، هنرمنده ، باسل هی...دختر خوشگلیشکل بد یخوا یهرطور م

 هی..نظرت چیخودت درست کن یتون یآقات با شغلش مشکل داره.حجابشم م

 مادر؟

 یمادرش را نم زیام نیتوه یانگار حرف ها گری.ددیسوت کش شیها گوش

زن  کیبه  یزینگاه رقت انگ نیکرد مادرش همچن ی.تصورش را هم نمدیشن

گرفته نجوا کرد"  یبا صدا یداشته باشد.دستش را آرم مشت کرد و طور

 را قورت داد ! شی"که مادرش حرف ها نیتمومش کن
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 یوقت تا کم دنیخر یبرا ی، کار دیصورتش کش یرو یدست یاز هرحرف قبل

و  دندیپر یم نییباال و پاکند . کلمات درون ذهنش  ظیآرام شود و بتواند کظم غ

کنار هم به صف بکشد.چهره  یداشت تا بتواند آن هارا به درست اجیتمرکز احت

چه  نیکند : ا هشگرفته بود که مادرش متوجه شود و نگران نگا یاش ان قدر

ناموفق و  یتجربه  هیدوسال سن و  یکیو  یحاج خانم؟ با س یبود زد یحرف

شما خودم  الیدختر کم سن و سال که به خ هی یبچه ،  برم دست بزارم رو هی

 خوام بزرگش کنم؟ یهرطور م

 یبیرا فقط آرکان بشنود : چه ع شیخواست صدا یجلوتر امد.م سرمادرش

خودشون  ی قهیتا به سل رنیرسم بود دختر کم سن بگ میداره مادر؟ واال قد

 یبد ادشی زایچ یلیخ یتون یاما م ستیدخترم انقدرا کم سن ن نیکنن.ا تشیترب

 ...یتون ی!ناپختست اما میخوا یکه م یو بشه همون زن

اش را از دست بدهد و حاال  یامد خوددار شیباال رفت ، کم پ یکم شیصدا

 یمادر من ؟مگه عروسکه هرطور دلم م یگ یم یاتفاق افتاده بود : چ نیا

...من یربازینه خم نیزن یآدم حرف م هیراجع به  نیخواد شکلش بدم؟دار

اگه  ادی.خدارو خوش مدهیفهمم حرفاتون و حاج خانم ، از شما بع ینماصال 

هم  ش؟اونیخواستگار ادیپسر زن طالق داده و با بچه ب هی یدختر جوون داشت

که هم سن خودم بود و  یهمه؟اون هیافکار ما شب ؟اصالیهمه تفاوت سن نیبا ا

خورد اون طور از آب دراومد حاال برم آگاهانه خودم  یاز همه لحاظ به من م

 چاله؟ یو پرت کنم تو

 افتاد : عسل انتخاب من بود باالم ، شرمندت شدم با انتخابم. نییهما پا سر

دست مادرش گذاشت ، آرامشش به کل پر زده بود.دست  یرا رو دستش

دمم هما را فشرد : دشمنت شرمنده حاج خانم ، عسل و خو یچروک خورده 

 خودم به ظاهر آدما بود. یچون و چرا یاعتماد ب ی جهیکردم.نت دییتأ

جا  نیبحث هم نیبلند شود و به سراغ آلما برود ، از نظرش ا شیاز جا خواست

خود نگه داشت :  ینقطه تمام شده بود اما حرف هما  او را سرجا نیو در هم

عمرمون  از یلیدختر آرکان جان ، من و پدرت خ نیفکر کن به ا کمی



مارو!اصال  ده یتو و اون بچه داره دق م یزندگ یفیبالتکل دنینمونده.به خدا د

 یزن داره کنارش ! تا ک هیبه  اجیرو خودت انتخاب کن.آلما احت یکینه ،   نمیا

 مادر؟ رهیپروبال بچت و بگ ریتونه اهو ز یم

مادرش را نداد و به طرف اتاق بچه ها قدم برداشت.به نظرش آن قدر  جواب

 یباق یفکر یازدواجش با ان دختر متفاوت خنده دار بود که اصال جا شنهادیپ

خودش را داخل  یکیتار انیگذاشت.در اتاق بچه هارا باز کرد و م ینم

 شانیها تخت یرو شیکنار الما جا انداخته بود.خواهرزاده ها شی.اهو برادیکش

 دیانداخته بود با شانیکه اهو برا یتشک گرم یبودند و او و آلما رو دهیخواب

 شیرا از پا شیتشک نشست و جوراب ها یرساندند.رو یشب را به صبح م

و  دیکش نییگرمکنش را پا پیدراورد.ساعتش را از مچ دستش باز کرد و بعد ز

کرد و نفس  مستشدخترکش  یبالش گذاشت.عطر موها یکنار آلما سر رو

 .دیکش یقیعم
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دانست  یمادرش در ذهنش شروع به جوالن دادن کردند ، خوب م یها حرف

 تیکند و از آن بدتر وضع نیتوانست تأم یتنه نم کیآلما را  یعاطف یازهاین

 چیحال ه نیبود.با ا رفتهیآلما را هم پذ تیبا دوبچه مسئولخواهرش اهو بود که 

فکر کند که  نیا بهتوانست  یوقت نم چیوقت به ازدواج مجدد فکر نکرده بود.ه

را  یاش راه بدهد.مادرش هم چه کس یزندگ یرا به محدوده  یگریزن د

 یم مارستانیشک کارش را به ت یانتخاب کرده بود.با آن دختر سربه هوا ب

با  زانیم نیمانده بود حاال الاقل آلما تا ا یزندگ نیا یکشاند.اگر عسل پا

 شد! یبزرگ نم تیمحدود



آلما  یشانیاش را به پ یشانیبالش جا به جا کرد و پ یرا رو سرش

گرفت و دستش  یدم قیچسباند.انگار راه نفسش با عطر تن دخترش باز شد.عم

گردن آلما رد کرد و کامل  ریزدستش را از  کیرا دور تن کوچکش حلقه کرد.

آرامش  شیخورد برا یکه به پوست بدنش م شی.نفس هادیاو را در آغوشش کش

 نشد. ریو س دیرا بوس شیموها یبار رو نیکردند.چند یرا معنا م

کرد آمال خجالت بکشد  یاش را ببوسد ، فکر م یدخترش گفته بود مرب امشب

 یب زانیم نیتا ا یبود.دختر بیعج شیبود.برا دهیخند شیو برعکس به جا

 یروز کار دستش م کیاش آخر  ییپروا یشد نگرانش شود.ب یپروا باعث م

 ؟ خنده دار بود..جدا خنده دار بود! ردیگفت ان دختر را بگ یداد.حاال مادرش م

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

********* 

 یم میشده بودم و منگ و خواب آلود در جا داریبود که از خواب ب یساعت مین

دادم در همان  یم حیبلند شدن از تخت را نداشتم و ترج ی.حوصله دمیچرخ

برداشتم و قفل  یپاتخت یرا با دراز کردن دستم از رو لمیحال دراز بکشم.موبا

سرم  یماند  . کم فهروزبه نص امیپ دنیام با د ازهیصفحه را وارد کردم و خم

که  یبه ظاهر ساده بود اما بعد ان اتفاق امشیفاصله دادم .متن پرا از بالش 

کردم  یسراغش را گرفته بودم ونه او ، فکر م گریافتاده بود نه من د نمانیب

 "نمتیبب دی" با ستیطور ن نیا دمید یتمام شده باشد و حاال م زیهمه چ

را با دست عقب زدم و کامل نشستم.شلوارکم تا وسط رانم باال رفته بود  میموها

 یم یچه جواب دیرا به لبم چسباندم.با لیموبا ی.با دست مرتبش کردم و گوشه 

 دادم؟

که خواب کامال از سرم  یساسان را گرفتم و درحال یشماره  زیاز هرچ قبل

تخت سروته  یرا رو فمیک گارمیکردن پاکت س دایپ یبود در پ دهیپر

 کیاز  یداد او هم مثل من دست کم یخواب آلود ساسان نشان م یکردم.صدا

 صبح اول صبح! هیخرس ندارد : درد به جونت دختر..چ

 ؟یانگشتانم گرفتم : خواب بود انیکردم و م دایرا پ گارمیس



است : نه ، مرض دارم صدام و خواب آلود  ازهیخم دنیبود در حال کش معلوم

 دورهم! میکنم بخند

 یباز یبردم و آتشش زدم : خب حاال ،  چقدر کول گاریس ریرا ز فندکم

 سوال داشتم. هی.یاریدرم
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 : بنال! دیمن غر ییاز پرو یعصب

کردم  یشستمش و پهنش م یم یقطعا طور میبود یگرید تیدر موقع اگر

 ایخشکش نکند : روزبه رو تازگ یآفتاب چیکه تا سال ها ه وارید یرو

 ؟یدار یخبر ؟ازشیدید

 .چطور؟دمشیباهات کات کرده ند ی: نه ، از وقت دیکش یا ازهیخم بازهم

 دیچیکه در معده ام پ یدرون دستم زدم و با حس درد گاریبه س یقیعم پک

 !نهیخواد من و بب یداده که م امیچهره ام درهم رفت : پ

هم و  ادیب قمیمن صحبت کردم با رف نی،  بب خودیشد : ب ارتریاو هم هش یصدا

 بچه مثبتا! نیبه ا ی، برنگرد نینیبب

 دیبه فکر منافع خودش بود : من چقدر بدبختم که با یطیبشر در هر شرا نیا

 !یعنیهمتون  یمن و پسند کنه.گوبابا دیتو با قیرف

خوشخواب پک دوم را به  یرو لیرا قطع کردم و با پرت کردن موبا تماس

فرش خودم را به تراس  یخاکسترش رو ختنیزدم و قبل ر گاریس

شده بود.دردش  دایکردم که سروکله اش دوباره پ یام را م یرساندم.داشتم زندگ

 دانستم! یچه بود را خودم هم نم
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 شهیمان هم یکه مدت دوست ییبود.جا جیقرارم با روزبه درست کنار خل محل

به آب باعث شد بخواهم کنار  مانیهردو دیشد ی.عالقه  میکرد یآن جا پاتوق م

 اشاریافتادم   یکه م میگرفت یکه در لنج م ییها یمهمان ادی.مینیهم را بب جیخل

به  ریکات کنم.با تأخ رارابطه  نیکردم که باعث شد به اجبار ا یرا لعنت م

 یلیکه به مخاطبم القا کنم خ نیا یبرا شهیکار را هم نیبودم.ا دهیمحل قرار رس

 نیآراسته از ماش یبا ظاهر شهیاز هم باتریدادم.ز یانجام م ستیمهم ن میهم برا

زده بودند  رونیکه از صندل ب میانگشتان پا یشدم و به برق سرخ الک ها ادهیپ

داشتم که با  یروح یماریرنگ قرنز بود و من انگار ب قزل زدم.روزبه عاش

خواستم عذابش  یقرمز م یبا بندها ییشال سرخ و الک قرمز و صندل ها کی

به مقابلش زل زده  بیبود و دست در ج ستادهیا چیبدهم.پشت به من و رو به خل

 بود.

شدم که  لیتبد یشدم و به همان آمال کیآرام از پشت به او نزد یقدم ها با

 ناآرومه! جی: امروز خلدیرس یکوه مرتفع به نظر م کی هیغرورش شب

که باعث شده  یزیبود البته چ یکردم پسر جذاب یاعتراف م دیبا ٬ دیچرخ آرام

 تیاش بود نه جذاب یتر حساب بانک شیبود تن به ارتباط با او بدهم ب

 زد: سالم! ینگاهم کرد و لبخند محو رهیظاهرش.خ

دادم  یم حیبه جلو برداشتم.ترج گریقدم د کیتکان دادم و  یجواب سر یجا به

و  ستادیشوم.کنارم ا رهیکران مقابلم خ یب ینگاه کردن به او به به آب یبه جا

 به موازات هم قرار گرفت: دلم برات تنگ شده بود! مانیشانه ها



 یحرف ها بودم ول نیا دنیشن یکه من تشنه  نیبود؟ ا یچه کس ریتقص

فرستادم : حرفت و بزن روزبه  رونیکردند؟ آرام بازدمم را ب یخوشحالم هم نم

 شم! یحرفا نم نیخر ا یدون یقطعا م ٬

تونم  یکرد: آمال من نم یم تمیشد و اذ یرخ حس م مین ینگاهش رو ینیسنگ

 ینم گهیرابطه رو هم د نی...اما امدت خواستم و نشد نیبه نداشتنت فکر کنم! ا

 خوام.

 ؟یخوا یم یچ یشه بگ ی: مدیباال پر میو ابرو دمیطرفش چرخ به

و  بیحس عج ٬ ختیدلم از نگاهش ر ییجورها کینگاهم کرد. یبیعج طور

سمت چپم قرار داد و آرام با انگشتم  یگونه  یدستش را رو ٬بود  یمزخرف

 !یخوام زنم بش یگونه ام را نوازش کرد: م یبرجستگ
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بودم حبس شد و بعد بلند خنده ام  دهیکه شن یزیاز شک چ یلحظه ا یبرا نفسم

 یخورد زیم زیتوانست بزند: چ یبود که م یحرف نیگرفت.به نظرم فان تر

 ؟یروزبه؟ مست

باعث شد خنده  تشیتر آمد و با اخم دو طرف شانه ام را محکم گرفت.جد جلو

در چهره اش نبود: من  یاز شوخ یاثر چیو مبهوت نگاهش کنم.ه دیایام بند ب

 کنم. یرابطه رو جد نیبهت وابستم آمال.بزار ا

 

طرف و باز به  دمیکش یقیاو مبتال شده بودم.نفس عم تیمن هم به جد حاال

 : چرت نگو روزبه!دمیچرخ جیخل



 خوامت! یگم م یآمال؟ دارم م هیرا بلند کرد: چرت چ شیصدا یعصب

 

را متشنج  میعصب ها ٬حرفش  نیرا پس سرم انداختم.شک ا میهم صدا من

 ی.مگه من حوله و مسواکم که من و میخوا یکرده بودند: به جهنم که م

 !ایزن یآدم حرف م هیراجع به  ی..احمق داریخوا

داشت آرامم  یسوق داد.سع میگونه ها یبه رو میشانه ها یرا از رو دستانش

 یقسم م ٬ یخوام که همسرم بش ی..من دوست دارم.مزمیمن و عز نیکند: بب

شهر و برات  نیا یخونه  نی.بهتریکن یملکه زندگ هی هیکنم شب یخورم کار

 بده. بله بهم هیکنم.فقط  یم ایبرات مه یبخوا یهرچ ٬خرم یم

 روزیسرانجام عقلم بود که پ ٬عقل و احساسم  انیرا بستم و در جدال م چشمانم

به عقب برداشتم.موج  یپس زدم و قدم نامتعادل میشد.دستانش را از گونه ها

روزبه! تو  یگ یم یچ یفهم یکرد: اصال نم سیصندل پوشم را خ یپاها جیخل

 شم؟ یمن زنت م یواقعا فکر کرد

همچنان بلند  شیکرد و قدم عقب رفته ام را با جلو آمدن جبران کرد.صدا یاخم

 ؟یفهم یگم دوست دارم.چرا نم یبود: آمال م

دلخسته  یعاشقا پیریکه ت یدون یازم م ی.د آخه چیفهم یکه نم ییتو نیا_

 هان؟ ؟یزن یو دم از دوست داشتن م یرو برداشت
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 دیبا یچ ؟یچ یعنیو گنگ با همان حال نامتعادل سرش را تکان داد:  جیگ

 دونم؟ یبدونم که نم



با  یگفتم؟ زندگ یم دیو من چشمانم را بستم.با دیچیپ میموها ریز جیگرم خل باد

 یبا او هرکس یبود.قطعا زندگ یهر دختر یمثل روزبه آرزو یمرد ثروتمند

بلندپروازانه  یاهایبود که در رو یزیچ نیبرد و ا یملکه باال م کیرا در حد 

تمام  یو دغدغه  بگردمپاساژ ها  انیکه مرتب م نیخواسته بودم.ا شهیام هم

 شگاهیآرا انیکه هرماه مرتب م نیا ٬پولم را نداشته باشم  فیک یشدن موجود

ام بکنم.اما  ییبایخواهم خرج ز یه مبرتر بوشهر پرسه بزنم و هرچقدر ک یها

مار همه را  کی شیگذشته داشتم که آنقدر تلخ و گزنده بود که مثل ن کیمن 

با من  یتون یچشمان لغزانش قفل کردم: نم انیداد.چشمانم را در م یم یفرار

 روزبه! یبمون

 هی یو نجوا کردم: نه تا وقت دمیبزند پشت به او چرخ یکه حرف نیاز ا قبل

 جلوته!  یدختر پرورشگاه

 [15:23 11.11.18, ]ایـآل (زهرا ارجمندنaʍaℓآمــ)

 81پارت_#

 آمــــال #

  ایزهرا_ارجمندن#

دادند که حرفم  یم نیبدنش همه خبر از ا زینگاهش ، جاخوردن و تکان ر بهت

بودم.سال ها بود عادت کرده  یاز اندازه شکه اش کرده است.من اما عاد شیب

!با دستانم خودم را بغل کردم : میایتلخ و کوبنده کنار ب قتیحق نیبودم که با ا

دوتا  میتون یباهم متفاوته!من و تو فقط م یلیمن و تو روزبه خ یزندگ قتیحق

 .می!همون طور که تا االن بودمیباش یدوست عاد

نگاهم کرد :  یو طوالن قیرود.عم یم نیکردم کم کم بهتش دارد از ب یم حس

 آمال! یگ یدروغ م

تا چه حد  یدیفهم یم یکرد یکنکاش م نشیکه اگر ب یام گرفت.خنده ا خنده

 نیا ی: آمال؟حت اورمیخودم ن یداشتم به رو یتلخ است و من سرسختانه سع

که  یاسم و زن نی!اهیچ میدونم اسم واقع یروزبه..من نم هیاسم قرض هیاسم هم 

 اورد روم گذاشته! رونیمن و بزرگ کرد و از پرورشگاه ب



دونم  ینم یو نجوا کردم : من حت دمیکش یقی.نفس عمدندیلرز شیها مردمک

 دونم! یاز خودم نم یچینه!من درواقع ه ایمشروعم  یرابطه  هیحاصل 

را باد با خودشان برده بود.بهت و  شیکرد.دوستت دارم ها ینگاهم م فقط

ا همان بهت قدم و ب یحرف چیه یزد.ب یم رونیاز چهره اش ب یناباور

اش رفت.رفتنش را نگاه  یخارج یمدل باال نیبرداشت و به طرف ماش

خودم  یبرا یلیحال اما دلم خ نی.با ادمیسستش را هم د یکردم.قدم ها

به چه دل  دینداشتم.با یروشن یلیخ ی ندهیگفت ، من آ یراست م اشاریسوخت.

عروسشان  رندیخانواده بپذ کیبودم که  یم دواریام دیکردم؟با یخوش م

را  میروزبه که به حرکت درآمد جواب سوال ها نیمثل من باشد؟ماش یدختر

 زل زدم. جیزدم و به خل یگرفته بودم.لبخند تلخ

 !یممتد و طوالن یهم درون ذهنم نبود.فقط سکوت بود ، سکوت یفکر یحت

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

* 

 مامان جان؟ زمیبر ییبرات چا_
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تکان دادم.با  دییتأ یبه معنا یقرار داده و سر زیم یحوصله رو یرا ب لمیموبا

 شهینشست.نگاهش مثل هم میاز آشپزخانه خارج شد و روبرو دیدوماگ سف

 شده؟ یزی.چیگرفته ا کمیخونه هم  یاومد مهربان بود : امروز هم زود

 : نه! دمیمبل باال کش یرا رو میرا برداشتم و پاها ماگ

 : آمال؟ دیباال پر شیابرو



 یحوصله  یشناخت.حت یبود اما خوب م اوردهین اینکردم.من را به دن نگاهش

زدم و  یرها دورم را با دست چنگ یرا هم نداشتم.موها ردادنشیغر زدن به گ

شده  یکوباند : چ زیم یهم گذاشتم .نگران تر شد و ماگش را رو یپلک رو

 دختر؟

کرد دوستم دارد بعد  یکه ادعا م یکه پسر نینشده بود ، جز ا یزیچ چیه

فرستاده بود که متأسف است ، حرف  امیپ کیرفته بود و  میحرف ها دنیشن

:  دمیدادند.من واقعا که بودم؟لب گز یدر ذهنم مرتب جوالن م اشاری یها

 مارال؟

 زمزمه کرد: جانم؟ ینگران با

 یکردم قلبم از درد کند م یکه درمرکز بودم که فکر م ییروزها به

 بایکردم ز یم یشدند سع یوارد ان جا م یکه هر زن و مرد یی.روزهادیتپ

که من  نندیبرقصم و بب بایز شانیباشم تا بلکه من را انتخاب کنند.که جلو

و  مزد یرا شانه م میبلدم.موها یچه حرکات یکالس رفتن چیه یهنرمندم و ب

 یاورده بودند را م مانیبرا نیریقبل خ یسال ها دیکه ع ییلباس ها

که خوش اخالق  ندیزدم تا بب یو لبخند م ستادمیا یصاف م شانی.جلودمیپوش

 یبرا یزیشدند.چ سیشدند اما فقط خ سیهستم و من را قبول کنند.چشمانم خ

 ؟یقبول کرد ینداشتند : چرا من و به فرزند دندیبار

سوال را نداشت.نگاهم کرد و حس کردم چشمانش نم برداشتند :  نیا انتظار

 چون دوست داشتم!

ناخنم رفته  یکناره  یزل زدم.الک ها میزدم و به انگشت شصت پا یپوزخند

 شیپ یکردم : پس چرا زودتر من و نبرد یم دشانیتمد دیبودند و با

 مرکز بمونم؟ یتو یتا دوازده سالگ یا گذاشتخودت؟چر
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و به قاب عکس ماجد زل  دیکش شیبه گلو یسخت بود.دست شیدادنش برا جواب

و بهم گفت  دیمرکز د یکه تورو تو ینبود ، تا روز یراض یلیزد : ماجد خ

 دونستم که قراره.. ینم گهیام!د یمارال ، راض

که من انقدر  نیا لیدل دیتهوع آور فکر کنم ، شا یخواستم به ان روزها ینم

خانه  رونیب اهیس یایبود.که انقدر زود وارد دن نیزود بزرگ شده بودم هم هم

 یکرده بود.او هم از آن ماه ها خاطره  یچیشده بودم.مارال هم حرفش را ق

 ؟یدیو پرس نیشد ا ینداشت : حاال چ یخوش

گفتن  یبرا یلیخ یماگ چسباندم .حرف ی وارهیباال انداختم و لبم را به د شانه

کرد و باعث  یعود م یبود که هرزگاه یمیدرد قد کی هیتر شب شینداشتم.ب

کرده بودم.تمام حسرت ها و  دلم دفنشان انیشد.وگرنه سال ها بود م یم تمیاذ

 را.. میآرزوها

 یفکر به رفتن دانشگاه را هم در ذهنم کشته بودم و در چاله  یحت من

خواستگارم درپانزده  نیکه اول یدفن کرده بودم.درست از روز میارزوها

را پس  مشیکرده و تصم یبودنم عذرخواه یپرورشگاه دنیبا فهم یسالگ

 ندرکه..سرم را محکم تکان دادم.در ب یهم قبل از آن..همان شب دیگرفته بود.شا

کردم چطور  یوقت فراموش نم چیرسم بود دخترها زود شوهر کنند و من ه

 ییفرق دارم.آه کم صدا هیبرود من با بق ادمیخودم را غرق رقص کردم تا 

 انداختم. ینگاه کوتاه یچا هریت یو به قهوه ا دمیکش

 میس یب یه بلند شد نگاه هردونفرمان به طرف گوشزنگ تلفن خانه ک یصدا

به  یتر بود ، به طرفش رفت و کم کینزد ی.مارال به گوشدیچرخ ینقره ا

 افتاده زل زد : ناآشناست! یشماره 

را  یتفاوت به مقابلم زل زدم.گوش یرا خوردم و ب میاز چا یکم دوباره

و پر تعجبش باعث شد نگاهش  دهیصحبتش ، کلمات کش یبرداشت.طرز رسم

تماس را  یکنم ارام یگفت و در اخر با خواهش م یم ریکنم.مرتب بله و خ

 ه؟یباال انداختم : هوم..چ ییشد.ابرو رهیقطع کرد و به من خ

 ؟یشناس یم یبیمبل نشست : تو آرکان حب نیتر کینزد یهمان تعجب رو با
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خوش خط  یشناختم که پدر همان جوجه  یام م یارکان در زندگ کیفقط  من

و مارال آرام ادامه داد :  دندیباال پر میبار هردوابرو نیو خال و دلبر بود.ا

 !ریامرخ یبرا انیخواهرش بود ، وقت گرفت واسه آخر هفته ب

مبل سرخوردند به  یاز باال میحالم بود.پاها یبرا یکم جان فی، تعر شک

ناهنجار  یگذاشتم.صدا زیم یآن را رو میرو یچا ختنیو قبل ر نییطرف پا

بودند که ان  دهیدرست نشن مینشست ، انگار گوش ها نمانیب زیبرخوردش با م

 کنن؟ کاریکردم : چ ینگاهش م جیقدر گ

 !ی: خواستگار دیکش یآه یزد و با خستگ هیمبل پشت سرش تک به

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

******** 

بد بودند اما  ایو  یظاهرت چیه یبد بودند ب ایمن دو دسته بودند ،  یها برا ادم

بودم مطمئن شده  دهیرا شن یخبر خواستگار یکردند خوبند.از وقت یتظاهر م

متظاهر بوده  یاز ان بدها یکی قایکردم خوب است دق یکه فکر م یبودم مرد

 است.



مهمان نگاهشان کنم و در  کیگفت به چشم  ینداشت.م ینظر خاص چیه مارال

 یکه با غم نگاهم م ستین دیهم سپ یلیدانست بخت من خ یآخر انگار او هم م

 دم" یسن شوهر نم نیگفت " اصال من تورو ، اونم تو ا یکرد و بغض آلود م

را شانه زده و از وسط فرق باز  میبودم.موها دهیپوش یاصرارش لباس مناسب به

خودم را  ایبخواهم شال سر کنم و  دمید ینم یاجیکرده و لخت کرده بودم.احت

که هستم نشان بدهم.درهرحال جواب من مشخص بود و البته  یزیمتفاوت از چ

که  یبود بفهمند دختر خوش خط و خال یطور.فقط کاف نیجواب ان ها هم هم

 یکالس ها یو خانواده است ، قطعا حت تیهو یب یبچه  کیانتخاب کرده اند 

از جذام ، فرار را به  دهیترس کی نیکردند و ع یدخترشان را هم با من قطع م

سال  نیمن در ا یزندگ یآدم ها یکه همه  یدادند.همان طور یم حیماندن ترج

ام ،  یکه درست از پانزده سالگ یدگرفته بودند.به ح شیروش را در پ نیها ا

 یزندگ یصداقت برا دمیدستانم گرفتم فهم انیرا م گارمیس نیکه اول یهمان وقت

ن به بعد من هم مثل خودشان شدم.پر از دروغ و .از استیمردم کارساز ن انیم

 که بودم . یزی...متفاوت از چلهیو ح بیفر

ان قدر در  شینکردم و به جا انیعر یکس یام را برا یزندگ قتیحق گرید

و  ستیوسط درست ن نیا یزیچ کیبرود که  ادمیکاذبم گم شدم تا  یها یخوش

 نه با باطن من! قندیمن رف یظاهر یاطرافم با پوسته  یآدم ها

خواست ساعت ها  یبلند شوم.دلم م نهیآ یزنگ در باعث شد از جلو یصدا

همان ببر  دیاتاق حبس کنم اما فعال امکانش نبود.با نیبرقصم و خودم را در ا

که قرار بود  ییبا آدم ها یضعف و ترس چیه یماندم و ب یم یشگیهم یماده 

مچ دستان  یشدم.عطرم را رو یبرده براندازم کنند روبرو م کیو مثل  ندیایب

 رفتم. رونیاز اتاق ب یکردم و با نگاه سرد یو گردنم اسپر

.مبل نندیبنش ییرایپذ یباال یمبل ها یکرد تا رو یداشت تعارفشان م مارال

 شیمهمان ها گاهیمتفاوت بودند و جا منینش یها یکه با راحت یلیاست یها

.ظاهرا قرار دندیم کردم و مادر آهو و خودش ، به طرفم چرخبودند.بلند سال

با ان  ریو زن پ دش نیمز یبه لبخند عایمجلس زنانه باشد.نگاهشان سر نیبود ا

 ی: سالم به رو دیام را بوس یشانیسرش جلو امد و با خم کردنم پ یچادر رو

 ماهت قشنگم!ماشاءا..



 ی: هزار هللا و اکبر دخترتون مثل ماه م دیهم به طرف مارال چرخ بعد

 !نیهمم هست هیمونه!شب
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کردم.من و مارال اصال  یاز تملق را باور نم زانیم نیاراده بود.ا یب لبخند

زد و  ی.مارال هم لبخند کم جانمیهم باش هیکه شب مینداشت یا ینسبت خون

.آهو برعکس مادرش آرام جواب سالمم را داد و کنارش نندیخواست بنش

شد تا  ممبل نسبت به ان ها قرار گرفتم و مارال خودش خ نینشست.در دورتر

 قرار بدهد. وهیقرار داده بود م زیم یکه از قبل رو ییها یدست شیپ یرو

تخس و  دنیخجالت کش یمن قفل شده بود و من به جا یهردونفرشان رو نگاه

قدم  شیپ وهیگذاشتن م یتوقع داشتند من برا دیبه چشمانشان زل زدم.شا رهیخ

کار را انجام نداده  نیام ا یوقت در زندگ چیمحال بود.ه یبشوم که البته امر

 یخانه دار اموراشان تا چه حد در  یعروس انتخاب دندیفهم یم دیبودم.با

 شیشانه ها ی.مارال که نشست حاج خانم چادرش را روستیناش

سرش بود که با حجاب کامل ان  یرو یا یتونیخوشرنگ ز یانداخت.روسر

تفاوت که چادرش  نیداشت با ا یرا بسته بود.آهو هم مثل خودش حجاب کامل

لبم  جکن یماند و پوزخند زیم یرو ینیریدسته گل و ش یسرش نبود.نگاهم رو

 ونیکه ما بدون آقا دی: ببخش دیجاخوش کرد.حاج خانم به طرف مارال چرخ

 ی،  به قول میزنونه رو اول بزن یحرفا یسر هیخواست  ی.راستش دلم ممیاومد

 !انیب ونیبعد آقا میسنگامون و وا بکن

 دی.اتفاقا بهترم هست ، شانیدار اریلب نشاند : اخت یرو یلبخند کم جان مارال

 !انیبعدا ب ونینشه آقا ازیاصال ن



بکنند.از  ینگاه گریمنظور دار مارال باعث شد آهو و مادرش به هم د حرف

دوباره  یآرامش راحت تر نشستم.لبخند نیا ریبودم و تحت تأث یجمله اش راض

!آمال  میرس یکه هردو خانواده به تفاهم م شاالیزن نشست : ا یلب ها یرو

 اتن؟یح دیجان پدرشون در ق

دانم واضح  ینم کیسوال  نیدرد..جواب ا نیضربه ، اول نیوال ، اولس نیاول

،   ستینه ،  شغلشان چ ایدانستم پدر و مادرم زنده هستند  یبود ، من نم

هم  یکرد.دلسوزانه چشم رو دایپ ی..نگاهم با نگاه مارال تالقستیاسمشان چ

 !میطالعا یگذاشت و خواست آرام بمانم : ما از پدر و مادر امال ب

زد.انگار متوجه  یمن و مارال گشت نیهردونفرشان متعجب شد و ب چشمان

 ن؟یستیشما مادر آمال جان ن د؟مگهیحرفش نشده بودند:ببخش

آمالم.آمال من تا دوازده  میلب نشاند : من ق یرو یو لبخند تلخ دیکش یآه مارال

همون سال هم  یمن ، تو شیپرورشگاه بزرگ شده!بعد هم اومد پ یتو یسالگ

دختر خوشگلمه که  نیمن مونده هم یکه برا یهمسرم فوت کرد و تنها کس

 خونه سوت و کوره! نینباشه ا

 یشو نیا نمیپا انداختم تا بب ینبود.با همان آرامش پا رو یبیعج زیچ بهتشان

به  یکه وقت ی.آن قدردیمسخره قرار است به کجا برسد!بهتشان طول کش

اصال خبر  دینگاهمان کرد : بببخش یخودشان امدند حاج خانم با شرمندگ

 نداشتم!
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 .دیبخور یزیچ هی دیی.بفرماستیاشاره کرد : مهم ن وهیبه ظرف م مارال

 !زمیشد : من واقعا متأسف شدم عز رهیبه من خ یبا ناراحت آهو



 شیپ یبرداشتم و رو وهیاز ظرف م بیس کی الیخ یادم و بتکان د یسر

 یعاد میداشت برا گرید قتایقرار دادم.حق میپا یگذاشتم و بعد ان را رو یدست

نشستند و اظهار تأسف و  یرا از حفظ بودم.اولش م ویسنار نیشد.ا یم

 یرفتند و م یشدند و م یبلند م یکردند و تهش با همان ناراحت یم یناراحت

به  یتوجه گری.ددیانجام یم امتیبه ق دارمانی.که البته دمیده یگفتند خبر م

داد و ان ها هم بادشان  یکوتاه م ینشان ندادم.مارال جواب ها شانیصحبت ها

کرده اند.بلند که شدند من هم  دیص یتقلب دیبودند مروار دهیبود و فهم دهیخواب

کار را انجام داد  نیا شهیمثل هم مارالشان نکردم. یاما تا دم در همراه ستادمیا

 تو! یمن برا رمی: بم دندیسرخ شدند و بار عیبرگشت چشمانش سر یو وقت

جا  نیاالن بودند تا جواب بدهند ا دیکه با ییخواستم.ان ها یرا نم یکس مردن

حال اما  نیهم درست نبود.با ا یلیخ چارهیزن ب نیا ی قهینبودند ، پس گرفتن 

 یآرام نم دمیکش یصورتش هوار نم یگله داشتم و تا رو یلیشخص خ کیاز 

ک مانتو یو شلوار ست تنم  زیشوم یشدم.به طرف اتاقم رفتم و رو

 رونیاز خانه ب فمیانداختم و بعد با برداشتن ک میموها یرها رو ی.شالدمیپوش

خواهم  یکجا م دیپرس یزدم.مارال با همان اشک تا دم در دنبالم امد و مرتب م

شدم.قبل از حرکت  نمیاعتنا به او در را پشت سرم بستم و سوار ماش یبروم.ب

 میپا یجلو یکه شب مهمان یکارت دنکر دایو رو کردم و با پ ریرا ز فمیکف ک

 پدال گاز فشردم. یرا رو میآدرس پا دنیانداخته بود و د

دم به خودم اجازه  کی یگوش دادم و نه حت یکیبه مقصد نه موز دنیرس تا

و مقابل ساختمان  ابانیخ گریرا سمت د نیمنصرف شوم.ماش میدادم که از تصم

عبور کردم.وارد آسانسور شدم و با  ابانیمحکم از خ یپارک کردم و با قدم ها

م داغ بودند و یطبقه را فشردم.نفس ها یکارت درون دستم شماره  ییراهنما

ه.طپش قلب داشتم و حالم اصال خوب به گرفتنشان نماند یزیکردم چ یحس م

 کردم. یبود که تجربه م یبار نیرا اول یاز خشم درون زانیم نینبود.ا

 زیاز ان خارج شدم و به طرف م یآسانسور که باز شد با همان آشفتگ در

 !نمیخوام دکترتون و بب یهم بود رفتم : م ییبایکه دختر جوان و الحق ز یمنش



مقابلش باال آورد و با تعجب نگاهم کرد.نه تنها او بلکه سه  ستمیرا از س سرش

بزند : وقت  یکرد لبخند یمرد حاضر در سالن هم نگاهم کردند.سع کیزن و 

 ن؟یداشت

 !نمشیبب دیاالن با نی: نداشتم اما هم دمیکوب زیم یکف دستانم را رو محکم

 نیبعد ا نیخب منتظر بمون اریبلند شد و سع کرد آرامم کند :بس شیجا از

 ن؟یکن یم لیفرستم تو..آب م یمراجع ها شمار و م
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گرفته بود چطور آدم ها را خر کند  ادیبود ،  یاش هم مثل خودش عوض یمنش

 یمگه نم یرا باالتر بردم : کر می.صدامیایبار کوتاه ب نی.قرار نبود که ا

 !نمشیخوام بب یاالن م نیگم هم ی؟میشنو

شد که در چرم اتاق باز شود و باالخره خودش  نیمنجر به ا میرفتن صدا باال

چشمانش زده بود و  یرو یدار مشک میفر نکیع کی.دیایب رونیاز آن جا ب

در چهارچوب  یکامال رسم یپیرا کامل به باال حالت داده بود و با ت شیموها

 ده؟ی: چه خبر شده سپ  ستادیاتاق ا

 یشد متوجه تعجب و جاخوردنش شد.پوزخند یکه به من افتاد کامال م نگاهش

داد به طرف اتاق رفتم و  یم حیتوض شیکه داشت برا یتوجه به منش یزدم و ب

چشمانش گرد  دنمینشسته بود هم با د  یصندل یکه رو یداخل شدم.پسر نوجوان

 ظرمنت رونیب یشد.خودش هم داخل شد و از پسر خواست چندلحظه ا

چشمش  یرا از رو نکشیکه آن پسر رفت در را بست و با اخم ع نیبماند.هم

 ه؟یچه رفتار نیبرداشت : چه خبر شده سرکار خانم؟ا



 یغده ها هیکه شب یتر پر از خشم بودم ، خشم شیداشتم و نداشتم.ب بغض

کردم  ی: فکر م دمیو غر دمیجانم را پر کرده بود.به طرفش چرخ تمام یسرطان

 !یآدم یکیکه تو 

 یچ نمیبب نی: بش نمیاشاره کرد تا بنش یتر شد و با دست به صندل ظیغل اخمش

 ؟یلرز یانقدر م ؟چرایگ یم

که ازدواج کرده بود و  یحرص و خشم حق نداشتم بلرزم؟مرد دم؟ازیلرز یم

گذشته ام  دنیام امده بود و مادرش با فهم یبچه هم داشت به خواستگار کی

امد  یم یکرد ، اگر کس یفرق م هیبق ی هیآشغال نگاهم کرده بود.قض کیمثل 

دختر شهر  نیرنکرده بود و حق داشتند بخواهند بهت یپسرش تا به حال ازدواج

و بچه  ادیز ینداشت.تفاوت سن بیاما او که خودش کم ع رندیبگ شیرا برا

داشتن و طالقش کم بودند که باز هم ان طور نگاهم کرده بودند؟بدون توجه به 

دختر جوون  هی یخواستگار یایم یقدم به جلو برداشتم : فکر کرد کیحرفش 

زن  هیدادم با بچه رفتم  القکه زن ط یمن یگ یهجده ساله ،  بعدا به همه م

تو؟من بهت اعتماد کرده  یدینکش ن؟خجالتینیبب نیایمردم ب یجوون گرفتم؟آها

 بودم!

نگاهم کرد.انگار که نفهمد چه گفته ام به خودش اشاره کرد : من اومدم  جیگ

 ؟یخواستگار

اما مامانت  یومدی: خودت ن دمیاش کوب نهیلرزانم را باال اوردم و به س دست

دارم  یام و چه گذشته ا یمن ک دنیکه اومد.خواهرت که اومد..بعد هم که فهم

 ..متنفرم!ادیبدم م ن؟ازتونیکه جزام داشته باشم فرار کردن!شما آدم نیثل ام
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که شکه باشد به من زل زده بود و انگار  ییمثل آدم ها قای، دق دیفهم ینم

 اش کرد که   یعصب یواکنشم کم

خواست هنوز هم  یمبل نشاند.دلم م یرا گرفت و با قدرتش من را رو نمیآست

گر گرفتنه اش زل  ینشده بودم.فقط به چهره  یخال یذره ا یبزنم.حت ادیفر

 یپر کرد و به طرفم گرفت.بدم نم زیم یآب از پارچ رو وانیل کیزدم و او 

اما  رمیبگ مآرا یشکستنش کم یبزنم تا با خرد شدنش و صدا وانیل ریامد ز

را از دستش گرفتم  وانیل ظیشد.با غ یکارم م نیکه داشتم مانع ا یدیعطش شد

هم  یوانیداشت که ل اجی.خودش هم انگار به آب احتدمیضرب سر کش کیو 

آرام گرفته بود  ینفس باال رفت.نفسم کم کیخودش پر کرد و مثل خودم  یبرا

 داشت.   یعادلنامت تمیو قلبم ر دیرس یاما هنوز تنم داغ به نظر م

دانم  یرا نم هیزانو قرار داد و به دستانش زل زد.چندثان یرا رو شیها آرنج

پر  یبود چه شده.چشم بست و با صدا دهیمن فهم یحرف ها انیاما به حتم از م

 نجوا کرد : من خبر نداشتم!   یخش

.به خاطر تحرکم شالم کامل دمیکوب زیم یرا محکم رو وانیزدم و ل یپوزخند

ساله  ستیجوون ب ؟پسریسرخورده بود: من و خر فرض کرد میشانه ها یرو

   رن؟یمگه که بدون خبر دادنت اومدن برات عروس بگ  یا

نگاهش خشم دارد و  دمید یبود م یبار نیخشم در چشمانم زل زدم .اول با

 نیشود.با ا یحالت ترسناک م نیببرم که چقدر در ا یپ نیباعث شد به ا نیهم

 دمیکه ازت د ییزایدر چشمانش زل زدم : به نظرت با توجه به چ حال سرتقانه

دروغم بهت  رشادب همسر من بشه؟که به خاط یب یدختر بچه  هی لمیما یلیخ

 بگم؟  

 یداشت از شدت داغ میادب من بودم؟خونم درون رگ ها یاز ب منظورش

 یهم داغ کرده بودند : از خداتم باشه ، نه پس..فکر کرد میشد.نفس ها یبخار م

زنت  ادیلوپز م فریولت کرده جن یسرچ ستیکه معلوم ن یزن هیبچه و  هیبا 

 شه؟   یم

 یم یدگیرس هیقض نی: من به ا ستادیو ا دیکش شیموها انیم یعصب یدست

 !  یکنم.بهتره بر



کنم و  یکند.امده بودم تا خودم را خال یدگیبودم تا او رس امدهی.نستادمیهم ا من

 ی؟بریکن یدگیو رس ی: چ زمیبر رونیکرد را ب یکه داشت فلجم م یخشم نیا

 یخونه؟هان؟چ نیاومد نیو پاشد نیادم و نابود کرد هیغرور  نیچرا رفت یبگ

   ؟یبهشون بگ یخوا یم

 یروباالخره باال امد.عادت به شکستنش نداشتم اما هرچه کردم ، نشد  بغضم

ها داشتم  دگاهید نیام را به رخ نکشد.چندسال بود با ا یرانیو و ندیننش میصدا

سال ها را امده بودم سر او هوار کنم :  نیا یهمه  یدادم.عقده  یجان م

 تیشخص یفهم ی؟میستیدکتر؟روان شناس مگه ن یآقا هیچ یدون یم تیشخص

رو  ی.چادیبه روز ادم م یپا بمونه چ ریخورد بشه ،  له و لورده بشه و ز یکی

 واسه درست کردن مونده؟   یزیمگه چ ؟اصالیدرستش کن یخوا یم

 ینگاهم کند.دست بیو غر بیباعث شد خشمش کمرنگ شود و عج میصدا لرز

شده باشند و نفهمم.با حرص دم  سیناکرده خ یتا مبادا خدا دمیچشمانم کش یپا

 گرفتم : برو به مامانت بگو من  اهل نماز و روزه یقیعم
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بده ، مادر و پدر  ادمی ناروینبوده ا ی.به بهشت و جهنمم اعتقاد ندارم.کسستمین

و  نیگ یکه م ییدونم.که اگه خدا یرو خوب م یزیچ هیسرم نبوده!اما  یباال

بابت شکستن دل من و اون زن  دیاون باال نشسته باشه ، امروز با نیپرست یم

 .  رهیکه بزرگم کرده ازش تقاص بگ یا چارهیب

سرم انداختم و او با همان نگاه خاموشش ، به من زل زد.داشتم  یرا رو شالم

و ندانستن در  یهمه ناباور نیدانسته ، ا ینم زیچ چیکردم که ه یکم کم باور م

اخرم را هم زدم :  یحال حرف ها نینگاهش کامال قابل حس کردن بود.با ا

 دیکه ننش گفت ببخش ینپسر فال مهی، اما حال یزدنم به نفهم یم شهیخودم و هم



 یسال نشده طالق گرفت واسه خاطر چ هیسر  یستیشما در حد پسر من ن

 یبهم حال م یاما دم اون گرم....خوب گاه بهش اعتقاد ندارم یلیبوده!من که خ

دلم بزاره!تو هم  شیآت یرو خیبار چطور  نیقراره ا نمیبب نمیده!االنم منتظرم بش

دن چهارتا جمله مثبت  یپول م انیبرس که م ییخل وضعا نیجا به ا نیا نیبش

کنن!اصال هم برات مهم نباشه  فیخورده ک تاپیخر ت نیازت بشنون و ع

پسر زن طالق دادش  یدرخشان برا دیمامانت دوره افتاده تو شهر تا مروار

با  ایشه و مثل فرار یکنه پا م یم ریمثل من گ یکیبه  یکنه و تورش وقت دیص

طور  نیا ستی. براش مهم نرونیزنه ب یطرف م ی خونهنگاه ناراحت از  هی

 باشه!خب؟   زیام نیتونه توه یرفتنش چقدر م

خدا  یمحض رضا یرا زده بودم و حت می.حرف هادیلرز یتنم داشت م تمام

و مبهوتش  نیبه نگاه سنگ تیاهم یهم سبک نشده بودم.ب یسر سوزن یاندازه 

توجه به  یو مراجعان ب یمتعجب منش یچشم ها ریاز اتاقش خارج شدم و ز

 گرفتم.   شیاتاقک آسانسور راه پله ها را در پ

که حبسشان کرده  یکردم قطرات اشک ی، حس م دمیام را چندبار باال کش ینیب

که بغض داشتم  ی.مثل تمام مواقعندیایب رونیراه از بدنم ب نیدارند از ا یام سع

 ینهفته بود که مربوط م یتیگرفتم.در من حساس یم ینیب زشیآبر شیو به جا

.من پر بودم از حسرت ودهم درخشان نب یلیکه خ یا نهیشیام..پ نهیشیشد به پ

بدبو  یسرتاسر روحم را پوشانده بودند.دمل ها نیچرک یدمل ها هیکه شب ییها

 زدند.   یروزها حال خودم را هم بهم م نیکه ا یو عفونت کرده ا

جان فشردن گاز  میکردم پاها یشدم اما توان حرکت نداشتم.حس م نمیماش سوار

در  یدم تصادف وحشتناککر یشک اگر حرکت م یو ترمز را ندارند و ب

را محکم بهم  میفرمان قرار دادم و لب ها یانتظارم بود.سرم را رو

برنامه  کیبود که داشتم  یمتفاوتم وقت هیبودم با بق دهیکه فهم یبار نیفشردم.اول

کوچک مرکز  ونیبچه ها دور تلوز ی.باهمه دمید یدر مرکز م یونیزیتلو ی

سوال در  کی.دمید یکارتن هاچ زنبور عسل را م میو داشت میجمع شده بود

 "  ست؟ینداشت"مادرچ یکه جواب یتر ما ان روزها نقش بست.سوال شیذهن ب



 یهاچ چطور م م؟اصالیشناخت یگشت که ما نم یم یهاچ دنبال کس چرا

کنند کنارش  یکه با او باز ییتوانست از مرکزش خارج شود و چرا خاله ها

 اش یخوردند.بد یال ها روان من را مسوال ها ان س نینداشت.ا
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پدر  کینبود ، اما  ادمیداد که اسمش  یم یگریبود پشت سرش کارتن د نیا

   یفداکار با دوفرزندش نقش ها

 اش بودند.سوال ها دوتا شدند "پدر که بود؟"   یاصل

درد  نیهم ا جیخل یحت گریفرمان برداشتم.د یزدم و سرم را از رو یپوزخند

کرد که  یبه مغزم مخابره م یو درد دیکش یم ریکرد.دست چپم ت یرا آرام نم

آخر او هم از  یدر لحظه  دمیرا روشن کردم و د نیخطرناک بود.ماش

 حرکتتوجه به او  یرفت.ب نشیبه طرف ماش یزد و با آشفتگ رونیساختمان ب

آلما را هم کنسل  یدادم کالس ها یگرفتم و اطالع م یتماس م دیکردم.با

 با ان ها روبرو شوم.   گریخواست د یکنند.دلم نم

مرکز پارک کرده بودم و به در زنگ  یرا روبرو نیبه خودم امدم ماش یوقت

بودم ، آن  نیش از دستم در رفته بود اما سنگزده اش چشم دوخته بودم.زمان

 یو بعد کل ینجات بدهم.به سخت یاتاقک آهن نیقدر که نتوانم جسمم را از ا

را  یخانم سالم مشناخت.اس یمن را نم دیشدم.نگهبان جد ادهیپ نیتعلل از ماش

با همان مقنعه  یورود داد.خانم سالم یکه اوردم با او تماس گرفت و اجازه 

و  اوردیخود ن یام را به رو یو بلند به استقبالم امد.سرد یرنگ شهیهم یها

قبل از  نیبنابرا دمیفهم ینم یلیرا خ شیمحکم بغلم کرد.حرف ها و صحبت ها

به اتاق سابقمان بروم.لبخندش تلخ شد  مکه چانه اش گرم شود اجازه خواست نیا



 یاند و اتاق خال یو تنها سر تکان داد.گفت بچه ها در محوطه در حال باز

 است.  

داد خودم باشم.وارد اتاق که  یبودن اتاق اجازه م یبهتر هم بود ، خال میبرا نیا

رنگ شده بودند و عروسک  وارهایگذشته نبود.د هیشب گرید زیچ چیه دیشدم شا

خود را با  یدوطبقه جا یفلز یبود.تخت ها زانیبهشان آو یدست ساز یها

 یآب ریشه دلگیهم یند و چهارچوب پنجره عوض کرده بود یچوب یتخت ها

موکت زبر  نیگزیکه جا یموکت یشده بود.در را پشت سرم بستم و رو یآسمان

 فمیاز ک یگاریزدم و س هیپشت سرم تک واریقبل شده بود نشستم.به د یسال ها

به ان زدم.به پنجره چشم  یدراوردم.آتشش زده و پک محکم و حرص آلود

بود.با ذوق آمدن  تهعمر من گذش یاز سال ها یلیدوختم .پشت ان پنجره خ

 کنم!   بایخودم را ز شانیکردم برا یم یکردم و سع یجوان را نگاه م یزوج ها

بلندش را خودش ببافد و  یموها یداشت به سخت یکه سع دمید یرا م یدخترک

زمان  انیکه خودم بود.م ی.دخترکدیکش یتنش دست م نیمرتب به دامن پرچ

از اتاق نشسته  یگرید یگم شده بودم.همان دختر گوشه  ییحال و خاطرات گو

قول  وخواند  یم ییعروسک الال یرا بغل زده بود.برا یبود و عروسک زشت

 باشد.   شیبرا یداد که مادر خوب یم

 یم هیبلند گر یتخت ، داشت با صدا یبار رو نیهمان دختر و ا دوباره

 یامدند و او را نم یکوچک م یکه دنبال بچه ها ییابود.از ان ه ریکرد.دلگ

گفت همه  یبود.مارال م ریدلگ دندیکش یسرش نم یرو یدست ی، حت دندید

ن عامت یخواهند و او بزرگ شده بود.ان قدر که اول یکم سن م ینوزاد و بچه 

 مرکز شکل گرفته بود. نیبلوغش داخل هم یها
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را پسرانه زده  شیو باز همان دختر...بزرگ شده بود و موها وارید کنار

 دهانش بود و با   یگوشه  یبود.آدامس

گرفته  یکه به سرپرست ییاز بچه ها یکیحس لباس جمع کردن  یب یچشمان

 کرد.   یشده بود را نگاه م

من...پرتر از  یبود اما گلو یزدم و به حال برگشتم.اتاق خال یتلخ لبخند

همه حسرت چه  نیا لیرا دراز کردم و چشمانم را بستم.دل می.زانویهروقت

کشانده بودند گم  ایدن نیکه من را به ا ییبود که آن ها نیمگر جز ا لشیبود؟دل

..همه میروزها نیا یها ریام ، تحق یدرد تمام زندگ لیو گور شده بودند؟دل

 یگناه به خاطر نبودنشان حرف م یب دیبود.آن ها نبودند و من با نیهم

که  یشدم دختر یدادم و م ی..عقده در دل پرورش مدمیکش ی.حسرت مدمیشن

 باستیز یوانکیگفت ح یداد و م یکرد با تأسف سرتکان م یهرکه نگاهش م

 یادیز یانبودم.من هم دخترانه ه یشکل نیکس را ندارد! من که ا چیاما ه

 ینبود تا نازم را بکشد شدم آمال یکس یداشتم ، پر از ناز و لطافت بودم اما وقت

را کشتم.با پسرها  میکرد.دخترانه ها ینگاهش تن همه را منجمد م یکه سرد

 واریعروسک د یدست گرفتم و به جا گاریتر کردم ، س شیرفت و امدم را ب

به بعد مجبور  ییجا کی.من آن سال ها از دمکر یاتاقم را با طرح اسکلت نقاش

 گرگ هجده ساله بودم.   کی هیدختر بودن گرگ باشد!حاال من شب یشد به جا

من صرفشان شده  یروزها نیو نبودن مهم بود..مهم بود که حال ا بودن

 دی.بادمیکش رشیرا ز میچشمانم اتش زدم و بغض ها یبود!فندک را جلو

م!چشم بستم و چندبار آرام سرم را از پشت به شد یزدم تا راحت م یآتششان م

 همخصوص خود مارال بود...مرتب نواخت لمیزنگ موبا یکوباندم.صدا وارید

 !  دیشن ینم چیآن قدر پر شده بود که ه میشد و من ، گوش ها یم

   ؟یستیچرا تو ن"

 بد!   ینجوریشد حال من ا ینم یبود اگه

 زد!   یبه روم نم یشکیکه عشقش و ه یبود اگه

 {"  ی_گلفروشانیفر}



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

********   

 یاش کل کوچه را برا انهیترمز وحش یدقت پارک کرد.صدا یرا ب نیماش

 یدستش را رو ریفشردن دزدگ نیشد و ح ادهیپ نیلرزاند.از ماش یچندلحظه ا

 زانیتوانست م ینم یزنگ گذاشت.عضالت پشت گردنش گرفته بودند و حت

 را کنترل کند!   تشیعصبان

 دنیکه باز شد آن را هل داد و داخل رفت ، آهو به استقبالش امد و با د در

 شده؟ یآرکان وا رفت : چ یچهره 
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بود فعال  نیبکشد و تنها راه کنترل خودش ا ادیبود فر لشیتر م شینداد.ب یجواب

امد و با  رونی.او را کنار زد و داخل خانه شد.آلما از اتاق بدینگو زیچ چیه

زد که کف سرش را به سوزش  شیموها انیم ی.چنگدیکش یزیر غیج دنشید

 ریو ز نیانداخت و خم شد تا دخترش را ببوسد.جواب سالم مادرش را سرسنگ

.از معدود دیاین رونیلب داد و در گوش آلما زمزمه کرد تا به اتاق برود و ب

.بچه ها که به اتاق دخترش را هم نداشت یحوصله  یبود که حت یدفعات

اب کرد و دستانش را به کمرش زد ، برگشتند کتش را با حرص رو مبل پرت

 ن؟یمادرش بلند نشود : شماها امروز کجا رفته بود یرو شیجان کند تا صدا
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خودش را جمع و جور کرد و  یماند.هما کم رهیآهو و مادرش بهم خ نگاه

 قرار داد : چطور مادر؟ یراحت یکاناپه  یدسته  یدستش را رو

کرد دلش  یچشمش تصور م شیگرفت ، نگاه ان دختر را که پ یآتش م داشت

کرده بود  دایکه از آمال پ یبکشد.با توجه به شناخت ادیخواست بلند فر یم

رفت..نه  ینم رونیکه از ذهنش ب یزیبود ، چ دهیآدم نابود شده د کیامروز 

 طور؟امان بدنش . سرتکان داد و زمزمه کرد : چ یآن بغضش نه لرزش ب

لب نجوا کرد و بعد با تمام  ریبار ز نیزد و چطور را چند یپوزخند

واسم ،  یخواستگار نیباالتر رفت : رفت شیاش باز هم صدا یخودخور

اره من هنوز خبر ند یو چندساله  یپسر س نیپسرتون کو ؟بهشون گفت دنینپرس

 م؟یریبراش زن بگ میخوا یم

 یبلند شد و لب زد : آروم آرکان جان ، بچه ها م شیاز جا یبا نگران آهو

 فهمن!

امد  یم شیهم که پ یافتاد اما وقت یکه به ندرت م یکوره در رفته بود.اتفاق از

توان کنترلش را نداشت : به جهنم ، بزار بفهمن منم مثل اونا بچم که با وجود 

 یبرا ینیتریعروسک و هیخبر از من دوره افتاده تا  یدختر باز مادرم ب هی

 !رهیخونم بگ

 دایدر وجودش راه پ یو حس بد دیلرز یبار بلند شد .دستانش م نیهم ا هما

 هیمادر بعد بهت بگم.که  نمیدهنشون و بب یخواستم اول مزه  یکرده بود : م

 .یوقت سرخورده نش

امد ، دستانش را مشت کرد تا خشمش را  یهم نمدار بود اما خنده اش  خنده

بهتر از  یپنهان کند و چشمانش را بست.هما جلوتر امد : فکر کردم ک انشانیم

سرزنده  یداشت اجیاحت یکی..تو به تیازدواج قبل یجبران ناکام یاون دختر برا

که هنوز شوق  یکی..ببره نیباشه ، که بتونه اون حال بد ، بعد طالقت و از ب



فهمم اون  یاون جا و م رمیدونستم که م یچه م گهیچشماش باشه.د یتو یزندگ

کردم  یدونستم پشت دستم و داغ م یخانوادست!اگه م یو ب هیدختر پرورشگاه

 زاشتم! یپام و تو اون خونه نم

شود که  یمحکم نواخته م یکه طور یلیس کی هی.شبدندیسوت کش شیها گوش

 کیمادرش زل زد و بعد با  یشوند.به چهره  یموقتا کر م هیگوش ها تا چندثان

کرد  یمبل ها اوار شد.سع یاز خفه نشدن رو یریجچلوگ ی، برا قینفس عم

 یب یاحرف ه یحال دخترک چطور بود..چه گفته بود؟حاال معنا دیایب ادشی

.دلش را شکسته بودند و دیده ی.گفته بود تقاص پس مدیفهم یسروتهش را م

: ببخش  دیکوب شیپا یبود.هما هم نشست و با دست رو دهیح نفهمچقدر واض

شکست  یکردم.کاش قلم پام م یم اهیو س تیمادر..باز داشتم با دخالتم زندگ

 ..تراون دخ یخبر نداشتم گذشته  گهیرفتم اون جا.د یامروز نم

 شما مامان؟ یکرد کاری: چ دیحرف هما پر انیم یفیضع یصدا با

بلند شد  شیگرفت.صدا یمات نگاهش کرد.انگار تازه داشت ذهنش جان م هما

 نیخونه و گفت نیبعدشم اومد نیاهو ماند : البد پا شد یبار رو نیو نگاهش ا

 شرمنده..نه؟
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خواستم  یپس؟م میگفت یم یش جواب داد : چافتاد و هما خود نییاهو پا سر

و..اون عسل که خانوادش معلوم بود اون شد ،  تینه بدبخت نمیو بب تیخوشبخت

 از.. یچه توقع گهید

بزنند و آلما بغض  رونیبلند بود ، آن قدر که بچه ها با ترس از اتاق ب ادشیفر

 !نیکند : بس کن شیکرده صدا



شد مادرش ، آن هم  یانگشت اشاره و شصت چشمانش را فشرد.باورش نم با

 یکرد.دکمه ها یدست و پنجه نرم م یافکار نیزمانه هنوز با همچ نیدر ا

گشود.دخترک دوان  دهیترس یآلما یرا باز کرد و آغوشش را برا زشیبل یباال

و  درا به گوشش چسبان شیدوان به طرفش امد و او محکم بغلش کرد.لب ها

 کردم! یصدام و بلند م دی..نباییبابا ینجوا کرد : ببخش

سخت و طاقت  یبزند.کار یو درسا لبخند الیدان یکرد به رو یهم سع بعد

!دخترم شما هم نیکن یاتاق باز یتو نیبر د،یجون..ببخش ییدا نیفرسا : نترس

 برو!

تا باور  دیو تپل دخترش را بوس دیصورت سف یاپینگاهش کرد ، چندبار پ آلما

.بچه ها که به اتاق برگشتند کتش را چنگ زد و از ستین یکند پدرش عصب

را گرفت : کجا  شیبلند شد.آهو بغضش گرفته بود و دلنگران بازو شیجا

 داداش؟

:  دیغر شیدندان ها نیرنگ و لرزان مادرش زل زد و از ب یصورت ب به

.پس یدون یم حاج خانم ، بهتر از من هیتقاص دل شکسته چ یدون یخوب م

گم و والسالم..بار  یرو م یزیچ هیبار فقط  نیا یتکرارش کنم!منته ستیالزم ن

با  ربا نی، ا نیو اطالع من پات و تو اون خونه گذاشت تیاول بدون رضا

 اون جا! نیزار یپا م یخودم و کامال رسم تیرضا

 ؟یچ یعنی:  دیچروک خورده اش لرز یآشفته بلند شد و چانه  هما

زمزمه کرد :  شانینگاه به چهره ها یرا از دست آهو خارج کرد و ب شیبازو

 یتو نیبنداز نیکه مچاله کن ستیآدما دستمال ن تیواضح گفتم!غرور و شخص

 .ابونیخ

بدنش بسوزد  یرعادیغ یاز گرما ایکه خفه شود و  نیرا زد و قبل از ا حرفش

نشست و با  نیو داغ بودند!داخل ماش نیسنگ شیاز ساختمان خارج شد.نفس ها

به فرمان  یدر جانش نشست.مشت محکم یچشمان دخترک...باز حس بد ادی

اش  خانوادهحد از خودش و  نیوقت تا ا چیداد.ه نییرا تا ته پا شهیو ش دیکوب

 شرمنده نشده بود.



 ینم شیکه حاال حاالها عذاب رها یبا دوجمله ماتش کرده بود.طور دخترک

که سال ها  نی، غافل از ا ردیگ یهست تقاصش را م ییبود اگر خدا کرد!گفته

 قضاوت را.. کیقبل تقاص داده بود.تقاص 

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

********* 

 بابا؟-
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و تاب دارش را پشت  چیحالت و پ یرا از سر آلما فاصله داد و موها شانه

 شل بست: جانم؟ یسرش جمع کرد و با کش کوچک

 ؟ی: تو با عمه دلوا کلد دیآلما به طرفش چرخ سر

 !زمیتخت خواباند : نه عز یرا کوتاه بست و دخترش را رو چشمانش

لپش قرار داد و معصومانه با چشمان خواب آلود نگاهش کرد :  ریدست ز آلما

 !یچال کلد

 یحوصله  یزد.حت یحس و حال لبخند یو ب دیتنش باال کش یرا رو پتو

 سوال ها و جواب ها : بخواب دخترم! نیخودش را هم نداشت چه برسد به ا

 و دستان تپلش را باال اورد : بابا! دیورچ لب

گرفت و  یکلمه بود ،  با آن اوج م نیرا بوسه باران کرد.عاشق ا دستانش

 یمشکالتش انگار آب م یکرد همه  یم شیکرد.آلما که بابا صدا یپرواز م

 اد؟یکوچولو خوابش نم بیشدند : جان بابا!س



 به کنار بالشش اشاره کرد : بخواب! آلما

هم جان  یلیخکه از نظر خودش  یبه خودش اشاره کرد و با لحن طنز آرکان

 شکنه باباجان! یتختت م ینداشت زمزمه کرد : من بخوابم رو

گذاشت  نیزم یامد.بالش را روز نییو بالشش را برداشت و از تخت پا دیخند

و  دیبا ان لباس خواب سف رشی.تصودیخودش کش یپتو را رو انهیو ناش

 به چشم ارکان جذاب بود که ماتش برده بود :حاال یبه قدر یخرس یصورت

 بخواب!

 یقبل م یسال ها ادیکرد. یمردانه داشت خفه اش م یزد.بغض یمحو لبخند

 یکه مجبور بود هرروز خانه بماند تا عسل صدمه ا نیو ا شیادهایفر ادیافتاد.

گذرانده بودند تا حاال دخترکش  یپرتنش یبه کودکش وارد نکند.چقدر روزها

نزد.سر  یفحرفش حر یکند.رو یزبان نیریو سالمت مقابلش باشد و ش حیصح

آرکان بوسه زدند.دستان تپل  یشانیبه پ شیموها یبالشش قرار داد و نرم یرو

 پدرش نشستند : آلما قصه بگه؟ ی نهیس یآلما رو

 دیو به خواب رفتن ، شا دنیخواست..قصه شن یم ی.دلش واقعا بچگدیخند تلخ

 کوچولو! بیتا ابد.چشم بست : بگو س

بوت  یکیو زمزمه کرد :  دیپدرش کش یرا رو شیاز پتو یمهربانانه بخش آلما

 یبود ، سه تا بچه داشت!شنگول ، منگول ، حبه  یبزبزه گند هینبوت... یکی، 

 اگور.
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ارامش از  یاشت کمگفت و آرکان چشم بسته د یخودش داستان م یبرا آلما

 یفقط آلما و پاک دیداشت ، شا یکرد.عجب روز بد یم افتیدخترش در یصدا



 یبرسد که زندگ یروز کیشد  یکند بد تمام نشود.م یتوانست کار یاش م

 ندنباشد و قلبش از درد ک یزیپس انداز کند؟که نگران چ شیارامش برا یکم

 نزند؟

جمع  یبار برا نیبروند ، ا یمادرش اتمام حجت کرده بود دوباره خواستگار با

رفتند و دخترک جواب  یبود.م دهیکه لرزش بدنش را د یکردن غرور دختر

شد؟غرور  یشد..نم یخنک م یدلش هم کم دیداد و ته تهش ، شا یرد م

به  ریذپ بیکه با تمام غد بودنش آس یخودش را وسط گذاشته بود تا دختر جوان

روز  شیو آدم ها ایتصور زشت از دن نیآرام شود.که با ا یکم دیرس ینظر م

 هارا نگذراند.

شد و تنها حسنش برگرداندن  یتمام م زیگفت و بعد همه چ یبه او نه م دخترک

برود و وسطش جا بزند  یدختر بود!قرار نبود مادرش راه تیغرور و شخص

که  میکند که تصم هیداشت خودش را توج ی!سعنانهیکوته ب لیان همه با ان دال

به  دیاگرفته بود درست است.ب یبا حرص و لجباز یو کم تیعصبان نیح

تواند دنباله دار و  یتا چه اندازه م ماتشیداد رفتارها و تصم یمادرش نشان م

 یکرده بود ، آن هم وقت یکار نیکرد چرا همان همچ میپردردسر باشند.درک ن

بار با  کی یدختر بچه را خط بکشد ، آن هم وقت نیدور ا قبلش به او گفته بود

اخالق مادرش  نیحال ا نی.با ادرو کرده بو رویآرکان را ز یانتخابش زندگ

کرد و بعد  یکرد.به هما بود که زن آرسام را هم خودش انتخاب م ینم رییتغ

 داد! یروز عقد را به او اطالع م

آلما که قطع شد سرش را به طرفش چرخاند.خوابش برده بود و دهانش  یصدا

.بعد هم بغلش کرد و دوباره دیاش را بوس یشانیزد و پ یباز مانده بود.لبخند

 رونیسروصدا از اتاق ب یتخت قرارش داد.چراغ را خاموش کرد و ب یرو

 امد.

آب  یرشد؟بط یگفت چه م یاو را ترسانده بود.اگر دخترک نه نم یزیچ کی

.محال بود جوابش مثبت باشد.ان هم دیدراورد و الجرعه سر کش خچالیرا از 

 یچه چاله ا گرید نیگرفت.ا یحال دلش اما آرام نم نیهمه تفاوت!با ا نیبا ا

 بود که در ان افتاده بود!



 قیعم یبود و حاال قرار بود باز در چاه دهیرا کش یسنت یبار طعم ازدواج کی

 گفت.امکان نداشت! ینداشت...آمال بله نمتر فرو برود؟امکان 

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

********* 

را باز  میها یپله ها گذاشتم و خم شدم تا بند کتان یباشگاهم را رو ساک

 یداد.کتان یامد و شکم گرسنه ام را مالش م یحلوا از داخل خانه م یکنم.بو

 ستادمیپرت کردم و با برداشتن ساک داخل خانه شدم.کنار اپن ا یهارا گوشه ا

 ؟یکن ی: چه م دمیداخل آشپزخانه کش یسرک یو با خستگ

 یدخترم ، چه ب دمیقرار داد : ترس نهیس یو دست رو دیبه طرفم چرخ سرش

 سروصدا!

 ؟یکن یسروصدا..حلوا درست م نمیا ایکردم : ب جادیا تمیاپن ر یدستانم رو با
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 یتو کمی ای.برو لباسات و عوض کن بزمیو جلو امد : آره عز دیکارم خند به

 کمکم کن! نشونییتز

کار و وقتش را هم نداشتم.به نغمه قول  نیرا باال بردم ، متنفر بودم از ا دستانم

گرفته بود و  یدوستانش پارت یکیاش کنم. یامشب همراه یداده بودم در مهمان

 ینداره ها..من فقط تو یبدهم : به من ربط زهیبه خودم جا یامد کم یبدم نم

دارم به قول خودت  وفرقر یکل یبرم مهمون دیکنم.شب با یخوردن کمک م

 انجام بدم! دیبا

 ؟ی: بازم مهمون دیپرس یجمع شد و جد لبخندش
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رفتم بلند گفتم :  یام درهم رفت و همان طور که به طرف اتاقم م چهره

 ه؟ی!حرفیبله..بازم مهمون

 یمهمان یمان تلفظ ناراضه شیته ته مخالفت ها شهی، مثل هم امدین شیصدا

راست وارد حمام  کیاتاق پرت کردم و  یام را گوشه  یبود.ساک ورزش

رفتم و  یزائد م یموها زریکل بدنم به جلسات ل یبود که برا یشدم.سه ماه

شده بود.چقدر که مارال خودش را  یپوستم شفاف تر و صاف تر از هروقت

خوانده بود  یمجاز یمجله  کیکار را نکن ، عوارضش را در  نیکشت که ا

از شر  یپوست بدنم و از همه مهم تر راحت ییبایو ز یصاف نیاما به نظر من ا

 .دیارز یها م نیا یپر درد به همه  یها ونیالسیاپ

پر و  یموها یتر وقتم صرف آبکش شیکه ب دیطول کش یساعت میگرفتنم ن دوش

خشک کردن  نیم و حاز حمام خارج شد یتن پوش کوتاه یبلندم شد.با حوله 

کردم و  ادیرا تا انتها ز شیقو را گذاشتم.صدا ی اچهیدر کیموز سمیخ یموها

 نیبا ا یکوتاهم ، وسط اتاق مشغول رقص باله شدم.وقت دیسف یبا همان حوله 

و  بایز دیگفریکردم پرنسس اودت هستم و ز یحس م دمیرقص یم کیموز

 دیرس یقصه تلخ و پر اندوه به نظر م نیا انیجذاب عاشقم شده است.هرچند پا

پنجه  یرقص بودم.وقت نیو ا کیموز نیداستان ، ا نیعاشق ا شهیاما من هم

 یایو از عالم رو دمیبه زق زق افتاد از رقص دست کش یحساب میپا یها

کوتاه  راهنیپ کیخواست  یشب دلم م یقو خارج شدم.برا ی اچهیدر

انتخاب کردم  یو کوتاه دیسف ریحر راهنیگشتم و پ یکم میلباس ها انیبپوشم.م

خواست خودم را  یمانده بود که دلم م میقو ظاهرا هنوز رو ی اچهیدر ری.تأث

 پوش نشان بدهم. دیسف یبایپرنسس ز کی هیشب



 نییکه با پر تز یدیدرشت دراوردم و تل سف یفرها سیرا با بابل میموها تمام

از  یرا پا زدم و راض دمیسف یعروسک ینشاندم.کفش ها شانیشده بود رو

را با  شیرفتم .مارال نشسته بود و داشت چا رونیاز اتاق ب شمیلباس و ارا

 ؟خورد : چطور شدم یبود م ختهیر ینان بستن انیکه م ییحلواها

به نظرت  ی! ول یرا از نظر گذراند : فرشته شد میبا محبت سرتاپا نگاهش

 ست؟یلباست کوتاه ن یلیخ

کردم :  یقرار داشت انداختم و اخم میزانو یکه باال راهنمیبه قد پ ینگاه

 نه!کجاش کوتاهه؟

را بپوشاند  میپاها یکه لخت یبلند یبه اتاقم برگشتم و مانتو ینداد.راض یجواب

فرستادم که دارم  جینغمه مس یسر انداختم.برا یرو یو شال دمیلباسم پوش یرو

لبالب پر  یرفتم.دو نان بستن رونیبار آماده تر از قبل ب نیکنم و ا یحرکت م

 رونیاز خانه ب یخداحافظ یراه بخورم و بعد ب انیشده از حلوا را برداشتم تا م

 زدم.

محله  ییالیو یاز خانه ها یکیاز دوستان سامان بود ، در  یکی یمهمان

شد.اول دنبال نغمه رفتم و بعد با سرعت باال خودمان را  یبهارستان برگزار م

امد.نغمه با سامان تماس  یهم م ابانیتا خ یحت کیموز ی.صدامیرساند الیبه و

 باز کرد. مانیگرفت و او در را برا

باال  یسامان که با ابرو یو برا دمیکش جانیاز ه یغیورودم به ساختمان ج با

 یمهمان نیدرهوا فرستادم.مدت ها بود همچ یکرد بوسه ا یرفته نگاهم م

 یو الکل از همان ابتدا گاریس یشرکت نکرده بودم.بو یشلوغ
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دست  دنیدرآوردم و با کش عیکرد!مانتو و شالم را سر یآدم را مست م ورود

 یپخش شده اصال نم کینغمه خودمان را به جمع رقصنده ها رساندم.موز

 بکنم. یدار شتنیگذاشت بتوانم خو

خنده اش  یمن خنده اش گرفته بود با من همراه شد و صدا جانیکه از ه نغمه

 یفضا یکیرقص نور و تار انیگم گشت.م یو شلوغ تیجمع یصدا انیم

دادم و  ی.خودم را تکان مدمشید یپر شده بود محو م گاریرقص که با دود س

 ارو بعد با اصر میدیرا همان وسط باهم رقص کی.چندموزدمیخند یمستانه م

 السی.گمیجدا شد دندیلول یرقصندگان که در هم م تیسامان از وسط و جمع

 یگاریکرد.نغمه س یداشت وسوسه ام م یکه در دستان سامان بود حساب یشراب

 یبه آن زدم.صدا یدرون جام پک یسرخ رهیآتش زد و به دستانم داد و من خ

مگه  نینرفت یهمونشد : چندوقته م یم دهیحال سخت شن نیسامان بلند بود و با ا

 وسط! نیدیها پر دهیند نیع

 میمظلومانه با انگشت عدد دو را نشان داد : دوهفتست جون سامان..داشت نغمه

 !میدیپک یم

عق  یجواب نغمه خنده اش گرفت و دست دور کمر او حلقه کرد.من ادا از

بزنم  گارمیس به یگریخواستم پک د ی.مدندیزدن درآوردم و هردو بلندتر خند

سالن که نور  یسر چرخاندم و در قسمت شمال ینگاه ینیکه با حس سنگ

بود  دهام ش رهیکرد و خ یدود م گاریکه س یاشاری دنیروشن بود ، با د شانیها

 !دیحس خوبم پر

را به دست  گارمیتکان داد.گر گرفته س یزد و سر ینگاهم پوزخند دنید با

که بشنوند نجوا کردم :  یسرخ طور یاز جام ها یکیسامان دادم و با برداشتن 

 رم تراس! یم

بود که با  نیبوشهر ا یهوا یبود.خوب عشیو وس یپشت اطیرو به ح الیو تراس

تراس  دیسف یشد.به نرده ها یخنک ابدا سردم نم یوجود لباس کوتاهم و باد کم

و  دیرس یکامال واضح به گوشم م کیموز یدادم و چشمانم را بستم.صدا هیتک

کرده  نهکه خورده بودم در جانم رخ ییبابت دودها جهیسرگ یحس کم

باعث شد  یقیموس یصدا افتنیباز شدن مجدد در تراس و شدت  یبود.صدا



ماند و بعد تا  یدر دستم کم وانیل یچشم باز کنم.خودش بود!نگاهش رو

 امال بانو! یی: تنها دیچشمانم باال پر

کردنم  تیاذ یفقط برا دنشیخبر داشت که با روزبه تمام کرده ام.پرس قطعا

 : تورو سننه؟ دمیدر چشمانش غر یبود.عصب

 هیفرستاد.جلوامد و کنارم به نرده ها تک رونیرا ب گارشیزد و دود س یلبخند

باز زبونت  یکه ته چاهم باش نیامال؟از ا ادیخوشم م یاز چ یدون یزد : م

 درازه!

داخل جام را مزه کردم.طعم تندش باعث شد چهره ام درهم  یدنیاز نوش یکم

 ته چاهم؟ یبرود : چرا فکر کرد

دارت حالت  هیما قیباور کنم با از دست دادن رف دی: امال با دیباال پر شیابرو

 خوبه؟
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 یرژ لبم راحت بود و م تیاز مرغوب المی.خدمیکش میلب ها یرا رو زبانم

 هیکه لنگ  اشاری ستیشود : آدم واسم کم ن یها پاک نم یراحت نیدانستم به ا

 بچه ننه باشم!

 شد : باهام ازدواج کن! رهیدر چشمانم خ یقیطور عم نگاهش

پرورشگاه بزرگ  کیاول..ما هردو در  یبه همان خانه  میبود دهیهم رس باز

باهم  یباز ی.ساختمان پسران و دختران باهم جدا بودند اما وقت هامیشده بود

برادر حواسش به من  کی هیشب شهیهم اشاری.میدید یمشترک هم را م اطیدر ح

 ینگاهم نم رادرانهب گریزد.بعد از ان د رونیکه از پرورشگاه ب یبود تا وقت

خواست شکارش کند.دود  یدلش مبودم که  یطعمه ا هیشب شیکرد.من برا



فرستاد و من نجوا کردم : خوب گوش کن  رونیصورتم ب یرا رو گارشیس

 !یستیمن ن قی...باز الیباش نمیزم یمرد رو نی، آخر اشاری

 ی: به چ دیشده غر دیکل یکنترل خشمش بست و با دندان ها یرا برا چشمانش

 آمال؟ یناز یم

که طرف تا  یدیباعث ترسم شد : د یچشمانش کم انیباز کرد ، خون م چشم

نبوده از اول تو  یرفت که انگار امال یطور هیرفت ،  هیگذشتت چ دیفهم

دستت  یاون جام تو ره؟بهیکه ازت باال م یکثافت ؟بهیناز یم ی...به چشیزندگ

و  یناز یم یمجاز یبه سلب بودنت تو دمی؟شایکن یکه دود م ییگارایس ای

 یعشقم و جونم برات کامنت م رشونیز یبازت که هزارتا الش یاون عکسا

هم مثل خودت..آشغالم درست مثل خودت..تو فکر  یکیکنن؟د آخه احمق..منم 

مثل من و  یکی..ته تهش رتت؟نچیبگ ادیو با خانواده م یادم حساب هی یکرد

کن  رابچشمشونه ، دخرت خونه خ یتر از منه.مردم عقلشون تو یعوض

 ای یمثل من بش یالدنگ هیزن  دیبا ای یبترش دیبا ایخوان. ین نمواسه پسرشو

 ته؟ی!حالیریبم یتهش بر

:  ستمیمقابلش با یکم یباعث شد با خشم جلو بروم و با فاصله  شیها حرف

مثل تو  یزارم بشه اما خودم و با کفتار یمن شده موهام رنگ دندونام شه م

 یشوهر ندارم احمق که به خاطرش تن به هرکار یکنم!عقده  ینم یقاط

 آشغال و تو! نیبدم.اصال من آشغال....ول کن ا

 یگند الکل یو نگهم داشت.دهانش بو دیداخل بروم که مچ دستم را چسب خواستم

 ! هیدستان من هم بود : عاشقتم نفهم..بفهم جلز ولزم سرچ انیداد که م یرا م

:  دمیو با توپ پر به طرفش چرخ دمیکش رونیاز دستش ب ظیدستم را با غ مچ

 !یذره جا ندار هی یقلبم حت یتوهم بفهم که تو

 یو ب دمیکش یقیشکسته و درمانده . نفس عم یطور کیمغموم شد ،   نگاهش

 دمینفس سر کش کیجام را  اتیبار محتو نیتوجه به دردش  وارد سالن شدم.ا

کرده بود  ریتر از همه حلقم را درگ شیبود و ب دهیچیکه در جانم پ یو با سوزش

داد  یعذابم م یورط کی اشاری دنیخودم را به نغمه و سامان رساندم.هربار د

خواستم  یخواستم برقصم.تا صبح هم برقصم..م ینبود.م یکه تمام شدن



مردم نابود  ی نانهیظاهرب یحرف ها ریام تحت تأث ندهیفراموش کنم چطور آ

 جبرانش ندارم! یبرا یتوان چیشود و من ه یم

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

******** 
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 کیسرم بسته بودم و سرم در لپتاب مقابلم بود! یباال یرا گوجه ا میموها

   یها نیاز رقص بالر دیجد یویدیو

 بودم.   شیدانلود کرده و مشغول تماشا دندیرقص یم یکه دسته جمع کایآمر

بود که در حال  یلپتاب ینور داخل اتاق همان نور برخواسته از صفحه  تنها

باز  مهیکه از در ن یمیشکمم قرارش داده بودم.باد مال یرو دهیدراز کش مهین

 یبه جانم م یخورد و حس دلچسب یبرهنه ام م یامد به بازوها یبالکن داخل م

:  دیاتاق باال کش اخلخودش را تا د رونی!در اتاق آرام باز شد و نور بختیر

 ببند درو مارال .  

 شه دخترم!   یم تیچشمات اذ یکیشد و در را بست : تو تار داخل

 یرقص ماهرانه و جذاب مقابلم نجوا کردم :چشما ی رهیباال انداختم و خ یسر

   ؟یخوا یم یه .چمن عادت کرد

بود ، هروقت که  یفیدست کردنش باعث شد نگاهش کنم.مارال زن ضع دست

 دهیترس اینگران  یزیداد از چ ینشان م دیرس یانقدر دستپاچه به نظر م

تخت  ی، رو ستیاش شدم تا بلکه متوجه شوم مشکلش چ رهیخ قیاست.دق

 تکانم داد : اون خانم دوباره زنگ زد!   یخوشخواب کم ینشست و فرو رفتگ



 منظورته؟   یتشک قرار دادم : ک یو لپتاب را رو دیباال پر میابرو

 یرا شکاند: مادربزرگ هنرجوت!همون شیو قلنج انگشت ها دیکش یقیعم نفس

 اومده بودن!   شیکه پنج روز پ

ه بود و لپتاب داغ کرد ریشکمم گذاشتم.ز یگفتم و مجددا لپتاب را رو یاهان

زبان هم  یکرد : البد زنگ زدن تو یداغ دلم را آرام م یحوله  هیشب شیگرما

   ؟یتوهنوز مگه که انقدر ناله شد یشدن!عادت نکرد مونیاعام کنن پش

وارد  ابانیکه از داخل بالکن و خ ینگاهش کردم.نور کم یرچشمیکرد.ز یمکث

 ی: هرچ دیبگو یزیخواهد چ یکرد تا متوجه بشوم م یم تیاتاق شده بود کفا

 هست بگو و برو بخواب مارال.  

بار با پسرش  نیخوان ا ی: اتفاقا زنگ زدن بگن م دیلباسش کش ی قهیبه  یدست

 !  انیب یرسم یجلسه  یبرا

هارا قطع کردم و با خم کردن خودم به  نیرقص بالر لمیف کیموز یصدا

باره روشن  کیتختم را فشردم.اتاق به  یباال یمهتاب دیقسمت چپ تخت ، کل

 تکرار کن!   گهیبار د هیشد و چشمان من جمع : 

ندادم بهشون!گفتم  ی، منم جواب انیهم چشمانش را جمع کرد : خواستن ب مارال

 با خود امال حرف بزنم.   دیبا

 دمینگاهم کرد ، خوب که خند جیخنده زدم.گ رینگاهش کردم و بعد بلند ز یکم

از برگشتن  ی: دمشون گرم ! اون روز که رفتن خبر دمیچرخبه طرفش 

 نبود..خواب نما شدن؟
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 مارال درهم شدند ، دستش را  یها اخم

 دستم قرار داد و نجوا کرد : مگه مهمه؟   یرو

آدم  نینمانده بود.من هربار در مواجهه با ا چیه گریحاال د قیعم یآن خنده  از

مگر مهم است؟متأسف نگاهش کردم : نه ،  دیپرس یشدم و او م یها نابود م

ترسن  یکنن و م یحروم نگاه م یبچه  هی هیداره همه به من شب یتیچه اهم

 دستم بهشون بخوره و نجس بشن!  

   ه؟یچه حرف نیاش کوباند : اگونه  یو با دستش محکم رو دیاش لرز چانه

 یرا برا دنیکردم با آزاد کردنش نفس کش یتاپم کردم و سع ی قهیرا بند  دستم

دادم  یجان م یپردرد و عفون یغده ها نیروز از دست ا کیخودم سهل کنم ، 

زن و شوهر اومده بودن پرورشگاه تا بچه  هی.هشت سالم بود و دمی: خودم شن

 حیاون زن گفت ترج ماداد.ا یم شنهادیداشت من و پ ییخانم توال ادمهی.رنیبگ

ان !نه  یکه خانوادش مردن اما معلوم هست که ک رنیرو بگ یده بچه ا یم

 ایمشروعه  ستیسر راه گذاشته شده و معلوم ن یچهارروزگ یکه تو یبچه ا

 نه!  

زدم و به دستانم زل زدم  ی، لبخند تلخ ختیگونه اش ر یاشک مارال رو قطره

را الک بزنم در دل داشتم.در مرکز  میکه ناخن ها نیبود حسرت ا ییوزها، ر

 نیحسرت ها بزرگ شده بودم که حالم ا نی!من با امینداشت یاجازه ا نیهمچ

 نیتر غیج میاز عقده درون دلم تلنبار شده بود.حاال ناخن ها زانیم نیبود.که ا

 یرو غیرنگ ج نیرنگ الک را به خودشان اختصاص داده بودند و من با ا

خوب  یخانواده  هیخوشحال باشم  یلیخ دیگذاشتم : االن با یمرهم م میعقده ها

 .مگه نه؟  رنیپسر زن طالق دادشون بگ یاومدن تا من و برا

،  رمیزد : کاش بم یآرام یضربه  شیران پا یشدت گرفتند و رو شیها اشک

 !  نمیروزا رو نب نیا رمیبم

شدم به چرخش  رهیکردم ، خ یرا دوباره پل لمیاش ف هیتوجه به مو یب

مشت کردم :  میاز رقصنده ها و دستم را آرام کنار پا یکی یبایو ز زیسحرانگ

 ، برو بخواب!   یخب ، حرفت و زد یلیخ



تخت  یگونه ام از رو دنیهمان اشک ها خم شد و بعد بوس با

تاق کامل که خواست از ا نیبه بوسه اش نشان ندادم.اما هم یبرخواست.توجه

 کردم :مارال ؟   شیبرود چشمانم را بستم و صدا رونیب

برق را خاموش کنم.همه جا که  دیتا کل دمی، دوباره خودم را باال کش ستادیا

 یشد حرف زد.پوزخند یداشتم ، انگار راحت تر م یشد حس بهتر کیتار

ن و باز کردم :اگه دوباره زنگ زد دمیرا کش میزدم و با چشمان بسته کش مو

 .  انیبهشون بگو ب

   ؟ی: چ دیخش دار از اشک پرس یتعجب و صدا با

نود درجه  درست کرد.من  یا هیرا بلند کرد و زاو شیاز رقصنده ها پا یکی

شناختم و صرف نظر از  یکار را بلد بودم ، ذات هنر را خوب م نیهم ا

 و رقص و هر آن چه به هنر متصل یقیعادات بدم ، عاشق رنگ و موس
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 کس در من  چیکه ه یزیشد بودم ، چ یم

از  چیکه انگار ه یتیهو ی.دخترک بدندید ی، همه فقط ظاهر من را م دید ینم

 !  انیدنبال دردسر است : بگو ب شهیداند و هم ینم یعادات اجتماع

در اتاق نشان از رفتنش  یرا متوقف کردم و لپتاب را بستم.صدا لمیکرد.ف مکث

امد  یبدم نم یفرستادم.گاه رونیب ینیداد.به در بسته زل زدم و  نفس سنگ یم

حجم غم را از چشمانم  نیکنم و ا هیها مدام گر یلیتوانستم مثل خ یمن هم م

 شیآرکان پ ی هچهر.دمی!چشم بستم و در همان حالت دراز کشزمیبر رونیب

من ، ان هم در  محل کارش   یچشمم نقش بست ، بهت و تعجبش از حرف ها



اش چه  ی..معنیدرخواست رسم نینبود که بتوان به ان شک کرد اما ا یزیچ

 بود؟  

زنده شد.گفته بود خواب  میبرا اشاری یحرف ها ادیرا بهم فشردم و  میها پلک

 کیپسرشان بخواهند!حاال  یمن را برا یموجه یخانواده  نمیبب دیرا با نیا

 خواست.   یرا م ستمیدانستم ک یکه خودم هم نم یشده بود که من دایخانواده پ

ستاره  هیشب یرسم کردم.خطوط یزدم و با دستم در هوا خطوط فرز یپوزخند

 اشاریسوخت :  دهن  یم میکه اقبال و بخت من را پرنور کند ، گلو ی، ستاره ا

نتونه واسم شاخ و وشونه  گهید نهیبه جهنم..مهم ا شیبندم!بق یمآدم  نیو با هم

 بترشم!   ایزنش شم  دیبا ایبکشه و بگه 

 ی: خبر که به روزبه برسه دق م دمیکش یقیلبم نشست ، نفس عم یرو یلبخند

 گرده!شک ندارم.   یکنه و برم

بدنه اش  یو شکمم به لپتاب برخورد کرد.دستم را رو دمیتخت چرخ یرو

زنه با پا  یپسره هم با دست پس م نیبغلش کردم : نکبت ا یگذاشتم و به عبارت

وقت انتخاب  چیه یزن نیگه من همچ یکشه ، اون روز برگشته م یم شیپ

!طرف فکر کرده مردم یرسم یخواستگار ادیکنم بعد ننش زنگ زده ب ینم

 کنن!   ریس شن از صبح تا شب بپزن تا اون تربچه رو نیزن ا انیخلن ب

 یآدم نیاسم خنده ام هم گرفت ، سرخوش تر نیسر ا تشیتربچه و حساس ادی با

 دمیزدم : اصال بع یداشتم لبخند م یقلب قیدرد عم نیبودم گمانم که وسط ا

 مراقب تربچه باشه!   یکیکه  رهیخواد زن بگ یم ستین

به نشسته  دهیاز حالت خواب یکیهمان تار انیکمرنگ شد و م یبه آن لبخندم

 ی هیداد و سا یرا آرام تکان م ریحر یکه پرده  یحالت دادم!به باد رییتغ

 یزیبودند زل زدم و چ دهیکه به خاطر نورمهتاب داخل اتاق خز یدرختان

 !  ستادیدرون قلبم ا

خواستم به آن مرد فکر کنم؟انگار خودم را  یافتاد؟واقعا م یم یچه اتفاق داشت

حد ترسناک به نظر  نیتا ا زیطور بود که همه چ نیگم کرده بودم ،  قطعا هم

 !  دیرس یم



**************************************************
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 اش را دور مچ دستش  یساعت فلز بند

 آماده به   یو دستش به طرف ادکلنش رفت ، آهو با ظاهر بست

 داداش؟   یکن یلج م یزد : دار هیدر اتاق تک چهارچوب

 یخونشون لجباز نیاطالع من رفته بود یب ینگاهش کرد : وقت خونسرد

   ه؟یشد ، کار من اونوقت لجباز یمحسوب نم

 نیآرکان بند کرد و ح یآب راهنیپ ی قهینگران جلوتر امد ، دستش را به  اهو

نبودم!به زور و  یمرتب کردنش زمزمه مانند گفت : واال من از اولم راض

با چه  یدیخوره!اون روز د یرقمه به ما نم چیدختر ه نیاجبار مامان رفتم!ا

ن عادت م تکنم گف ی..رفتم اتاق عذرخواهنیباهم برخورد کرد یسرووضع

آرکان  یگفت دختره جوون و بانشاطه برا یدارم! مامان اما بند کرده بود و م

 شد!   مونیاونم پش هیپرورشگاه دیخوبه!بعدشم که فهم

شد  مونیبودن پش یجاخوش کرد : به خاطر پرورشگاه شیابروها یرو یاخم

نه به خاطر کار غلطش..حاضرم شرط ببندم اگه اون دختر خانوادش مورد 

که من شمارو به  نیبرد اون جا ، نه ا یمامان بودن االن من و به زور م دییتأ

 نیرفت یمرد یبرا نیدرصد فکر نکرد هیاجبار ببرم خونشون.بعدم 

دختر  هی یخواستگار طش؟اونمیشرا ستیآل ن دهیا یلیکه خودش خ یخواستگار

   ندش؟یآ یداره برا جانیشور و ه یو کل شهیکه اول جوون



، خوش پوش و خوش  لکردهیچشه؟ تحص طتتیبراق شد : مگه شرا عیسر آهو

 خواد؟ یم یرسه.کور از خدا چ ی، با اخالق و با خدا..دستتم به دهنت م افهیق
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به افسوس تکان داد و دستان  یمنظورش از کور ، آمال بود.سر احتمالش

و  ستیکه مقصر ن یزیچ یرو برا یوقت ، کس چیخواهرش را گرفت : ه

 توش نداشته مالمت نکن! ینقش

 هیبه قض یکن ینگاه م یدار نانهیگرفت : خوش ب یقیمستأصل دم عم اهو

 آرکان!

بود  نیدانست ا یکه م یزینداشت.تنها چ شیهم برا یبود که دفاع یزیچ نیا

.آهو ندیب یرا در خودش نم دنینقطه قرار دارد و حق پاپس کش نیکه حاال در ا

نشست.کت و  شیکه از اتاق خارج شد ، خودش را به تخت رساند و رو

 زناضافه و ریداد در ماه اخ ینشان م نیتنگ شده بود و ا یشلوارش کم

ت باال خواس یراحت نبودند و دستانش را که م یلیخ شیداشته.قسمت بازوها

بود با لبخند  دهیکه آن را در تن آرکان د نیشد.اما آرسام هم یم تیکند اذ نییپا

تر و  شیاش ب یزده و نجوا کرده بود که با ان اندام ورزشکار یدورش چرخ

 کند. یم دایبهتر نمود پ

داد لباس کامال متناسب  یم حیبرد.ترج یهم لذت نم یلیخ ییزهایچ نیهمچ از

امد و حاال به شدت  یتنگ بدش م یها و کت ها راهنیو اندازه باشد ، از پ

وقت نبود تا کتش را  یلیشد.خ یم تیبود اذ دهیکه پوش یلباس نیداشت در ا

هم تنگ نشده  شیکت و شلوارها ی هیعوض کند و اصال مطمئن نبود بق

خنه کرده بود که انقدر  شیر بازوهااضافه وزنش انگار تماما د لویباشند.چهارک

 یدرهم دست یداد!با چهره ا یکننده جلوه م تیاذ شیرا برا یشگیکت راحت هم



 رونیو از اتاق ب دیصاف و رو به باال شانه خورده اش کش یبه موها

کرد  یم یکه سع یزد.طور یمادرش موج م یدر چهره  یتیرفت.نارضا

بود که هما با دستان خودش  یلقمه ا نیحداالمکان به او نگاه نکند.بهرحال ا

داده بود همان لقمه را به شکل  تیبود و آرکان تنها رضا دهیچیاو پ یبرا

 قورت بدهد! یبیو غر بیعج

 طیرفتار نکنند که آلما متوجه خاص بودن شرا یاز همه خواسته بود طور قبال

نه  کی ردیگ یکه م یبشود.در واقع ته دلش مطمئن بود که جواب یمهمان نیا

باهوش و  یآلما یبرا یذهن تیخواست حساس یمحکم و قاطعانه است و نم

 کند! جادیا شیبایز

تن کرده بود گرفت و از خانه  ییمویل یعروسک راهنیپ کیآلما را که  دست

و خودش و  ندیایب نیماش کیخارج شد.مادر ، پدر و آرسام و اهو قرار بود با 

 خودش بروند. یشخص نیآلما با ماش

کرد ، قرار  یحواسش را پرت م شیها یزبان نیریراه ، الما مرتب با ش در

که در دستانش بود  یدسته گل دنیو آلما با د ردیرا هم او بگ ینیریبود گل و ش

زد که توجه عابران را هم جلب کرد ،  یغیخارج شد چنان ج یو از گلفروش

و با تشر  فتر یم یرسم ی دهیو ارک میمرتب هم دستش به طرف دسته گل مر

را باز کند و با دست و  ینیریامد در ش یبدش هم نم ی.حتدیکش یآرکان عقب م

 هارا ببلعد! یصورت نان خامه ا

ارسام  نیتا ماش ستادیکه آدرسش را گرفته بودند ا یکنار در خانه ا یا قهیچنددق

ذهنش سرگردان  یشده و افکارش در هزارتو رهیهم برسد.خوب به در خانه خ

 را یریمس نیهمچ شیبار قبال ، سال ها پ کیشده بود.
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 کیبود. دهیخودش . عسل را قبال هم د ینیبودند.به اصرار هما و ظاهرب رفته

قبول کرده بود تا به  یبحث چیه یهما ، آرکان ب شنهادیدختر محجوب که بعد پ

و  ستین رونیب شیتارمو کیکه  یکرد دختر یبروند.فکر م یخواستگار

 ! واستهخ یم شهیکه هم ستیدارد همان یسرش نگه م یچادر را با وقار رو

تا عسل به او  دیاش رنگ آرامش بدهد و فقط دوماه طول کش یکه به زندگ یزن

بار قبل ترها  کیخواهد بود.کند ن یان طور که او تصور م زیبفهماند همه چ

که فکر  یرز ، جوان خام یپر از گل ها یهم دسته گل گرفته بودند.دسته گل

، حاال اما دسته  دیآ یفهماند که از او بدش نم یگونه به دخترک م نیکرد ا یم

 نیکه عطرشان ماش یمیو مر دهیارک یاز عشق نداشت!گل ها ینشان چیگلش ه

 یمجلس نیچن یتوانست برا یبود که م یدسته گل نیتر یرا پر کرده بود رسم

 انتخاب کند!

آرسام خم شد و کمربند آلما که کم هم کالفه نشده بود را باز  نیماش دنیرس با

و قبل از  ستادندیشود.همه کنار هم ا ادهیگونه اش خواست پ دنیکرد و بعد بوس

:  دیشآرکان ک یبرود هما خودش را جلو شیزنگ زدن پ یکه دستش برا نیا

 هیبهشون برنخوره  هک ینشده ها!بگو نه خودم طور ریدورت بگردم ، هنوزم د

 دم پشت تلفن! یم یحیتوض

 ری، درست در دل تقد ستادهیکه ا یکرد نقطه ا ی.حس مدیکش یخسته ا نفس

چشمان مادرش نجوا  ی رهیفشرد خ یحرف زنگ را ممتد و طوالن یاست.ب

 قائلم! یا ژهیآدم احترام و هی تیشخص یکرد : برخالف شما من برا

 یلیخ گهیبحثشان را خاتمه داد : د شیحاج بابا یلب به دندان گرفت و صدا هما

 ی.!هرچستندیما ن یشدن خانم ، مردم مسخره  مونیشده واسه پش رید

 داخل! نی..بررهیخ

 ژهیشده بود رنگ و لعاب و دهیکه کنار پله ها چ ییخانه با گلدان ها یراهرو

دتسانش گرفته بود از  انیکه دست آلما را م یداشت.عقب تر از همه درحال یا

سخت  یتپل و کوچکش پله نورد یآلما با ان پاها یرفت.برا یپله ها باال م

شد و ارکان مدام مواظب بود که آلما قل نخورد  یمحسوب م تینوع فعال یترن

 .فتدیو از پله ها ن



گفت ، با  یود و به ان ها خوش امد مب ستادهیدر ا یکامل جلو یبا حجاب یزن

احترام خم کرد و به داخل دعوتش کرد.چشم  یبه معنا یآرکان سر دنید

دسته گل را به  ریناگز دیرا ند یکس یو وقت ندیآمال را هم بب دیچرخاند تا شا

نشست و دخترش را  لیاست یمبل ها یاش رو ییدست زن سپرد و با راهنما

مکث خودش را به ان ها رساند و بعد تشکر  یهم کنارش نشاند.زن هم با کم

 از مبلمان ها نشست. یکی یرو ینیریبابت گل و ش

امد و  یم شیانداختن حاج بابا حیتسب یبود که فقط صدا نیسنگ یآن قدر جو

ر کرد. انتظا یم جادیمبل صدا ا یآلما که رو زیر یخوردن ها یتکان ها

 با شهیبود که از مادرش توقع داشته باشد مثل هم یا هودهیب
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هما زل زد  یحال اما به چهره  نیکند ، با ا ینرم و خوشش مجلس گرم زبان

لب نشاند : آمال جون  یرو یتصنع یآرکان لبخند ی رهیو او خسته از نگاه خ

 ستن؟ین

 سوال..اعالم جنگ کرده بود. نیمادرش با هم ظاهرا

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

*** 

 یبود که م ینوع لباس نیبهتر دیرا از نظر گذراندم.شا میلباس ها گریبار د کی

داد  یوشش مباسنم را پ ریکت جلوباز که تا ز کی.دیپوش یمجلس نیشد در چن

لباس  یزانو که رو یتا رو یخورد با دامن یم ریحر راهنیپ کی رشیو از ز

لباس  دنیبا د ارالاش باال امده بود.م یقسمت کمر نهیامد و تا اواسط س یم

کوتاه و  یها راهنیکه جز پ یفقط مبهوت نگاهم کرده بود.حق هم داشت ، من



خفت دخترانه  نیبار تن به ا نیاول یحاال برا دمیپوش ینم یزیپاره چ یها نیج

را  میموها یرو ریتختم را از نظر گذراندم و شال حر یداده بودم.صندل ها

 را به رخ بکشد. رمحالت دا یموها ییبایبستم که ز یطور

من حاال  یبودم و با زمان بند دهیزنگ در را شن یبود که صدا یا قهیچنددق

کردند.آرام در اتاق را باز کردم و  ینگاه م رهیمبل ها نشسته و بهم خ یرو دیبا

لب  یشدم لبخند هم رو یتر م کینزد ییرایرفتم.هرچه به قسمت پذ رونیب

 دمیرنگم کش یلبهبه کت گ یگرفت!قبل از ورودم دست یم یتر شیعمق ب میها

 ستن؟ی: آمال جون ن دیباال پر میداماد ابرو یمادر آقا یصدا دنیو با شن

 یقیام بخواهد جوابگو باشد با نفس عم چارهیو ب که مارال مظلوم نیاز ا شیپ

بلند سالم کردم.نگاه ها  یخارج شدم و با صدا منیقسمت نش واریاز پشت د

 یشدم.با همان لبخند رهیو من فقط به مادر آرکان خ دیهمه به طرف من چرخ

 .نیجلو رفتم : خوش اومد دیرس یمهربانانه به نظر م یادیکه ز

گوشش نجوا کردم :  ریو ز دمیاش گونه اش را بوس یناباور نیبعد در ع و

 مامان جون!

 یشدند ، سرم را به طرف پدرش چرخاندم و سع رهیوق زده به من خ چشمانش

 ینحو ممکن باز نیخوشحال را به بهتر اریدختر مودب و بس کیکردم نقش 

 !نینیبنش نیی،  بفرما نمتونیب یکنم : خوشحالم دوباره م

مبهوتشان مارال هم به شدت جا خورده بود.تمام  یبر ان ها و چهره ها عالوه

مارال نشستم و دستانم  کینزد یمبل یتالشم را کردم تا لبخندم محو نشود ، رو

 خدمتتون! دمیرس رید دیببخش دیقفل کردم : با میپا یرو یرا به شکل خانمانه ا

کنار مارال قرار  یعسل یکه رو ینیریبه دسته گل و پاکت ش یلحظه ا نگاهم

جز  یگل چیبه شدت نفرت داشتم ، کال با ه دهیگرفته بودند جلب شد.از ارک

وجود لبخند  نیآمد اما با ا یکردم و از گل ها بدم م ینرگس ارتباط برقرار نم

 !یبزرگ..چه دسته گل خوشگل یخدا یلوسم را کش دادم : وا

 یادم که مشکوک نگاهم مروانشناس د یحرفم هم نگاهم را به آقا یدر دنباله 

 یلیلب نشاندم : خ یلبخند محو رو کیو در ظاهر  دمیکرد.در دلم بلند خند

 !نیدیزحمت کش
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بار نگاهم به  نیلب راند.ا ریز یکنم آرام یو خواهش م دیباال پر شیابرو کی

و  دهیکه ان طور به مبل چسب دیکش یشد.انگار خجالت م دهیطرف تربچه کش

 دلم ، چقدر دلم واست تنگ شده بود. زیکرد : عز یمن را نگاه م

 هیبود ؛  بق نیصادقانه ام هم یتنها جمله  دیخواست بلند قهقه بزنم ،  شا یم دلم

 یشده بودند.لبخند انیام ب یذهن یامدند و طبق نقشه  یفقط تملق به حساب م

را صاف  میتر در مبل فرو رفت.صدا شیکامل چال شدند و ب شیزد که لپ ها

خوانده بودم  ینترنتیا یمجله  کیکه در  یکردم همان طور یکردم و سع

چپم  یمبل قرار دادم و پا یدسته  یدستم را رو کی.نمیمبل بنش یخانمانه رو

 کردنم! ریخوام بابت د یعذر م راستم انداختم : باز هم یپا یرا رو

لب نجوا کرد :  یرو ینشان داد و ضمن نشاندن لبخند یباالخره واکنش پدرش

 !میآوردن!بهتره جلسه رو شروع کن فیخب ، دخترمون هم که تشر

!مارال نگاهش ستیرانیا یاز عرب ها یکیکه  دیشد فهم یپدرش م یلهجه  از

 !دیینجوا کرد : بفرما یقینفس عم دنیمن برداشت و بعد کش یرا از رو

و انجام  فاتیمراسمات و تشر نیبار ا کیسرش را تکان داد : پسرم قبال  مرد

نه  میوصلت نبود نیبه ا یراض یلیمن و مادرش خ نیامر و بخوا قتیداده ، حق

داره.بهرحال  یبیدخترتون ع ایشما بد هستند  یناکرده خانواده  یخدا نیا

 گرفت! دشونیند هکه بش ستین یزیتفاوت ها چ نیدو متفاوته و ا نیا طیشرا

 یگذشته  دنیتفاوت ها تا قبل از فهم نیزدم و مشتم را جمع کردم.ا یپوزخند

بودم و  نهیگز نیمهم نبود .تا قبل از ان از نظر مادرش من بهتر شانیمن برا

 !ختمیر رونیلبخند ب کی هیحاال...تمام حرصم را شب



به  ی!وقتمییجا نیاما حاال به خواست پسرمون ا کرد : ریپدرش به لبخندم گ نگاه

خود دوتا جوون  یو اجازه بد یفقط ناظر باش دی، پس با یایخواست اوالد م

دست  ای رونیب میر یخونه دست پر م نیاز ا ایسنگاشون و با هم وا بکنن ، ما 

رو هم  زی!همه چوظهمحف شمونیشما پ ی.در هرحال احترام خانواده یخال

 مقدر کرده! یپروردگار براشون چ نمیبه قسمت ، تا بب میسپرد

 یجا بودند؟او که امال واقع نیآرکان زل زدم.واقعا به خواست او ا یچهره  به

و  دمیکش یقیجا کشانده بود.نفس عم نیچرا خودش را تا ا گریبود د دهیرا د

مشت کرده  یخودم را کشتم تا اجازه دهم خود مارال حرف بزند ، از دست ها

، راستش من  نیدهد : حرفاتون مت یاش معلوم بود دارد از استرس جان م

!مثل دختر خودم بزرگش دمیکش یسخت یلیبزرگ کردن آمال خ یبرا

 ینداشته باشه.از نظر من ازدواج امال تو یوقت کمبود چیکردم ه یکردم.سع

حق انتخاب با خودش بوده.امال دختر  شهیسن اشتباه محضه ، اما هم نیا

 !دنرو خودشون ب ییدم جواب نها یم حی..منم مثل شما ترجهیمستقل
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 بیگرفت عج یپوست م اریخ الیخ یکه ب یمادر داماد ، آهو و آرسام سکوت

خواست نشان بدهد که به زور امده.دوباره  یبود.انگار مادرش با سکوت م

برن  میکش دادن بحث بهتره اجازه بد یخود پدرش به حرف امد :پس به جا

 حرفاشون و بزنن!

بلند شدم.همزمان با بلند شدن آرکان  میکرد و من از جا یبه من نگاه مارال

 !امیبلند شد : منم ب شیاز جا زی، آلما ن یجد

ام گرفت ، اهو باالخره زبانش را در دهانش چرخاند و دستش را به  خنده

 !ادیمن عمه ، بابا االن م شیپ نیطرف آلما گرفت : بش



 !امیو اخم کرد : منم ب دیکوب نیلجوجانه پا به زم آلما

 !ستین یبرمش!مشکل یدستش را گرفت و رو به آهو زمزمه کرد : م آرکان

را نشانشان بدهم.در اتاق را که باز  ریثال مساز ان ها راه افتادم تا م جلوتر

که خوانده بود ناچار  یمطالب ادیتوجه داخل شوم که با  یخواستم ب یکردم م

کرد و با دست اشاره کرد که  یزیتا وارد شود.اخم ر دمیو کنار کش ستادمیا

.هم خودش هم آلما به شدمداخل اتاقم  یتر شیجلوتر بروم و من بدون تعارف ب

روانشناسانه بود  یحت دیشدند ،  نگاه خودش موشکافانه و شا رهیاتاق خ یفضا

 یدی: ترس دیرس یبه نظر م دهیان همه اسکلت ترس دنیاما نگاه آلما از د

 تربچه؟

و دختر با هم اخم کردند و آلما با آن لکنتش بلند داد زد :  پدر

 !ستیآلما..ت.تت..تربچه ن

تخت برداشتم و به طرفش گرفتم  یاز روکه داشتم را  یو تنها عروسک دمیخند

 کن! یباز نیبا ا ای: نترس ، ب

را با مکث از دستم گرفت و به طرف تختم رفت.هنوز هم اخم داشت  عروسک

امد؟به  یداشت که از آن بدش م یرادیدانستم مگر تربچه چه ا یو من نم

 بیکه دستانش را درون ج دمیتپل و خوشمزه چرخ یطرف پدر ان سه ساله 

 در چشمانم زل زد : خب؟ یجد یلیلوارش فرو برد و خش

 ؟ی: خب که چ دیباال پر میابرو

 خانم؟ هیفرستاد و کالفه زمزمه کرد : نقشت چ رونیب ینفس

توانستم کامال حس کنم نوک  یقدم به جلو برداشتم ،  م کیام گرفت ،  خنده

از  نیکم شده بود و ا مانیبه نوک انگشتانش برخورد کرده ، فاصله  میکفش ها

 مشهود بود.: کدوم نقشه؟ یعطرش به خوب یغلظت گرفتن بو

تر شود : خانم کوچولو واقعا  شیکالمش ب ریآورد تا تأث نییپا یرا کم سرش

 یرفتار محترمانه و خانمانت قرار م نیا ریتحت تأث هیمنم مثل بق یفکر کرد

 لحن صحبت و رفتارت و... دمید یوقت رم؟اونمیگ
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حرف بزنه  دیکه با یشانه ام رها شدند : اون یرو میرا کج کردم و موها سرم

 ن؟اونمیخونرو باز زد نیمن در ا یاون رفتارا دنیتو سرته که با د ی، چ ییتو

 باره! یون محاج خانمت یاز چهره  یتینارضا یوقت

خارج کرد و انگشت شست و اشاره اش را دور  بیاز دستانش را از ج یکی

 ؟یبشنو یخوا یم ی: چ دیدهانش کش

 من؟ یخواستگار یشدم : چرا اومد یکمرنگ شد و ناخوداگاه جد لبخندم

اون  یبود. : حرفا نیمردانه و ساده اش دلنش یبار او لبخند زد ، چهره  نیا

 تیشه به تو رضا یلوپز زنم نم فریجن دمیقرار داد.فهم رمیروزت تحت تأث

 دادم!

زدم : دلتم بخواد  یاش ضربه ا نهیگرد شدند و ناخوداگاه با دست به س چشمانم

 !یتی!نه که خودت برد پیلیخ

 معترض آلما باعث شد نگاهمان به طرفش بچرخد : بابام و..نزن! یصدا

کرد که  یم یبچه حال نیامد و به ا یم دیبا یکیرا کم داشتم!حاال  یکی نیهم

 یشوخ می!داشتییکردم.آرکان به طرفش رفت : نزد بابا ینم تیمن پدرش را اذ

 !میکرد یم

 نیخوردم.ا یالما غبطه م یامد.به خم شدنش جلو ییمن چشم و ابرو یبرا و

 ینیو داشتن همچ یرابطه ا نیکردم.همچ یبود که من به ان حسادت م یزیچ

داشت حواس آلما را پرت  یو نگاهش کردم که سع ستادمیا نهی!دست به سینسبت

 ؟یش یم مه ی، همسر خوب یهست یبود : انقدر که پدر خوب یکند ، پدر خوب



دانم حسرت نگاهم را  یآرامم باعث شد نگاهش به من دوخته شود .نم سوال

خوام بهت  یکردم لبخند بزنم : م یانداختم و سع نیینه ، سرم را پا ای دید

 جواب بله بدم!

بود ، آن قدر که  یرا با عروسکش مشغول کرد و دوباره به طرفم امد.جد آلما

 کنه؟ یم رییتغ ییزایجواب چه چ نیکه بعد ا یبشوم : متوجه هست یمن هم جد

،  دنی.من واقعا خسته بودم ، از قضاوت شدن و حرف شندمیکش یخسته ا نفس

از نگاه مردم  شهینبود مجازات شوم.من هم که دست من یزیچ یکه برا نیاز ا

بود که گذشته ام را  نیبابت ا میاز رفتارها یبخش عمده ا دیواهمه داشتم ، شا

من و دوست  تودونم  یپنهان کنم : من م میها طنتیلبخند ها و ش انیم

 .منم دوست ندارم!یندار

 یاعتراف م دی،  با دمیکش یقینشد.نفس عم جادیدر چهره اش ا یرییتغ چیه

 یم قمیعم ینفس ها میبه خودش زده بود که من را تسل ییکردم عطر خوش بو

 ؟یبکن یاشتباه نیهمچ یخوا یکرد: پس چرا م

رو شروع  یزندگ هیخوام  یگم اشتباه ، م ی: من بهش نم دیباال پر میها شانه

 یدهن هرک یخوام بزنم تو یازدواج کردن!م یکه سنت گهید یایلیکنم.مثل خ

 دست مارال! یمونه رو یدختر م نیگفت ا
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 یکن ی، لج م هیدهن بق یکوبوندن تو یبرا ینکرد : دار یرییتغ چیه نگاهش

 ت؟یبا زندگ

 ، لج کردن با خودمه؟ یزدم : ازدواج سنت یپوزخند

 ستیبد ن یکرد و کالفه پلک بست : ازدواج سنت لیرا به سمت چپ ما نگاهش

 همه تفاوت؟ نیزمونه ؟ اونم با ا نیا ی، اما االن؟تو



نشانده بود و داشت  شیپا یبه آلما دوختم.عروسک را رو یرا لحظه ا نگاهم

با  فتیآرام زمزمه کردم : تو تکل میلب ها نی، از ب دیکش یرا م شیگوش ها

داداش  یشد مونی!پشیخواستگار یکه خودت اومد نی؟ مثل ا خودت مشخصه

 بگو....

اومدم به  یمعلومه ؛ وقت فمینوع حرف زدن ، من تکل نیاز ا ادیکرد : بدم م اخم

 یدون ی؟میخوا یم یچ یدون یم ؟تویجوانب فکر کردم ،  اما تو چ یهمه 

جاها از خودت  یلیخ دیبا یدون یست؟مین یمشترک بچه باز یزندگ

 رییتغنوع پوشش و رفتارت مشکل ندارم با  نیاگه االن با ا یدون ی؟میبگذر

 کنم؟ داینسبتمون ، ممکنه مشکل پ

که  یزیمن مشکل دارد ، چ یگفت که با رفتارها یداشت م میرمستقیغ یلیخ

 یفکر نکرده بودم.به نظرم زندگ زهایچ نیهم به ا یلیمهم نبود.من خ میبرا

کردند و  یطور ازدواج م نیها ا یلیامد.خ یهم سخت م یلیخ دیمشترک نبا

 یآدم منآوردند ،  یرا در م یخوشبخت یشدند ، الاقل خوب ادا یخوشبخت م

 یلیخ زیباعث شود افسرده شوم ، قرار نبود چ یزندگ طینبودم که بگذارم شرا

 میوتوانستم بگ یکردم که م یفکر م نیبه ا یهم باشد ، وقت یا دهیچیسخت و پ

شد تحمل کرد:من  یرا انگار م زیهمسرم خانواده دار و روانشناس است همه چ

 شم! یدکتر ، زنت م یفکر کردم آقا زیبه همه چ

 یسر یجد یلیکردم از نوع جمله ام خنده اش گرفت اما بروز نداد.خ حس

نه قاطع  کیکنم توقع  یتکان داد و نگاهش را به آلما دوخت : اعتراف م

 داشتم!

شد : منم  دهیو دستانم را از پشت بهم قالب کردم.نگاه من هم به آلما کش دمیخند

 یمونیپش یبرا گهی! اما دنیخونرو بزن نیکنم توقع نداشتم باز در ا یاعتراف م

 ، تو هوا قاپ زدمت! رهید یلیخ

کرد  یشنا م یزیام شد ، ته چشمانش چ رهیخ نهیو دست به س یطور جد همان

 ه؟یکردم : چ یکه درکش نم

و اخم نگاهش را از  قینفس عم کی...بعد هم با یهم طوالن یلیکرد ، خ مکث

 !یبیمن جدا کرد و به دخترش سپرد : عج
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 کرد یدرک م یخودم بهتر از هرکس دینبودم..شا بیام کمرنگ شد ، عج خنده

خواهد فکر کند ، من داشتم  یحال گذاشتم هرطور م نیکه پر از حسرتم!با ا

!سرم ستیاش چ راهیدانستم راه و ب ینم قایکردم که دق یرا شروع م یریمس

 کردم؟ ی.واقعا داشتم چه کار مدمیکش یا مهیافتاد و نفس نصفه و ن نییپا

 هم من؟ ؟آنیسنت یازدواج

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

********* 

 ؟یکرد دایمن و کجا پ- 

بود  یچا ینصفه  یها وانیو ل وهیم یکه پر از بشقاب ها یزیرا از م نگاهش

به چشمانم دوخت.مهمان ها تازه رفته بودند ، ان هم  یقیگرفت و با غم عم

کلمه گفته  کیاست و مادرش تنها گفته بودم جوابم مثبت  یعلن یلیمن خ یوقت

، انگار  خوردتکان  شیگلو بیبعد تماس خواهند گرفت!س یجلسه  یبود برا

 هی بونیسا ریپرورشگاه ، ز کیکوچه نزد هی ی: تو دیبلع یداشت بغضش را م

 سبد ! هی یخونه ، تو

 یحاال رو دندیبار یکه از چشمانم نم ییبود ، انگار اشک ها سیخ یکم لبخندم

 کار و بکنه؟ نیبا بچش ا یکیشه  یگذاشته بودند : چطور م ریلبخندم تأث

که حاصل  یو پاش ختیمبل جمع کردم و به ر یرا رو مینگاهم کرد.پاها فقط

 بود؟ یبود چشم دوختم : چه فصل مانیدوساعته  یمهمان

 : بهمن! دیلرز شیصدا



نبودم : فکر نکردن  بیاما..عج بمیهم قرار دادم ، گفته بود عج یرو پلک

 کوچولو بودم آخه؟ یلیشه؟خ یسردم م

 یرا که ان طور ناله وار صدا کرد باعث شد چشم باز کنم : آمال؟تو اسمم

داشتم قبلش؟تو چرا اسمم  یبزارن؟اصال اسم یدلشون دوست داشتن اسمم و چ

 امال؟ یو گذاشت

من در خودم که  یهمان مبل نییبلند شد و خودش را به من رساند.پا شیجا از

زانو  چدمیپ یخانمانه از درد قلبم به خود م یجمع شده بودم و با همان لباس ها

دختر شکل  هیآرزو داشتم  شهینشست : هم میموها یرو دیزد و دستش با ترد

، گفتن اسمت و  متمرکز که داد لی، تحو یخوشگل بود یلیتو داشته باشم.خ

آورد.گفتم  یحرفم نه نم یرو ییکردم و خانم توال یباشه؟اون جا کار م یچ

 آمال...نگاهت کرد ، گفت آمال!

 آرزوها.. یعنیشدند : آمال  سیخ میها پلک

من  یلبش سرخورد : تو آرزو یاشکش رو یرا تکان داد و قطره  سرش

 !یبود

را حس کردم.توقعش را نداشت :  دنشیکردم و دستانش را گرفتم ، لرز نگاهش

 آرزو دارم مارال! یلیمن خ
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 یبار اشکش رو نی، ا دیو بوس دییدستانم را باال آورد و پشتشان را بو عیسر

 دم دختر قشنگم! ی، بهت قول م یرس ی: به همشون م ختیدست من ر

 ترسم! ینشستم : م نیزم یامدم و کنارش رو نییمبل پا یرو از



بودم ، در هجده  دهی، واقعا ترس دمیپرش را به من دوخت و من لب گز نگاه

ترسم  یبودم : م دهیعالم ترس رییتغ نیوبزرگ تر نیاز شگرف تر یسالگ

که مامان و بابا داره ، خواهر و برادر  نیکنم.به رابطش با آلما ، به ا یحسود

 فقط تورو دارم! ؟منیداره..من چ

بغلم کرد و من هم..من هم دستانم را دورش حلقه کردم.جا خورد و جا  محکم

شم همه کست  یروزها : خودم م نیبودم ا بیخودم هم غر یخوردم ؛ برا

 چیزارم بهت تو بگه ، ه یدلت تکون بخوره ، نم یزارم آب تو یدخترم ، نم

 شم! یغمت نباشه مامان جانا ، خودم همه کست م

اعتماد  دیبود؟با اوردهین ایکه که من را به دن یکردم؟ان هم به زن یاعتماد م دیبا

روز سرد من را رها کرده  کیمادر و پدر خودم ، در  یکردم وقت یم

 دیبودم به خودم مشق کرده بودم که نبا دهیرا فهم یزندگ یبودند؟من از وقت

 اعتماد کنم!

 دیبود...با بهیغر که یکیخواهد همه کسم شود ؛  یگفت م یبود که م یکی حاال

 کردم؟ یاعتماد م

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

******** 

 هیتک واریحوصله و خواب آلود به د یام انداختم و ب یرا داخل کوله پشت لمیموبا

خانه ترمز زد ،  کیبعد نزد یداخل کوچه شد و کم نشیزدم.باالخره ماش

خوب که در  یرا باز کردم.بو نیبه ساعتم انداختم و بعد در ماش ینگاه

 !یر کردید قهیبکشم : ده دق یقیپخش شده بود باعث شد نفس عم نشیماش

 سالم! کیزد و نگاهم کرد : عل هیدر سمت خودش تک به

مهم نبود که سالم نکرده بودم.هم گرسنه ام  میباال انداختم ، اصال برا یا شانه

مزخرف را هم پشت سر گذاشته  یامد ، دوهفته  یکه خوابم م نیبود و هم ا

با افسوس تکان داد  یهارا نداشتم .سر یمسخره باز نیا یبودم و ابدا حوصله 

بتوانم  یکم دیتا شا بستمچسباندم و چسمانم را  شهیو حرکت کرد.سرم را به ش

 ی شهیمورچه ر هیشب ییشب ها ، فکر ها نیشد..مثل تمام ا یبخوابم.اما نم

درد و آسوده بخوابم!از همه مضحک تر  یگذاشتند ب یو نم دندیجو یذهنم را م



 اریصبح بس کیبار اول بود ، آن هم در  یمرد برا نیا نیهم نشستنم در ماش

 یها یها و بدخلق یتا با تمام سرد شگاهیمااز کیو در راه  یزمستان ریدلگ

 !میرا بده شاتمانیمادرش باالخره آزما

از  یا نهیزم شیپ چیه بایمراسم ز کیکه جز لباس عروس و  یوصلت شاتیآما

 یبرا یاز تصور هرنوع چهارچوب یبود ، خال یآن نداشتم !در واقع ذهنم خال

 به زور بهم وصل شده! یو کم یسنت یرابطه  نیا
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 ی، من که در چرت به سر م مینزد یکدام حرف چیه شگاهیبه آزما دنمانیرس تا

لب  نشیکم پخش شده از پخش ماش یداد با صدا یم حیبردم و او هم ترج

که  نیخوردند ،  با وجود ا یبه درد عمه اش م شیکند.هرچند اهنگ ها یخوان

شورش را درآورده  گرید نیاما ا دمیپسند یم یمیخودم هم سبک قد

 یساعت چنان به جانم انداخته بود که دلم م میرا در ن یبود.احساس افسردگ

و چندبار به سرش ضربه بزنم و  نیچند نمیسنگ یخواست با همان کوله پشت

 شوم. الشیخ یب دیدور سرش ستاره چرخ شنیمیان یها لمیمثل ف یوقت

 یکه مقابل کولر گاز ییها یاز صندل یکی یخلوت و خنک بود.رو شگاهیآزما

.رفت و برگشتش ردیبزرگ آن جا قرار داشت نشستم و منتظر شدم تا نوبت بگ

به شال عقب رفته ام انداخت و  ی.قبل از نشستن نگاهدیهم طول نکش قهیپنج دق

آمپول  از دوارمیبود کنارم نشست : ام یناراض یکه نگاهش کم یدر حال

 !ینترس

و امکانش نبود.کالفه کوله ام را  نمیبنش یصندل یخواست چهارزانو رو یم دلم

 که! رنیگ یخون نم دایان طرفم قرار دادم : االن جد



 !رنیتکان داد: من گفتم بگ یسر لکسیر

باال  میبود صدا نیا مینشستم ، سع یصندل یکج تر رو یو کم دیباال پر میابرو

دارم  یکم خون ؟منیریگ یم مینرود : مگه خون من کشکه تو واسش تصم

تا  یبغلم کن یمجبور ایاونور آب لمیف نیا نیدستت ع یرو فتمیکنم م یآقا..غش م

 نتیدست رد به س نمرمانا ، م نیا نیع یش یوقت عاشقم م هی!بعد نایخود ماش

 !ایش یم چارهیزنم..ب یم

در چشمانم زل زد و بعد دستش جلو امد و دو  ینگاهش خنده نشست ، کم در

، هنگ کرده از کارش تنها  دیجلو کش ین را کمطرف شالم را گرفت و ا

 نیا یتوانست ادعا کند روانشناس است وقت یآدم چطور م نینگاهش کردم ، ا

 الیخ یراحت ی، برا ستیآورد : خون شما کشک ن یدر م یباز وانهیهمه د

دم  یالزمه ، نگران غش کردنتم نباش..قول م یکل شیآزما نیهردومون ا

 گهی، د یهوا قاپ زد یشما من و تو ادمهیکه  ییعاشقت نشم ! بعد هم تا جا

 !یبزن نمیبه س یتون یدست رد نم

را از نظر گذراندم : از خدات بود بهت بله بدما  شیبار از سرتاپا کیدار  خنده

 بزنم به تخته! ی، قشنگ معلومه!سرزبون باز کرد

به افسوس تکان داد ، با صدا  یسر یبا همان نگاه خندان اما ظاهر جد تنها

بلند شدن زمزمه کردم : من که از  نیکردن اسممان کوله ام را برداشتم وح

 .اما خدا ازت نگذره!دمیترس یامپول نم

توجه به ان به محل  یو ب دمیصدادارش را پست سرم شن یبار خنده  نیا

ها قرار داده و بعد  یاز صندل یکی یخانم ها پا گذاشتم.کوله ام را رو قاتیتزر

 یجوان م یادیز ردیکه قرار بود خون بگ یخودم هم نشستم.زن
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 .با ترس به صورتش چشم دوختم و زد

 ی، نزن گهید یبلد نمیدستش را گرفتم : بب اوردیکه سرنگ را جلو ب نیاز ا قبل

 چندسالته تو؟ ؟اصالیرگم و پاره کن

: نترس خانم ؛کارم و خوب  دیعقب کش ظیکرد و دستش را با غ میبه رو یاخم

 بلدم!

مردم اگر حرفم را  یطور نگاهش کردم که باز سرنگ را جلو آورد.م همان

 ییجوان بود : خدا یادیز یکی نیاما ا دمیترس یزدم ، واقعا از امپول نم ینم

 !یکن شیروم آزما ی، اصال معلومه اومد یتازه کار

فرستاد و سرنگ را داخل رگم فرو کرد.از سوزشش  رونیبا حرص ب ینفس

 آرکان! یریزمزمه کردم : بم نیو در همان ح دمیلب گز

،  گهی: بسه د دمیغر تیپرستار باال امد و با تعجب نگاهم کرد ، با عصبان سر

 المصب و! نیا رونی!بکش بیریخون بگ یخوا یچقدر م

 رونیکند ، سرنگ را ب یدارد خودش را کنترل م یامد به سخت ینظر م به

بار مصرف کنارم  کی یوانیل قیمحل تزر یو بعد چسباندن چسب رو دیکش

 یانداختم و کم ینگاه یخال وانیرفت.به ل رونیو از ان جا ب دیکوب زیم یرو

و همان  رفت....خنده ام گدیبا کردم؟نکند یچه م نیبا ا دیتکانش دادم.مثال با

را از خودم دور نگه  وانیل دمیکش یم نییسه ربع مانتوام را پا نیطور که آست

 !یعنیداشتم : تو روحتون 

همان  یامدم و اورا نشسته رو رونیاتمام کارم از بخش مرتبط با خانم ها ب بعد

چقدر  وانیگفتم هنگام پر کردن ان ل یبه او م دی.بادمیها منتظر خودم د یصندل

:  دیباال پر شیابرو دنمیبلند شد و با د شیقرارش داده بودم؟از جا تیمورد عنا

 ؟یغش نکرد

شد.کوله ام را در بغلش پرت کردم و  یحس م یخنده به خوب شیصدا در

 ستیو ب ادیز یبا پسته  یبرام معجون گرفت یرا در آوردم : االن که رفت شیادا



به فکر خون گرفتن از دختر  یالک یفهم یم یشد ادهیپ وانیل هیتومان سر 

 !یمردم نباش

که دنبال دخترش دم مدرسه امده  یپدر نیام را در دستش گرفت و ع کوله

را زد و  نیماش ریحرف دزدگ یخارج شوم.ب شگاهیام کرد تا از آزما ییراهنما

د و خودش به آن سمت عقب قرار دا یصندل یرا رو فمیبعد نشستن من ، ک

ام خنده ام  یرفت.رفتنش را نگاه کردم و ته دلم از زبان دراز ابانیخ

شده  مانیبودند تا به حال صددفعه دعوا میگرفت.هرکدام از دوست پسرها

شد و ان را به دستم  نیمعجون پر از پسته سوار ماش وانیل کیبعد با  یبود.کم

را   وانیچهازانو نشسته و ل یندلص یرا درآوردم و رو میداد.با لذت کفش ها

 یرا به سخت می، پا ختمحکم گرفتم.با چشمان پر تعجب به مدل نشستنم چشم دو

 ده! ی، بو نم زهیباال اوردم و به طرفش دراز کردم : پاهام تم

 هیچه کار نیشده بود؟ : ا ی، عصب دیو به در چسب دیعقب کش عیرا سر خودش

 دهنم! یتو یکن یم یآخه ، پات و دار

تکان دادم :  شیدر هوا برا یاز معجونم را مزه کردم و دست یلذت جرعه ا با

 کن! ادیآهنگ خفن بزار صداشم تا ته ز هی!یاریدر م یباز یچقدر کول

 صبر! ایاز نفسش باد شدند و چشمانش را کوتاه بست : خدا شیها لپ
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از معجونم را باال رفتم و بعد با پشت  یگریتوجه به طلب صبرش مقدار د یب

 گرده! یدستم دور دهانم را پاک کردم : خب ، داره جون به تنم برم

که در جواب اکثر  نیرا روشن کرد ، ا نیبه سمتم انداخت و ماش ینگاه مین

 یم تمیداد جواب ندهد اذ یم حیکرد و ترج یمن سکوت م یحرف ها



 وانیخورده بودم.ل یرا هم به سخت وانیبود و همان نصف ل نیکرد.معجون سنگ

 م؟یر ینگاهش کردم : کجا م یرچشمیدادم و ز یرا در دستم تکان

کشاند.آرنجش را لب پنجره  گرید نیبه ال نیزد و از دوربرگردان ماش راهنما

 !میجا که سنگامون و باهم وا بکن هیلبش گذاشت :  یداد و کف دست رو هیتک

 ؟یطالقم بد یخوا ی: م دمیبامزه خودم را خم کردم و به طرفش کش یلیخ

 یگن کمبود شوهره ، باور نم یو کوتاه نگاهم کرد : م دیباال پر شیابرو

 کردم!من مگه تورو گرفتم که بخوام طالق بدم؟

گونه  یرفت و دستم روبود بخواهد کل کل کند ، لبخندم عمق گ دیاز او بع واقعا

را پر کرد و به  نیآخش اتاقک ماش ی.صدادمیاش نشست و محکم لپش را کش

 داد : موش بخوره تو و اون زبونت و! یتازه ا یلبخند من رنگ و بو

اندازم و زمزمه  یکه باعث شد شانه باال ب ینگاهم کرد.طور یچپ و جد چپ

 من و بخور حاال! ایکنم : ب

بشرانقدر  نیچرا ا د؟یکش یم قیبار بود که داشت نفس عم نیچندم یبرا

توانست مثال جوابم را بدهد و بعد هم من ادامه بدهم  یکرد ،  م یم یخودخور

را  شیشد بس که حرف ها ی..خفه نمگریشد د یم روزیاز ما پ یکیو باالخره 

 ی هیحاش ارکرد؟کن یحواله ام م قیجواب من را با نفس عم ایداد  یقورت م

به تن خسته  یشدم.کش و قوس ادهیپ نیکه پارک کرد جلوتر از او از ماش جیخل

 کیتا خودم را به نزد دمیتخته سنگ ها پر یو خشک شده ام دادم و از رو

 نقطه به آب برسانم. نیتر

از پشت سرم هم  شیکرد.صدا یآرامم م شهیهم جیخل ی، بو دمینفس کش قیعم

 م؟یباعث نشد برگردم : حرف بزن

ام  رهیبا ان چشمان نافذش خ نهیزدم ، دست به س یرا باز کردم و چرخ دستانم

 یقینشستم و نفس عم نیزم یرفت باالخره رو جیکه خوب سرم گ یشد.وقت

 ، دمت گرم! جیمدت کم اومده بودم خل نی: ا دمیکش

که هر ان امکان داشت آب با  یساحل یمقابلم و رو قایهم نشست ؛ دق او

زانو قرار داد و خودش را  یکند!آرنج هردو دستش را رو سمانیخ یشرویپ



 میصحبت کن دیکممان باعث شد لبخندم محو شود : ما با ی.فاصله دیجلو کش

 آمال!
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 یو من هم جد دیته کش جانمیرا زمزمه کرد که ناخوداگاه ه نیا یقدر جد آن

قرار دادم و در چشمانش زل زدم :  میزانوها یشدم.مدل خودش ، آرنج رو

 آرکان! میصحبت کن

 شیننشست ، به جا یمقابله به مثل کردنم خنده ا نیبار ته چشمانش از ا نیا

 پدرم! هیصورتم رها شد : من  ینفسش آرام رو

 دهیاطرافم ند یهم بود.من که پدر یدانستم ، پدر فوق العاده ا یرا خوب م نیا

 یاز ب یکیهستند اما شک نداشتم او  یدانستم پدرها چه شکل یبودم و نم

چشمانم بود ،  ی رهیامد.نگاهش همچنان خ یبه حساب م شانیها نیرترینظ

مدت  هی.بود کیکوچ یلیاز همسرم جدا شدم ، آلما خ یاما آرام : وقت یجد

آماده کنم ، پوشکش  ریبمونم خونه..براش شمجبور بودم سرکار نرم،  یطوالن

 یرو دارم م نایپام بزارم و بخوابونمش!ا یرو یکنم و حت یکنم ، باهاش باز

پدر وقت صرف بزرگ  کی تیتر از مسئول شیجاها ب یلیخ یگم که بدون

 ی، انقدر پررنگ و مهم که حاضرم روز مهیزندگ لیکردن آلما کردم.آلما دل

پدرم و پدرانه دارم  کیمن  نمش،ینب نیکوتاه غمگ یاما لحظه ا رمیهزاربار بم

با  ستیدر توانت ن یلیبه هردل ای، سختته و  یتون یخوام اگه نم یازت م

رو تموم  زیو همه چ یاالن صادقانه بگ نیهم یداشته باش یدخترم رفتار درست

اشون وقت از نقطه ضعف ه چی.مردها همردم هی.آلما نقطه ضعفه منه..من میکن

گم چون دخترم از غرور  یگم ، م یزنن ، اما من م یکس حرف نم چیبا ه

بخوام  یگم مادرانه که خودخواه یمردونم با ارزش تره ، چون نگرانشم ، نم



کن در  ی.. اما سعیبکن یا گهید یکس یخرج بچه  یسن مادر نیا یازت تو

 دختر خانم؟ یتون یهم خونه.م کیدر حد  ، یدوست بهش محبت کن هیحد 

کنم.پدرانه  لیرا تحل شیداشتم حرف ها یمانده بودند ، سع شیثابت رو چشمانم

 یدردانه اش را داشته باشم.ذهنم از حال پرش کوتاه یدرخواست کرده بود هوا

 کیکردند الاقل در حد  یپدر و مادرمن ،  من را رها م یبه گذشته زد.وقت

بودند مراقبم  ستهعاجزانه خوا کرد انقدر یم دایکه من را پ ینامه از کس

کردم و  ینه..نگاهش م ایبوده  یوقت نگفته بود همراهم نامه ا چیباشد؟مارال ه

 نیکرد.پدرها ا یبود و داشت هضمش م دهیپرسش بزرگ رس کیذهنم به 

 بگو! یزیچ هیکالفه سر تکان داد:  دیام را که د یرگیبودند؟خ یشکل

جز  یزیچ چیه یزندگ نیگفتم اما بلد نبودم.من در ا یم زهایچ یلیخ دیبا

 بلد نبودم : من دخترت و دوست دارم! دنیو نوش دنیو رقص دنیخند

 اجی، انگار احت ندیکوتاه باعث شد آرامش در چشمانش بنش یتک جمله  نیهم

بودند.سرش لحظه  دهینبود ثابتش کنم و چشمانم صداقت حرفم را به رخش کش

 خوبه! یلی: خوبه، خ دیرا عقب کش شیافتاد و محکم موها ریز یا

را داخل شکمم جمع کردم و با دست بغلشان کردم .سرش را باال آورد  میزانوها

رخ مردانه اش زل زد : ما  میانداخت.به ن ینگاه جیبار به طرف خل نیو ا

 انگار گره خورده! جیخل نیبا ا مونییآشنا
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 !یکن کهیت کهیلنج ت یمن و تو یخواست یبار که م نیزد : اول یمحو لبخند

بچه  یکرد ، اخم کرده از او رو گرفتم : تو یام م یآن شب هنوز هم عصب ادی

 ؟یکرد یلنج چه م یمثبت اون شب تو



 عمل انجام شده قرار گرفتم! یاز دوستام بودم.تو یکیدعوت -

نجوا کردم : همون شب عاشقم  یطانیچانه زده و با لبخند و لحن ش ریز دست

 !یشد

 یدار فیتوهم تشر یهمان لبخند مردانه نگاهم کرد :دختر چرا انقدر تو با

 شما؟

و بعد من با  میزل زد جیخل یبا لبخند به آب یهم خنده ام گرفت.هردو کم خودم

من؟دلت برام  یخواستگار یایب یمه کردم : چرا قبول کردزمز یآرام یصدا

 سوخت؟

خواستم کار زشت مادرم  یبله!م یکردم بگ ینجوا کرد : فکر نم صادقانه

 وجبران کنم!

آدم واقعا که بود؟مات به صورتش زل زدم.من با  نیاش شدم ، ا رهیخ ناباورانه

کردند و نگاه  یفکر م زیچ کی نیمراوده داشتم ، همه فقط به ا یادیز یمردها

جبران  یعقد برا یسفره  یتا پا یشوخ یبود: شوخ یگرید یزهایچ یاو پ

 ؟یایب یخوا یکار مامانت م

 ج؟یخل یتو می: سنگ بنداز دیهم خند باز

بله دادم و تا  یدی، حاال که د نمیبب ستایکردم : وا شیبلند صدا یو کم یعصب

 ؟یتمومش کن یخوا ی.نممیجلو رفت شمیآزما

تا  دیشا یشرمندگ یکند : من پا دای.چشم چرخاند تا احتماال سنگ پستادیا

 کرد. یفرق م لمینه ، دل شیاومدم اما تا ازما شیپ یخواستگار

 بود؟ یو دست به کمر راهش را سد کردم : و اون چ ستادمیهم ا خودم

 نکن دختر خانم! یمن فضول یفکرا یزمزمه کرد : تو تیجد با

 ستیقبول ن نیولو شدم : ا نیزم یخدا ، کالفه چشم بستم و باز همان جا رو اه

دادم  جانیه یو ب خودیو انقدر ب یازدواج سنت هیمن چرا تن به  یدون ی، تو م

 گذره! یم یفکر تو چ یدونم تو ی، اما من نم



 ادیبه من خم شد تا سنگ بردارد و من بلند و از سر حرص فر تیاهم یب

نکنم  یاگه کار ستمیکنم!آمال ن یم وونتیقط صبر کن زنت شم ، د: تو ف دمیکش

 بود سرم نازل شد! یبال چ نیا یصدبار بگ یروز

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

********* 
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 ینگفته بودم.درواقع تمام تمرکزم را گذاشته بودم تا کس یزیکس چ چیه به

سبک و  نیبه ا دیفهم ینفهمد  در شرف ازدواج قرار دارم.قطعا اگر نغمه م

کردند  یکرد.همه فکر م یقرار است ازدواج کنم تا مدت ها سوژه ام م یسنت

که  یمانتا ز و میگو یاطرافم بله م یاز همان نخاله ها یکیمن دست اخر به 

 .میبگو یزیچ یشد قصد نداشتم به کس یراحت نم انیجر نیاز ا المیخ

 چیبود ه اریشانس با من  شهیکه هم ییها امده بود و از جا شیآزما جواب

شده و  ادهیپ طانیدر ان وجود نداشت تا بلکه همان باعث شود از خر ش یمشکل

چندبرخورد کوتاه به من  نیآداب جدا کنم!هم یمستر مباد نیراهم را از ا

با ادب بود و بعد  یادی، ز ستین یفهمانده بود سر کردن با او اصال کار ساده ا

 هیکه اصال با روح یزیامد.چ یاز هر کالم و گفتارم در صدد اصالح ان بر م

بکوبم  واریخواست بعدش سرم را از چندنقطه به د یخواند و دلم م یمن نم ی

 و خودم را راحت کنم.

 ییمارال ، غم نگاهش و اشک ها یبود ، رفتارها بیعج زیروزها همه چ نیا

حال و احوال  ی، حت ختیر یو به گمان خودش دور از چشم من م یکه پنهان

از  تیرضا گرید یو دم دنیو ترس یمانیپش یشدنم ، گاه جیخود من....گ

 که گرفته ام. میتصم



گفتن نداشتم و او فقط  یبرا یگذراند.با مارال حرف یرا م یبیغر یروزها خانه

تر روز را در  شیرفتم.ب یم رونیکرد.خودم هم کم تر ب یبا بغض نگاهم م

کردن و  هیگر یبرا یزیکردم.چ یدود م یگاریس یو گه گاه دمیرقص یاتاق م

کس نبود تا نسبت  چیکه در روز عقد ه نیغصه خوردن وجود نداشت اما ا

 کرد. یم تمیبا من داشته باشد اذ یخون

و  زمیاشک بر یزیچ نیهمچ یحال ان قدرها هم لوس نشده بودم که برا نیا با

 دیایخودم برقصم تا نفسم باال ن یداشتم برا اجیخودم را حبس کنم.من فقط احت ای

فکر کنم!پنج روز بعد امدن جواب  میتصم نیو به ا دهی..از مغزم کار کشیو کم

 نی.امیعقد برو دیخر یامشخص شود و بر یآهو تماس گرفت تا زمان شیآزما

دوستش داشتم و  شهیکه من هم یزیبخش ماجرا بود..چ نیتر زیانگ جانیه دیشا

 رونیاز الک خودم ب یخبر باعث شد کم نیا دنیکردم.شن یذوق خرج م شیبرا

 غم نگاهش را کمرنگ کنم! یمارال کم یآن هم جلو یو با رقص بندر میایب

 یجلو یصندل یدوام داشت که آرکان دنبالم امد و رو یام البته تا زمان یشاد

حد و مرز  یب طنتیدونفره و ش دیخر کی.تصور من دمیآهو را هم د نیماش

عقدت را با خواهرشوهرت  دیگفت خر یبه من م یکس یبود ، اگر قطعا روز

و  دهداستعفا ب یتا از زندگ دمیکوب یدهانش م یچنان تو یشو یهمراه م

و  نمیعقب بنش یصندل یشکل ممکن مجبور بودم رو نیحاال..به مفتضحانه تر

کنم که البته  فایمسرور شده را ا یهمراه نیعروس باادب که از ا کینقش 

 امد! یقطعا از من برنم
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بستن کمربندش به عقب  نیبستم که آرکان ح یر را طورمحض نشستن د به

 یدادم و با اهو احوالپرس لشیتحو ینگاهم کرد.لبخند کج و کوله ا دویچرخ



 یبودم همه  دهیمرحله فهم نیامد اما حاال و در ا یم یکردم.به نظرم زن خوب

 که خواهرشوهر شوند! نیقبل از ا یعالم خوبند منته یزن ها

و  فتدیب نیماش یجلو ی نهیدر آ رمیجلو نشستم تا تصو یوسط دوصندل درست

 یهمراهمان م دیخر نیگفت کاش مارال هم در ا یدر جواب سوال اهو که م

کار من دخالت کنه ،  یزمزمه کردم : مارال عادت نداره تو یامد با خونسرد

 و به خودم سپرده! زیهمه چ

حواسم را به رنگ  که باعث شد با چشمان وق زده نگاهم کند و من یا جمله

 یخودش بود ، اصال هم ناراض ریبدهم.خب تقص میناخن ها غیالک زرد ج

را سکوت  نیاتاقک ماش هیبودم.چندثان دهینبودم که حرفم را در صورتش کوب

و  تونیهنجوا کرد : البته منم قصد همرا دهیرنگ پر یپرکرد و و او با صورت

برسونه خونه  نیح نیدنبالت من وا ادیگفت داره م دیندارم ، آرکان زحمت کش

 مامانم! ی

 د؟یواسه خر انیو نگاهش کردم : که مامانتونم ب دمیجلو کش عیرا سر خودم

 زانیم نیاز ا ایدانست ناراحت شود  یکرده بود.نم ریگ یبد یدوراه نیب

نگاه به سمت آرکان که ساکت به مقابلش زل زده بود و  میمن بخندد ، ن شیتشو

نکند روانه کرد و بعد جواب داد : نه ، که من برم اون  یدخالت داد یم حیترج

 !دیخر نیجا..شما بر

 ؟ییرا جلو بردم و با انگشتانم عالمت دورا نشانش دادم : دوتا دستم

داشت کنترلش کند رفع  یسع یکه به سخت یبا لبخند یدوگانگ نیبار ا نیا قطعا

 !ییشده بود : بله ، دوتا

به  نهیبار از آ نیزدم.نگاهم ا هیام تک یو دوباره به صندل دمیکش یراحت نفس

باال انداختم و او  شیبرا یکرد.شانه ا یچشمان آرکان افتاد که با خنده نگاهم م

 ادهیمادرش پ ی.اهو را که کنار خانه امدیجز سرتکان دادن از دستش برن یکار

کنار راننده  یصندل یدم و رویخودم را جلو کش یدوصندل نیاز ب عیسر میکرد

کوتاه به داخل خانه رفته بود.هرچه  یشده بود و لحظه ا ادهینشستم.آرکان هم پ

با ور رفتن با  شیاصرار کردند که من هم داخل شوم قبول نکرده و به جا

 شده! رمانیساعتم نشان داده بودم که د



 دنیبار که سوار شد با د نی.ادیهم طول نکش قهیو برگشت آرکان پنج دق رفت

چطور  اورمیخودم ب یکه به رو نیجلو فقط نگاهم کرد.بدون ا یصندل یرو من

انداخته ام من هم نگاهش کردم.نفس  دیدر خر یخواهرش را از صرافت همراه

 راحته سرکار خانم؟ التونی: االن خ دیکش یقیعم

فرو کرده و با  فمیدستم را در ک عیافتادم . سر یمطلب ادیجمله  نیا دنیشن با

 نیفلش خودش کردم.با شروع اول نیگزیجا عیو سر دایگشتن فلشم را پ یکم

..حاال شیجا خوش کرد و سر تکان دادم : اخ میلب ها یرو یلبخند پهن کیموز

 راحت شدم!
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 بزرگ! یو نجوا کرد : خدا دیصورتش کش یکف هردو دست محکم رو با

را چرخاند و حرکت  چییحرف سو یتعجب به صورتش چشم دوختم که ب با

 میکرده  و باز هم به عادت چهارزانو در جا ادیپخش را تا ته ز یکرد.صدا

توجه به او دستانم را در  یبا چشم غره خرجم کرد و من ب ینگاه مینشستم.ن

خود  به دنیکه تا رس یزیشدم.چ کیبا موز یهوا تکان دادم و مشغول هم خوان

 هم بود ادامه داشت. انشانیاز آشنا یکیکه ظاهرا مال  یا یطالفروش

شدم.سکوتش در  ادهیکه از زندان آزاد شده از ان پ یمثل کس نیتوقف ماش با

خواست هرچه  یامد که دلم م یم به حساب نیسنگ میبرا یبه قدر نیماش

رفتن ها به من ثابت کرده بود که  رونیب نیا یتمام شود.تجربه  ریزودتر مس

 شیپ از شیباعث شده بود پ نیدارد و هم فیتشر یاو ادم بدسفر و مزخرف

باز  میرا برا یدر طالفروش تیقرار بدهم.با جد تیشانس خوبم را مورد عنا

نگه داشت و بعد داخل شدنم ، خودش هم داخل شد و در را بست.سالم و 

تنها  دیحال خانواده شا دنیو پرس یاش با صاحب گالر یرسم یاحوالپرس



خواست  قگفت و طب کیتبر مانیبه هردو دنمی.مرد با ددیطول کش هیچندثان

 قرار داد. یا شهیش زیم یحلقه رو ینیآرکان چندس

حلقه ها تسلط داشته باشم.با اخم به  یمن بتوانم خوب روتا  دیعقب کش یکم

که بشنود زمزمه کردم :  یانداختم و طور یمتنوع نگاه یتنوع و مدل ها

 کدومه؟ نشونیبپرس گرون تر

قلقکم  شیاورد ، از هرم نفس ها نییو مثل خودم سرش را پا ستادیا کنارم

 نداره؟ تیباز شود : واقعا مدل برات اهم میباعث شد اخم ها نیگرفت و هم

فروشنده توجهش به ان ها جلب شد و من نوچ  یگریورود زن و مرد د با

گرون  یخوام رسما گربه رو دم حجله بکشم!هرچ یدادم : م لشیتحو یا دهیکش

 تر بهتر!

کت اسپرتش باال رفته  یبودند و لبه ها بشیکه دستانش در ج یو در حال یجد

چشمانم شد و در همان حالت بلند گفت : گرون  ی رهیکم خ یاصله بود از آن ف

 ؟یتوسل یحلقتون کدومه آقا نیتر

من  شیصورت غرق آرا یشد ، او اما نگاهش را از رو کمانیدوباره نزد مرد

 ریبود.ز یکردم همچنان لبخندم را حفظ کنم اما کار سخت یبرنداشت .سع

،  اورمیخودم ن یداشتم به رو یشدم و سرتقانه سع ینگاهش داشتم ذوب م

 ینین سیگفت : ا یهارا به طرفم هول داد و با چرب زبان ینیاز س یکی یتوسل

روشون کار  یمتیق یها نیما هستند که سنگ ها و نگ یکارا نیپرفروش تر

 باالتره! هیهم نسبت به بق متشونیشده!ق

 یا ینیس یشدم.دلم اما رو رهیدرشت و پرزرق و برق خ یو حلقه ها ینیس به

 یزیچ کیبودند. کیاما ش نیو کم نگ فیظر شیحلقه ها فیمانده بود که رد

درازگوش در  یوانیچقدر جنم خرج کردن دارد و بعد مثل ح نمیپرانده بودم تا بب

پر شده  زیر یها نیحلقه هارا که تماما با نگ نیاز درشت تر یکیان مانده بودم.

 هی یکه من با چشمات بخور نیا یبود برداشتم و داخل انگشتم کردم : به جا

 بده! ینظر
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نگاه به  مینگاهش کم کند.در همان حال و ژست ن تیکه از غلظت جد نیا بدون

نشست  یم دمیان حلقه که انصافا به دست پر و سف ی رهیدستم انداخت و خ

 زمزمه کرد : مبارکت باشه!

دانستم وضع  یرا بخرد؟خوب م یونیلیچندم یخواست ان حلقه  یم ن؟جدایهم

 یخواست تقبل کند.برا یرا چطور م یخرج نیاما همچ ستیاش معمول یمال

 شین من را پرا گرفت و تا مرز خفه شد میکوتاه عذاب وجدان گلو یلحظه ا

داد زل  یم یکه کارتش را به توسل ییو به او دمیعقب کش یبرد.کم

زرد و  یشده ام و چشمم آن حلقه  مانیکه پش میکردم بگو یزدم.چندبار سع

خفه شد.آن قدر خفه شد که با همان  میدر گلو میرا گرفته و صدا نیتک نگ دیسف

حلقه ها  یکه جعبه  ی!پاکتمیزد رونیساده از مغازه ب نگیر کیحلقه و 

مبارکت باشه راهش را به طرف  یزمزمه  نیدرونش بود را به دستم داد و ح

 یبوشهر به حساب م یها نیاز بهتر یکیقرار داشت و  کمانیکه نزد یپاساژ

که کرده بودم  یاز کار مانینادم و پش یامد کج کرد.دنبالش روان شدم و کم

 و بلند بکشم! قیعم یکردم نفس ها یسع

 کیامد.دلم  یمن به حساب م یممکن برا دیخر نیسخت تر دیلباس شا دیخر

 نیعقد همچ یبرا شهی.همریخواست ان هم از جنس حر یم یصورت یمانتو

در  یکه قرار بود بعد از محضر مراسم ییدر ذهن داشتم و از ان جا یلباس

 یم دیخر نیا ی مهیلباس شب را هم ضم دیخودمان برگزار شود با یخانه 

داد نظرم را مطرح کنم.از  یداشت و اجازه م ی.صبورانه کنارم قدم برمردمک

کرده  حیتشر شیرا برا میاهایخواهم و من رو یم یبود چه لباس دهیمن پرس

من به لباس ها  دید ی هیکرده بود از زاو یزده بود و سع یبودم.به آن ها لبخند

 نیداد و ا یمانور م یادیقد مانتوها ز ینگاه کند.هرچند نگاه مردانه اش رو



ام از جانبش چشم  یفعل یمانتوها دنیداد قرار است هربار بعد پوش ینشان م

 !رمیبگ لیتحو یغره ا

را  مانیداشت چشم هردو یمیمال یکه رنگ صورت ریحر ییمانتو باالخره

 نیو ج دیشال سف کیزانو بود و به نظرم با  یگرفت ، قد مانتو تا رو

تا  یجلو بسته ا یبود مانتو یبار نیساخت!اول یم یدلچسب بیهمرنگش ترک

بود که بازهم با ان  دهینشست و او هم انگار با من هم عق یبه دلم م زانیم نیا

نجوا کرده و بدون  یبار مهربان هم بود مبارکت باشه ا نیلحن خاص که ا

 داده بود. دشیمانتو در تنم تن به خر دنید

 کیلذت بخش من با  دیخر نیهردونفرمان شده بود.اول یمهمان پاها یخستگ

امده بودم ،  دیخر یادیز یروز شکل گرفته بود.قبال با پسرها نیمرد در ا

اصرار  ایکنند  لیکرده بودند نظرشان را به من تحم یکه آن قدر سع ییپسرها

کردند.او  یم مانمیکردن پش دیپشت اصرار که داخل اتاق پرو شوند که از خر

 یهم دست نم انشیکرد اما از ب ینم لیمدلش فرق داشت.نظرش را تحماما 

نداشت و  دمیپوش یکه م یشب متعدد یلباس ها دنید یبرا ی.اصراردیکش

 آد" ی"خودت خوشت م دیپرس یم دیدست آخر قبل خر

که در  ییها یصندل یان قدر به ما فشار اورده بود که از سر جبر رو یخستگ

کنارم  دهارایدادم.خر یرا مالش م میپاساژ کار شده بود نشسته و من ساق پاها

.از ترس دیبه گردنش کش یقرار داد و با فاصله از من خودش هم نشست و دست

حس  یو هنوز کم بودمچپانده  فمیکه حلقه هارا گم نکنم ان هارا داخل ک نیا

 عذاب
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که گرفته بود  یا یگرفت ، آب معدن یدامنم را م فمیبا نگاه کردن به ک وجدان

 مونده؟ یچ گهیو سر به طرفم چرخاند : د دیرا نوش

را ادامه  دیخر یخستگ نیکردم با ا یغلط م گریهم مانده بود من د هرچه

که مقابلمان و  یمغازه ا دنیکه با د میرا در جوابش بگو نیخواستم هم یبدهم.م

لبخند ،  شیام قرار داشت حرف در دهانم آب شد و به جا یدرست در چند قدم

 !هاونا موند دینشست : خر میلب ها یرو شهیجان دارتر از هم

شد ، با تعجب خط نگاهم را  نییحرف باال و پا نیا یزمزمه  نیهم ح میابرو

که حس  ی، طور دیسرش به طرفم چرخ عیمغازه سر دنیدنبال کرد و با د

 یبرا گهیاو چهره ام درهم رفت : اون د یکردم گردنش رگ به گ شد و به جا

 !مایعقد اومد دیخر ؟مایچ

را  فمیام از جا بلند شده و ک یخستگ زانیخباثت تمام و با فراموش کردن م با

دوران عقد از من  یتو یعنی:  طنتیاز ش زیارام بود اما لبر میهم برداشتم.صدا

 تو! یهست یمرد خوب ؟چهیندار یتوقع

مردانه و  یچهره  یبه رو یام ماتش برده بود.چشمک ییهمه پررو نیا از

مورد نظرم شدم که سردرش  یموزون وارد مغازه  ییگنگش زدم و با قدم ها

 یپر از لباس خواب ها یممنوع!مغازه ا انیبزرگ زده بود ورود آقا

 یاش م وانهی...حاال حاالها مانده بود تا من را بشناسد.دبایرنگارنگ و ز

 !وانهیکردم!د
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بر لب  یخوشرنگ به محض ورودم لبخند یشراب یشنده با ان موهافرو زن

 ادمیاز  یزده بودم و کل خستگ جانیراحتش بلند شد.ه یصندل ینشاند و از رو



شده بود را  زانیآو وارید یکه رو یرفته بود.با دستم لباس خواب بنفش پرتور

 داره؟ ییگاچه رن نی: ا دمیلمس کردم و بعد با ذوق رو به فروشنده کرده و پرس

تجربه ام که  ینوع لباس ب نیا دیخر یاز نگاهم خوانده بود که چقدر برا انگار

اولش را  یرا مقابلم گذاشت و با همان لبخندش صفحه  یرنگ یکاتالوگ مشک

 .فقط لباس خواب مد نظرته؟زمیمدالرو عز نیجا بب نیا ایباز کرد : ب

جا جمع کنم :نوچ ،  کیخباثتم را  یکردم همه  یرا تا ته باز کردم و سع شمین

 و خوشرنگ! یخواد.تورتور یستم م ریلباس ز

نوع حرف زدنم خنده اش صدادار شد و کاتالوگ را به طرفم هول داد :تا  از

 !ارمی، منم چندمدل ست برات م یانتخاب کن

 ینگاه دوختم و سع  دیدرخش یم یقلم یکه تن مانکن ها ییذوق به لباس ها با

از دولباس خواب  زیتر از هرچ شیرا انتخاب کنم.ب شانیها نیتر داشتم جذاب

 یکه رنگش قرمز و زرشک ریکه تماما تور بود و دولباس خواب حر یمشک

 میگفت که برا ام لقهیاز س دیبود خوشم آمد.همان هارا نشان دادم و زن بعد تمج

قرار داده بود هم پنج دست برداشتم.رنگ  زیم یکه رو ییاورد.از ست ها یم

آمد همان لحظه بتوانم  یاز آن ها ان قدر دلربا بود که بدم نم یکی یمغزپسته ا

شده  لیتشک غیج یکنم.تمام ست ها از رنگ ها فیاش ک ییبایبپوشم و از ز

 اخر بنفش! رو د یبودند.زرد ، سبز ، قرمز ، کاربن

اس کردم اگر ارکان من را با ان ها بزرگ بود که احس یبه حد دمیخر پاکت

خودم فرو  یحال باز در فاز پررو نی.با ادیخجالت خواهم کش یقطعا کم ندیبب

که  نیو هم دیرفته و از ان جا خارج شدم.با خروجم نگاهش به طرفم چرخ

 می: بر ستادمیچشمانش گرد شد.جلو رفتم و مقابلش ا دیپاکت درون دستم را د

 عجقم؟

اش چپ  یدادن به پشت صندل هیتک نیاش جمع کرد و ح نهیس یرا رو دستانش

 چند لحظه! نیچپ نگاهم کرد : بش

و  دهیدادم.پاکت را در بغلم کش لشیتحو دهیکش یباال انداختم و چشم ییابرو

ندارم.اما وسط پاساژ بد  یمشکل ؟منینیبب دامویخر یخوا یکنارش نشستم : م

 بهتره! نیماش یتو میست؟برین



که در دم خفه شدم و تنها نگاهش کردم.نفس  یرا با تشر صدا کرد.طور اسمم

 دختر؟ یکن یم تیپلک بست : چرا اذ هیسه ثان یو به اندازه  دیکش یقیعم

چرا اما  طنتیرا نداشتم.ش تشی..من واقعا قصد اذدمشیفهم ینم

 نمیصورتش را بب ی!خودم را به طرفش خم کردم تا درست و حسابت؟هرگزیاذ

 کردم مگه؟ رکای: چ
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 اول!صاف... نیزمزمه کرد :درست بش تیکرد و با جد نگاهم

 !دییفرستادم و کالفه صاف نشستم : بفرما رونیب ینفس

 طنتیهمه ش نیانداخت و سر تکان داد : واقعا ا یحالت تخس چهره ام نگاه به

 ه؟یعیطب

: خودت  دمیکوب شیران پا یگرد کردم و محکم با دستم رو شیرا برا چشمانم

 ادب! ی!بیهست یعیرطبیغ

سر ازدواج  یکه سفت بغل کرده بودم را نگاه کرد : من حت یو بعد پاکت دیخند

 !میجنس نداشت نیاز ا دیخر زانیم نیا میعروس یقبلم و برا

زده  رونیکه از شلوارم ب میباال آوردم و ساق پا یرا کم می.پادیباال پر میابرو

:حاال معلوم شد چرا طالق   دمیبخش طنتیبود را خاراندم ، لحنم را هم ش

 !نیگرفت

صورتش  یرو یشلوارم ماند و اخم کمرنگ یباال رفته  یبه پاچه  نگاهش

خواست بزند پرت شده  یکه م یانگار حواسش از حرف ینشست ، لحظه ا

 رهیخ میتواند به ساق پاها یحرفم را گرفتم و گذاشتم تا م یدم دنباله بود.خو



کاراو  نیا!زنت یلباسا شوهرت و دق بد نیبا ا نهیبه ا یکل زندگ یشود : مزه 

و حاال که  نی، طالق گرفت نی...سرد شدیهرچ ای دهینکرده..حوصلش نکش

از ازش حرف  گهیکرده د بتیمثل من نص یشاه ماه هیو خدا  یطالق گرفت

بهت  دیخدا با گهی!دبتایشم ، اون وقت وامص یم یرتیشه ، غ یم مینزن.حسود

 رحم کنه!

محو نگاهم کند :  یآخرم باعث شود حواسش دوباره برگردد و با لبخند ی جمله

 جالبه! یبش یرتیکه تو غ نیتصور ا

 یسع ینجوا کردم : ول یوار اما شوخ دیبردم و با لحن تهد کشیرا نزد سرم

 ..خب؟ینکن امتحانش کن

بود اما عقب  دیاز او بع ییپروا یب نیکه ا نیهم سرش راجلو اورد.با ا او

 هی ای..بیرتیخب خانم غ یلی: خ دیگو یچه م نمیو منتظر ماندم تا بب دمینکش

شلوارات و  نیزنم..توهم ا ی!من از گذشته و اون زن حرف نممیبکن یمعامله ا

 بده من!

 بشه؟ یبودم نگاهش کردم:که چ دهیکه شن یزیچ مبهوت

که  نیا نیرا در دو دستش گرفت و ح دیخر یپاکت ها یبلند شد.همه  شیجا از

زمزمه کرد :که  یانعطاف و جد یخواست بلند شوم ب یبا نگاهش از من هم م

 بزنم! ششونیآت

را زد و چندقدم به جلو برداشت.من اما در هضم حرفش همان جا  حرفش

خواستم  یمرد را م نیرا؟ا نمینازن یخشک شده ماندم.آتششان بزند؟شلوارها

 شدم! یم وانهیخودم د یباز نیکنم ، اما قطعا آخر ا وانهید

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

********* 
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 یخنک و خلوت به نظر م ینمانده بود.گورستان کم دیتا غروب خورش یزیچ

و  دمیسنگش ناخوانا شده بودند پر یرو یکه نوشته ها یقبر ی.از رودیرس

نخل و سکوت وهم  یقبرها ، درخت ها انیخار م یجلوتر رفتم.انگار بوته ها

سال ها  که یخاک یسنگ قبر دنیتوانستند مانعم بشوند.با د یفضا هم نم زیانگ

 رهیخ یدادم و بعد کم ستادنیبه ا تیگذشت باالخره رضا یفوتش م خیاز تار

که  یبزرگ یآب معدن ینشستم.بطر نیزم یزن رو لینگاه کردن به اسم و فام

که گل مانند به  ییاک شدن خاک هاکردم و با پ یسنگ خال یبود را رو دهیخر

سال است  انیسال ودواضح تر شد.معلوم ب زیرفتند همه چ یاطراف سنگ م

سنگش  یشناختمش..فقط از رو ینزده بود .نم یقبر سر نیبه صاحب ا یکس

و متوجه شد جوان بوده که فوت  دیشد اسمش را خواند ، سنش را فهم یم

 " 1345..وفات 1320..متولد یریام میکرده."مر

سال از  یبه پنجاه و خورده ا بیقر دیشد فهم یم یحساب سرانگشت کی با

سنگش قرار دادم  یکه همراهم بود را رو یگذرد.تک شاخ گل یشدنش م یابد

دشاتم تجسم کنم که  یبود.سع یفاتحه خواندن چه شکل دیایب ادمیو سنگ کردم 

 دیسف دیفذهنم س بوده و چرا مرده!اما یچه شکل هیسنگ خواب ریکه ز یدختر

 تصور ساده عاجز مانده بود. کیشده بود و از 

"نام دمیسنگ دست کش یناخوانا شده  یکم یحکاک یرا جلو بردم و رو دستم

 پدر: رجب"

رفتم و  یرقصم به سالن م یکالس ها یکه هررزو برا یساعت قایصبح..د فردا

زدم.درست در همان ساعت قرار  یو لبخند م دمیرقص یم یبتیهرمص الیخ یب

همه  یام شده بود.جلو یمجهول زنگ نیتر بیکه عج میایدر ب یبود به عقد مرد

اما..از  تمرف یم شیشدنشان پ یکرد و تا مرز عاص یم طنتی، ش دمیخند یم

 .دمیترس یفردا م

شد.من  یعقد هم گفته م یسنگ قبر نام پدر حک شده بود.نام پدر برا نیا یرو

مرگم..چشمانم را بستم و کنار  ینام را پشتم داشتم و نه برا نیعقدم ا ینه برا



قطار وار  نیکه از دل زم ییاز مورچه ها الیخ ی.بدمیسنگ دراز کش

صاف و  انکردند.چشمانم را به اسم یخودشان حرکت م یسربرآورده و برا

ه بود ک ییجا جا نیشدنش نمانده بود.ا کیتا تار یزیشهرم دوختم که چ یبایز

گشتم.تهش  یو به آرامش برم ختمیر یم رونیبدم را ب یحس ها شهیمن هم

حک شود  یسنگ یکه رو یاسم پدر چیه ینقطه.ب نی...همگریجا بود د نیهم

 یکه م یبهشت و جهنم ایآ نمیخانه ها بخوابم.بعد هم بب نیاز ا یکیقرار بود در 

باعث  لمیزنگ موبا یامد؟صدا یاسم پدر به کارم م گرینه!د ای ستیواقع دیگو

ام بکنم و با  یارتش یمانتو بیدست در ج دمیشد در همان حالت دراز کش

کرده  ویکه س یاسم دنی.با درمیچشمانم بگ یان را جلو لمیموبا دنیکش رونیب

 شوهر" یزدم"آقا یکردند لبخند یمکه داشتند لهم  ییبودم وسط غم ها

 یبود و ان قدر در جو ازدواج و لوس باز فتادهین یاتفاق چیبود هنوز ه خوب

حالت دادم و با  رییبه نشسته تغ هیبعدش فرو رفته بودم.از حالت خوابد یها

سنگ لبخندم کمرنگ شد :  ینگاهم به نام پدر حک شده رو یافتادن دوباره 

 بله؟
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: خونه  دیناواضح به گوشم رس یکم شیاطرافش شلوغ بود ، صدا انگار

 بدم! لیاون جا تحو ارمیب دیجشن فردا رو با یها وهی؟میا

آن ها از  ی لهیعقدمان قرار بود به وس یکه فردا شب در جشن خانگ ییها وهیم

 یاورد تا برا یبود و گفته بود که امشب م دهیشود را او خر ییرایمهمان ها پذ

ام  یشانیبه به پ ی.پاک فراموش کرده بودمودستمیآماده شان کن یبسته بند

رسم  یم گهیسه ربع د ا. اما تستمیو سرم را تکان دادم : نه خونه ن دمیکش

 خونه!



شلوغ اطرافش فاصله گرفته بود :  طیکم تر شد ، انگار از مح یسروصدا

 قا؟یدق ییکجا

:  دمیکش یشده بود دست کسانیکه با خاک  ییبلند شدم و به مانتو نیزم یرو از

 قبرستون!

بار جدا خنده ام گرفت.فکر کرده بود دارم  نیکرد و ا میرا با هشدار صدا اسمم

اسم پشتم را  کیکه امده بود تا غم نبود  نیدهم؟غافل بود از ا یجواب سرباال م

 یکنم : باور کن قبرستونم دک میشناختمشان تقس ینم چیکه ه یمردگان نیبا ا

 جون!

توانستم حرص پشت نفسش را درک کنم :پس بمون  ی، م دیکش یقیعم نفس

 دنبالت! امیم

نگذارم جوابش را  یسنگ یرا رو میطور که حواسم بود پا نیافتادم و هم راه

منم  یخواد.برو دم خونه.تا برس یکوتاه داده و تماس را قطع کردم : نم

!تازه من عمرا بزارم فردا اریت برام تنگ شده..اما طاقت بدونم دل ی!مدمیرس

 !ی!از االن بگم که دلت و صابون نزنایما بخواب یشب خونه 
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کنار در  نشیبود.ماش دهیطول کش قهیتر از چهل دق شیب یبه خانه کم دنمیرس

خانه پارک و خودش هم داخلش نشسته بود.درست مقابلش پارک کرده و با 

شد.نگاهش  ادهیرا باز کرده و پ لشیشدم.او هم در اتومب ادهیپ نیلبخند از ماش

چشمانم نشست :  یام مانور داد و بعد رو یخاک یلباس ها یرو زیقبل از هرچ

 .یکن یم یباهام شوخ یفکر کردم دار



داشت از درد  بهیهمان سنگ قبر غر یدر باال شیپ ینبود قلبم ساعت مهم

کنم  یتوانستم لبخند بزنم ،  شوخ یبود که من هنوز م نیشد.مهم ا یم یمتالش

 یروزها با حسرت ها دور خودش تار م نیبفهمد چقدر قلبم ا یو نگذارم کس

 ؟یدارم دک یبافد : مگه من باهات شوخ

در خانه را باز  دیزدم و با دسته کل یرد.لبخندو اخطار گونه نگاهم ک یجد

 تو! یرفت یم یزد ی..زنگ مینشست نیماش یکردم : حاال چرا تو

 حیخارج کرد و در جوابم گفت : ترج نیاز صندوق عقب ماش وهیجعبه م کی

 ! یبرس ستمیدادم وا

از  .چند جعبهندیپله ها بچ نییهارا پا وهیتا م دمیباال انداختم و کنار کش ییابرو

..موز و انگور .جعبه ها را اری، خ بیمخصوص خود جنوب ، س یپرتقال ها

شلوار کتانش را تکاند و در را  یاندک رو یخم شد و با دست خاک ها دیکه چ

 ؟یندار یبرود :کار رونیگرفت تا ب

: تو  دمیسر جلو کش طنتیخانه بند کردم و با ش دیهم دستم را به در سف من

 ه؟ن یستیرقص بلد ن یگفت

 یانگار م ییطورها کی.دیرا عقب کش شیرا رها کرد و با پنجه موها در

 !دهیخواب یدیپرسشت اهداف پل نیپشت ا نیقیخواست صافشان کند : قطع به 

خوام بهت رقص  یمن را شناخته بود. : م زانیم نی، خوب بود که تا ا دمیخند

 وا شه! کمیاون وسط دل من  یچهارتا قر بد هیبدم.بده؟ ادی

داد  دیزبون تورو با نینبود : ا ی، خنده اش عاد دیبا حرص خند ییطورها کی

 کوتاه کنن!

خودت  یتون یدهانم را بستم : م عیدراز کردم و بعد سر شیرا تا ته برا زبانم

 کوتاه کن!

من تولد  دیشدم : تهد یجد ی.کمدیکش یقیتکان داد و نفس عم میبرا یسر

جلوم  یستیمثل ماست با ادی..من بدم میریادبگیرقص  دیادته؟بایدخترت و 

 فقط! یدست بزن

 ؟یچ یعنیگرد شد و دوباره داخل خانه شد :  چشمانش



کرد :  یپرتقال ها مستم م یزدم ، بو هیراهرو تک واریباال انداختم و به د شانه

 اصال! ستیبدم.سخت ن ادیبهت  ایب یعنی

فکرشم نکن  یار : حتانک یبرا یدستش را باال اورد و مقابلم گرفت.ژست هردو

 خب!
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 تکان دادم : تو هم فکرش و پس نکن! یسر

 و؟ یفکر چ_

شد کنترلش کرد زمزمه کردم  یکه اصال نم یپله را باال رفتم و با خنده ا کی

 !یکه بزارم فردا شب خونمون بمون نی:ا

خنده ام کل راهرو را  یطرفم که هجوم آورد از پله ها تند باال رفتم و صدا به

 پر کرد.

من انگار   یرکیرزیز یلبخندها نیمدت ها سرحال شده بودم.مارال هم از ا بعد

 یرا که تصور م دیآن طور به طرفم دو یسرخش وقت یجان گرفته بود.چهره 

رفتم.تا آخر شب حالم خوب بود.ان  یم سهیداگاه دوباره از خنده رکردم ناخو

توانست نابودش  یهم نم میها ییتنها نیفکر ا ی، حت یزیچ چیکه ه ادیقدر ز

 میرقمه از لب ها چیکه ه ی.با لبخنددمیبالش در بغلم خواب کیکند.شب را با 

ام  ینیب رینم دارم ز یشامپو از موها یشد.قبل خواب حمام رفته و بو یپاک نم

 یکرد.انگار واقعا هرچه دل نگران یم تیحس خوب را تقو نیزد و ا یباال م

مجلس  کیو  ختهیخاک ر شی، رو ودمداشتم در همان گورستان دفن کرده ب

کردم  یگرفته و بعد..فراموش شده بودند.حس م شانیختم آبرومند برا



 کیرا  شیرفته و جا نیاز ب قرار بود چه شود ندهیکه آ نیا یآرامم..دلشوره 

 پر کرده بود. یلبخند رنگ کیدلچسب و  یالیخیب

توانستم با چشمانم لطافتش را  یبود.م دایپشت در پ زیاز آو میمراسم فردا لباس

خواب  یکه تا وقت ادیداشت .آن قدر ز یبسنجم.نگاه کردن به لباس حس خوب

 خواستم به ان نگاه کنم! یبود که م یزی، تنها چ رشیشد تصو میمهمان پلک ها

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

********* 

قرار دادم و  زیم یآمد.رژ گونه را رو یتا داخل اتاق م کیموز یسروصدا

و نگاه کردم.نغمه هنوز هم در بهت  دهیبر دستانم خودم را جلو کش هیبعد با تک

با او تماس  یکرد.وقت یتخت لم داده و براندازم م یگرد رو یبود و با چشمان

انتظار  قای، دق ایب و رمیگ یم یگرفتم و گفتم صبح عقد کرده و شب جشن کوچک

شدنم در صبح باعث شده بود  داریرا داشتم.زود ب یهاج و واج یچهره  نیهمچ

 یمصنوع یو چشمانم را خمار نشان بدهند. مژه  ندیایخسته به نظر ب میپلک ها

عقد به چشم زده بودم از نظر گذراندم و بعد با نفس  یم را که صبح براا

 بگو! یزیچ هیتو اون حالت.. یری: خب ، نم دمیعقب کش یقیعم

تخت انداخت : خاک بر سر  یرو ظیرا از دور گردنش باز کرد و با غ شالش

بعد عقدت بهم خبر  یگذاشت یجد یشه.جد یرفاقتت م یتو کنن که ادعا

 شوهرت و تور کنم! یدیترس ی؟میداد

نرود و خودم هم  میپا ریرنگم را گرفتم تا ز یعناب راهنیپ یخنده دنباله  با

 دارما! رتیشوهرم غ یمن رو یتخت نشستم : هو یرو
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 و و شوهرت و راحت شم!تکان داد : آل ببره ت یسر متأسف

کرده و  ونینیش یجوابش را بدهم که در اتاق باز شد و مارال با موها خواستم

او هم نمود  یدر چهره  یاش وارد اتاق شد.خستگ یازیپوست پ پوریگ راهنیپ

 ی..همه دارن سراغت و مرونیب یایماهت برم ، چرا نم یداشت : قربون رو

 !رنیگ

از عقد من را به خانه رسانده بود و خودش رفته بود.قرار بود شب به  بعد

 یهم کف و بالاستفاده  ی.طبقه ندیایو خانواده اش ب کیهمراه اقوام درجه 

مردها و باال را به خانم ها اختصاص داده  یبرا میخانه را فرش کرده بود

باشد.حاال  دا.ان هم فقط به حرمت حرف پدرش که خواسته بود مراسم جمیبود

اند : خودشم  دهیداد اکثر مهمان ها رس صیشد تشخ یبا توجه به سروصدا م

 اومده؟

پرسشم نخندد : بله  نیکرد نتوانست به ا یزد و نغمه هرکار یلبخند مارال

 مامان جان ، اومده!

 دنیرا که خودم بعد از عقد و به محض رس میمو یفرخورده  یناز حلقه ها با

درست کردنشان بودم را عقب زدم :پس بگو  ریدرگ شیبه خانه تا دوساعت پ

شوهر  نیقوم الظالم ی!من تنها وارد جامعه رونیدنبال عروسش ببرتش ب ادیب

 شم. ینم

: پاش و جمع کن  دیتخت غش کرد و با پا به کمرم کوب یاز خنده رو نغمه

 !یخودت و غربت

را  تمیم تا جدتوجه به جمله اش که با خنده مطرح شد به مارال چشم دوخت یب

 نهیآ یجلو راهنشیپ ی قهیتکان داد و بعد درست کردن  ی.ناچار سرندیبب

 گم بره بهش بگه! یبه خواهرش م رمیزمزمه کرد : م

آمال..من فکر کردم  یری: بم دیایباعث شد نغمه هم خنده اش بند ب رفتنش

 .اوردمیلباس ن یکن یم یشوخ

بود همه  نیاش ا یخواهد بردارد.خوب یدست به کمدم اشاره کردم تا هرچه م با

 یو بعد کم ستادیکمد ا یگرفت.جلو یکرد و به دل نم یرا زود فراموش م زیچ



برداشت و گفت تا  میمو یکوتاهم را به همراه اتو یها راهنیاز پ یکیگشتن 

 یمن نبوده به اتاق مارال م یخاک برسر یو شاهد صحنه ها دهیداماد نرس

بودم و کم مانده  دهیخند یتفکرش حساب نیشود.به ا یرود و همان جا اماده م

 رفت! رونیساکتش کنم که خودش از اتاق ب ییبود با دمپا

که من صبح رسما از دوران تجرد فاصله  نینبودند.ا یباور کردن زهایچ یبعض

بلکه  بیاضافه شده بود نه تنها عج تمیهو یب یاسم به شناسنامه  کیگرفته و 

و اجازه دادم باد به صورتم  ستادمیتراس ا کیباور هم بود.نزد رقابلیغ

 میاما برا ندیسرما درون جانم بنش یبرهنه ام باعث شد کم یبخورد.بازوها

لباسم را لمس کردم و چرخشم  فیخنک و لط یآزاردهنده نبود.پارچه  یلیخ

 .دمیکش یکه انتظارش را م یهمزمان شد با باز شدن در و ورود داماد
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که صبح و در محضر  ی.کت و شلوارش با کتمیهم جاخورد دنیاز د هردو

که  نیتر نشسته بود.به خصوص ا شیبود تفاوت داشت و به تنش ب دهیپوش

بود.در را پشت سرش  زیتعجب برانگ یلیمن خ یبرا نیکروات هم زده بود و ا

 دمکث کر یلباسم کم یرا از نظر گذارند.رو میسرتاپا یجد یبست و با نگاه

 ؟یرو شروع کرد یو بعد چشم در چشمم دوخت : مردم آزار
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طور نگاه  نیکس ا چیبل از ان به هدانستم ق ینگاهش کردم که خودم م یطور

قدم به طرف جلو  کینشاندم و  میلب ها یرو یبودم.لبخند محو نداختهین

 برداشتم : من؟

چشمم نشست  شیکتش که باال رفت پ یشلوارش فرو برد و لبه  بیدر ج دست

تا چشمانش باال  یکرد و بعد ، به سخت ریگ یژستش کم نیبه ا ی، نگاه

امد.چشمان آرامش .زمزمه اش درست به آرامش نگاهش بود : بله شما ، مگه 

 دنبال عروسم؟عروس مردم آزارم؟ امیب ینگفت

که  ییها یکرد ، لبخند محوم عمق گرفت و با طناز یرا خاص هج عروسم

و  دیدستان سف انیرا در م راهنمیپ نییروح هجده ساله ام خوب بلدشان بود پا

 ییک خورده ام گرفتم و دو قدم به طرف جلو برداشتم : مردم آزار فعال توال

 دکتر! یآقا

 هیمرد...شب نیرا کامال پر کردم ، ا ماندهیباق یمنظورم چه بود ، قدم ها دینفهم

 یداشتم.حس تیبود ، حس امن یبود اما وقت بیمن نبود.عج یایکس در دن چیه

رفت ،  یهم نم رونیکنار قلب من نشسته و ب یعرب اتیکه از بعد خواندن ان آ

 بشه؟ یبرژ ل قتیشه  یم یاش گذاشتم : چ قهی یدستم را رو

را  تشی.متوجه شد که قصد اذدمیو من بلند خند دیخودش را عقب کش عیسر

نگاهم کرد ، چقدر خطرناک در نظرش جلوه  رهیخ یداشتم که با اخم کمرنگ

کنم نظرم  یکنم : دارم فکر م یار را مک نیکرد حتما ا یکرده بودم که فکر م

 !هیپیخوشت نیا هداماد ب فهیبمونه..ح شمیو عوض کنم و اجازه بدم داماد امشب پ

فرو کرد :  بیرا هم در ج گرشیفرستاد و دست د رونیب یمانیپر و پ نفس

 !یکن یم رمیپ

تر نگاهش  قیبار دق نیخارج شدم ،  ا یو بعد از حالت شوخ دمیخند یکم

 شرتیپاره و ت نیکه عاشق شلوار ج یمرد حاال همسر من بود.من نیکردم.ا

انتخاب  اریمع یآلمان یکه مدل مو یتنگ بدن نما در تن پسرها بودم ، من یها

دانستم  یدور گردنشان م یطال ریبود و ارزششان را به زنج میدوست پسرها

 یتنگ به تن نم یوقت لباس ها چیازدواج کرده بودم که ه یحاال با مرد



دست و پر به عقب ساده شانه  کی شیو موها دیپوش یلباس م یرسم شهیزد.هم

ام  رهیاو هم ناخواداگاه خ دیام را که د رهیبود.نگاه خ یبیعج تیشده بود.حکا

 ؟یکرد : به آلما گفت یسه میمقا شیآل ها دهیاو هم داشت من را با ا دیشد.شا

در مقام  یکردم.اما نه معرف از چهره ام گرفت : باهاش صحبت چشم

شه.کم کم  یهم خونه بهمون اضافه م هیکه  ادیهمسر..فعال فقط الزمه کنار ب

 !رهیپذ ینقشت و م

قدم عقب گذاشتن مقابلش  کیرا دوست داشتم. با  استشیباال انداختم ، س ییابرو

 زدم : خوشگل شدم؟ یچرخ

بود.دستش را دراز کرد و من با  بایاعتراف داشت که ز یمحوش ، جا لبخند

 هیو  نیکه کش امده بودند دست در دستش قرار دادم : ا ییو لب ها یسرخوش

 دیتوهماتت غرق نشو...اما جوابم با یو باز تو اریاعتراف عاشقانه به حساب ن

 سوال نه باشه! نیانصاف باشم که به ا یب یلیخ
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شدم :  کشینزد یشد کتمانش کرد کم یکه نم ینگاهش کردم و با ذوق متعجب

 اعتراف کن که ازت سرم!

دارد با  یکه سع دیرس یبود به نظر م یعاقله مرد هیاش عمق گرفت ، شب خنده

 یو بزرگ یهمه عاقل بودنش را ، صبور نی.من ادیایکنار ب طانشیدختر ش

برهنه ام را گرفت و من را  یهم دوست نداشتم.بازوها یلیخرجم کردن را خ

 بهیتوسط غر هبود ک ییمتفاوت تر از تمام لمس ها دیآرام چرخاند.لمسش....شا

، در همان حال که  میشد رهیبهم خ نهیها بارها صورت گرفته.هردو در آ

برخورد کرده بود .با  اش نهیمتصل بودند و پشتم به س میدستانش به بازوها



 نیتا سرشانه اش بودم.متعجب از ا میکفش ها یهفت سانت یوجود پاشنه 

بود :  شیلب ها یشکار کردم.لبخندش هنوز رو نهیحرکتش چشمانش را در آ

 سرتره! یخوب نگاه کن حاال ، واقعا ک

 من! یشک چیه یتخس مانند زمزمه کردم : ب یو کم حاضرجوابانه

خرج نگاهم کرد.خنده ام گرفت :واسه رقص امشب  یکه چپ چپ دمید نهیا در

 ؟یکرد نیتمر

وارد کرد و از درد چهره ام درهم رفت.نگاهمان  یفشار مضاعف میبازوها به

 دی.شادیرس یشده بودم و برازنده به نظر م بایمحو هم بود ، ز نهیهمچنان در آ

.در واقع دنیآ یگفت چقدر به هم م یم دید یهرکس مارا در ان حالت م

.فشار  ادیز یلیخباهم فرق داشت ،  مانیایدن یلیاما...لبخندم محو شد ، ما خ

 تیگوشم آورد : اذ ریبازوانم کم کرد از پشت ، سر ز یدستانش را از رو

 نکن..عروس خانم!

 ادیدادم و چشم بستم : من بدم م هیاش تک نهیرا با ارامش از پشت به س سرم

 برقصم.! ییتنها

داد رودر رو حرف  حیبار ترج نیکالفه اش را حس کردم .برم گرداند و ا نفس

 ...نیبزند : بب

 یلبش قرار دادم.کلمات در دهانش آب شدند.چشمک یرا باال آوردم و رو دستم

تجربت  نیداماد..درسته اول یگذرم آقا یزدم و سر کج کردم : من از حقم نم

به رو کنارت خواهد داشت سنگ تجر نیکه اول یدل دختر یبرا دیاما با ستین

 یو م تیسع مامو تو ت میرقص ی، با هم م رونیب میر ی..باهم میتموم بزار

 .هوم؟یقشنگ بساز یخاطره  هیمن  یتا برا یکن

 شدن شد.. یکیحسرت من راه  نیا دیشا"

 من شد.."  یتو غرق هوا ییتنها شب

داشتم با کلمات رامش کنم خنده اش گرفت.چشمان پخته و  یکه سع نیا از

اورد : آمال و آلما...خوبه!ظاهرا دوتا  نییمردانه اش در نگاهم گشت و سر پا

 بعد! نیدختر کوچولو دارم از ا



سازش  یبار داشتم با کس نیاول یکه من برا نی، خوب بود..ا دیو خند دمیخند

: مسخرم نکن.من  دیرس یبه نظر م ریخودم هم شگفت انگ یکردم برا یم

 !یواقعا ازت توقع دارم باهام برقص
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 ستم؟یبلد ن یبا همان خنده باال انداخت : اخه چطور وقت یسر

 ...یطور نیاتکانشان دادم :  میرا با هردو دستم گرفت و مال دستانش

 نه؟ یش ینم الشیخ یچپ نگاهم کرد : ب چپ

نگاهم کند.خنده ام شدت گرفت  یو سرتقانه ام باعث شد با کالفگ طنتیپر ش نچ

شد.از پسم بر  رهیدرست کرده بودم خ شیکه برا یو او دست به کمر به بساط

 آمد..امکان نداشت از موضعم عقب بکشم. ینم

دست ها همراه بود، آهو و مارال  یاز اتاق با باال رفتن صدا خروجمان

.با دندیسرمان پاش یخودشان را به ما رساندند و با لبخند چند مشت نقل رو

ما اماده کرده  یکه برا یمبل یرا گرفتم و همراهش رو شیبازو یهمان طناز

تاه راهن کویبا اصرار نغمه که همان طور با ان پ یو بعد کم میبودند نشست

.هربار که نگاهش به چشمانم میرقص بلند شد یرفت برا یآرکان رژه م یجلو

 دمید یشد.هروقت م یدر اتاق ، باعث خنده اش م ماتوممیاولت ادیافتاد  یم

 یخجالت دست جلو م یب  ستادندیا یدستان مردانه اش از حرکت آرامشان م

.بماند که او سرخ دادم یمرقصم تکان  تمیگرفتم و با ر یبردم و دستانش را م

 یتر شیکنم و من با ناز ب شیخواست رها یم یمیشد و با چپ چپ مال یم

انداختم.مطمئن بودم تمام اقوامشان  یو سرکشانه ابرو باال م دمیرقص یم شیبرا



که سال ها  یدلبرانه ا ییاز رقصم انگشت به دهن مانده بودند ، از تمام هنرها

 درد خودم خورده بودند.. هدادم و حاال ب یاموزششان م

را به حرکاتم  یو طناز ی، دلبر دمیزدم ، پررنگ و سرخ ، رقص لبخند

لبو قرمز کرده و سرآخر از  نیچهره اش را مدام ع میها طنتیچسباندم و با ش

 جانیانجام دادم.ه یبا اهو و آلما هم رقص یاش دادم.حت یقسمت زنانه فرار

 یم نییو پا االاش مدام ب یصورت یپرنسس نراهیتر از من بود.با آن پ شیآلما ب

 یما ، اتاخ من م یخونه  یای"ب دیپرس یبه صورتم م رهیخ یو هرزگاه دیپر

 ؟یمون

گفتم اتاخ نه و اتاق درست  یدر جواب دادنش مرتب م یمن بدون سع و

 یگشت.همه  یدوباره با سوالش برم قهیرفت و پنج دق یکرد و م یاست.اخم م

شد  یشد ، نم یتالش هارا انجام دادم اما..نم نیا یکارها را کردم...همه  نیا

در  بیعج ییحسرت ها کی.که میفراموش کرد که من و مارال چقدر تنها بود

چشممان برق انداخته بود.که هربار که آهو دخترخاله و دخترعمه اش را وسط 

 یدهد و از اننبود جواب ب یچرا..اما کس دمیپرس یومن از خودم م دیکش یم

 بپرسد.."چرا"  دیکه با

را راجع به شب  طنتمیش یکه جلو نیا یکه تمام شد دوباره باال امد.برا مجلس

کرد و زودتر از خواهر و مادرش  یجمع با من خداحافظ یجلو ردیماندنش بگ

شدم و  رهیرفتنش از پله هارا همراه آلما خ نییپا یرگیزد.با خ رونیاز خانه ب

جواب خداحافط و تشکر خواهر و مادرش را که بعد  راهنمیپ ینیخسته از سنگ

احترام  تیشدن خانه قصد رفتن کرده بودند را با نها یمهمان ها و خال یهمه 

 دادم.
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 یبود رو دهیکه از بس رقص یارفتند و فقط من ماندم و مارال و نغمه   همه

کرد.خانواده ام داشت  یو از پا درد ناله م دهیدراز کش دهیبه حالت خواب نیزم

باز کردن  نیخانه انداختم و ح یبه شلوغ ینگاه یکرد.با تلخ یم دایگسترش پ

 رم!یدوش بگ رمیرا بلند کردم : م میبغل لباسم صدا پیز

شستم و  یقلبم م یرا از رو ییزهایچ کی دی.بارمیرفتم دوش بگ یبله ، م

امشبمان در قلبم  یکس یو ب ییکه تنها یگرد و خاک دیکردم ، شا یپاکشان م

 یخودم را م دیسوخت.هرچه بود.با یبلند کرده و چشمانم از شدتشان م

 شستم! یگونه هم م یشستم...وسوا

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

********* 

برداشتم.به  زیم یرا از رو لمیقرار دادم و موبا یصندل یفالفلم را رو چیساندو

که پر بود از  یرا کم کند و بعد با دهان کیموز یزدم تا صدا ینغمه اشاره ا

 سالن شدم تا راحت تر صدا به صدا برسد : بله؟ یفالفل وارد راهرو

 من؟ یخونه  یایب یتون یم گهیساعت د هیسالم آمال ؟ تا -

قورت دادم : سر  یجمله لقمه را به سخت نیا دنیگرد از شن یه و چشمانخند با

 ؟یشناس یبه سرم کنم؟تو وقت نم یخونت چه خاک امیظهر ب

 یگه فقط پسرا ذهن منحرف یم ی: ک دیواضح به گوشم رس قشینفس عم یصدا

 هیفرض نیا یهمه  تیبشر یتونم با نشون دادن تو به جامعه  یدارن ، من م

 سوال ببرم! ریرو ز

 خونت؟ امیب یکرد : خب آخه واسه چ دایبلندم در سالن اکو پ ی قهقه

تونه آلما رو هم با  یبره اون جا ، نم دیآهو حال مادرشوهرش بد شده با-

 اون جا! ارهیرو خونه اهو آلمارو م یتون ی!اگه مستیخودش ببره.مامانم ن

درد  یو محکم بسته بودم و باعث شده بود سرم کم یرا دم اسب میموها

کردم کشم را شل کنم  یشانه و گوشم نگه داشته و سع نیرا ب لی.موباردیبگ

 کن! جی..فقط آدرس خونت و برام مسی:اوک



بر شانس  یاوردم و لعنت نییرا پا لیزمزمه کرد و من موبا یعیسر ی باشه

 شدم. یپرستار آن اتش پاره م دیافرستادم.هنوز دوروز از عقد نگذشته ب میبایز
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منتظر  نیفرستاده بود رساندم.در ماش میکه برا یزود خودم را به آدرس یلیخ

 دیشدم و او بعد سپردن کل ادهیپ دنشانیماندم تا اهو با الما برسند ، به محض رس

رفت.دست آلما را گرفتم و  یو با نگران دیخانه و آلما به من ، گونه ام را بوس

انداخته و گذاشتم اول او وارد  لرا در قف دی.کلمیاو باال رفت ییبا راهنما

 رونیتپلش ب یرا باز کرد و از پاها شیمودبانه خم شد و بند کفش ها یلیشود.خ

زدم اتاقش باشد  یکه حدس م یربه طرف د یو بعد گذاشتنشان در جاکفش دیکش

را  میها یکتان میقرار دادم و با خم کردن پا یجاکفش یرا رو فمی.کدیدو

داخل کمد کفش ها قرار دادم.بعد هم در را بستم و  لماآ ی وهیدرآوردم و به ش

را  وارهاید یرو یفضا را بشکافد کم ینسب یکیکه تار زیکردن پر دایپ یبرا

 آن را فشردم و خانه با روشن شدن ، تازه به چشمم آمد. افتنشینگاه کردم.با 

خانه  ییرایو لوکس بود.پذ کیاما ش لهینسبتا کم وس ی.خانه ادیباال پر میابرو

شده  دهیچ یرنگ یو کوسن ها یمرجان یهم بزگ نبود و با مبلمان راحت یلیخ

وسط  ییفرش گردو کیقرار داشت و  ییرایکنج پذ یچوب یکتابخانه  کیبود.

و با جلو رفتن  دمیداشت.سر کش یخانه انداخته بودند که با پارکت ها هم خان

آشپزخانه را  یبراق ، کوچک دیسف یها نتیآشپزخانه راهم از نظر گذارندم.کاب

باال انداختم و با برداشتن شال و دراوردن مانتوام  ییداد.ابرو ینشان نم یلیخ

که الما واردش شده بود قدم  یو به طرف اتاق ختهیکنار در او زیآن هارا به او

 شد تحمل کرد! یبود....م کی، ش یبرداشتم.خانه اش با وجود کوچک

 نشیدرآوردن شلوار ج یاتاق باز بود و من از همان جا تالش آلما را برا در

سخت بود درآوردنش.با  شیامده و برا نییپا شیپا ی.شلوار تا نصفه هادمید یم

 کمکت کنم فسقل! ایبخنده جلو رفتم : 



زانو زدم و  شیپا شی.پدیخجالت کش تیکرد و انگار از ان وضع نگاهم

را از ان  شیشانه ام گذاشت و پاها ی.دست رودمیکش نییشلوارش را کامل پا

سبز رنگش را برداشت .کمکش کردم ان را  یشلوار خرس عیخارج کرد و سر

 هشد ختهیر یها یرا مرتب کردم.به طرف اسباب باز شیهم بپوشد و بعد موها

 ؟یگفت : اله باز یآرام یرفت و با صدا نشیزم یرو

بودم.با قابلمه  یباز نیعاشق ا یزمان کی..من هم یزدم.خاله باز یمحو لبخند

و با  مینشست یآورده بود کنار باغچه م نیریاز خ یکیکه  یا یکیپالست یها

.نفس میپخت یخودمان غذا م الیو به خ میکرد یآب و برگ قابلمه هارا پر م

کردم : من مهمون  درازتختش  نییدادن به پا هیرا با تک میو پاها دمیکش یقیعم

 توام مثال.

 بچم! نیعروسکش را برداشت و بغل کرد : ا عیزد و سر یزده لبخند ذوق

خواست بچه اش باشد.با  یخودش بود و م یام گرفت ، عروسک اندازه  خنده

 گذاشت : آب بوتور! میجلو یکیپالست یها وانیتکان دادم.از ل یحال سر نیا

 شربت! یگفت یبچه ، الاقل م یسیرا برداشتم : چه خس وانیل
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کتاب که معلوم بود از  کی.ستادیاش ا یکیپالست یو کنار کلبه  دیبلند خند بلند

کرد  یافتاده بود.آن را برداشت و سع نیزم یحمام است رو یان کتابچه ها

از کلماتش را هم  یکی یکه حت یمن کتاب بخواند.کتاب خواندن یبرا

از تفکر  سته.فقط از ژست بامزه اش به خنده افتاده بودم و او هم خمدمینفه

 گرشید لیو سراغ وسا پرت کرد نیزم یکتاب آن را رو یعکس ها یرو

 رفت!



به ساعت ، کالفه  یآرام از اتاق خارج شدم و با نگاه دمیرا که مشغول د او

که قرار گردش با بچه هارا  نیتکان دادم.حوصله ام سر رفته بود و از ا یسر

 یرا باز کردم و بعد کم دشیسف دیسا خچالیبودم.در  یاز دست داده بودم عصب

را  گرید یکیدادم و  لمارا به آ یکیبرداشتم و در را بستم. وهیگشتن ، دو ابم

خودم  یگردم مهمان معده  یم ینشسته و کانال گرد یو یت یکه جلو یدر حال

 کردم.

سررفتن حوصله اش  یامد و مثل من بهانه  رونیساعت از اتاق ب کیبعد  آلما

اهنگ  کیمتصل کرده و با پخش  یو یباعث شد فلشم را به ت نیرا گرفت.هم

خوشش امد و با باال رفتن از  شنهادمی.از پمیدار از او بخواهم با هم برقص سیب

 ان بپر بپر کند. یراحت یتشک ها یداد رو حیمبل ترج

 یم نییباال و پا میبود و پا به پا ریناپذ یبردم.خستگ یبا او لذت م دنیرقص از

 یکرد.فقط دلش م یم یتیزد و نه از سبک اهنگ شکا ی، نه غر م دیپر

شد  یباعث م نیکند ، درست مثل خود من...هم هیاش را تخل یخواست انرژ

 کنارش آتش بسوزانم. یو با راحت نمیسه ساله نب یبچه  کیاو را 

و  میدیرقص یم کیبلند موز یبود که با همان صدا  یا قهیچهل دق بایتقر

 یباره  کیکه قطع شدن  دیرس یبه گوش خودمان هم نم یحت مانیصدا

کنار در  تیکه با جد یمرد دنیشد.با د مانیباعث جا خوردن هردو کیموز

که خودم  نیدستش بود تازه متوجه علتش شدم.بدون ا یو یت موتیو ر ستادهیا

 نییناراحت کنم تاپ باال رفته ام را پا دهیکه من را در ان وضع د نیبابت ا را

 ؟یاومد ی: ک ستادمیو با نفس نفس ا دمیکش

به طرفش رفت.خم شد ، بغلش کرد و  انیو بابا گو دیپر نییمبل پا یاز رو آلما

قبلشم  ی قهیوارد خونه شدم.ده دق قستیجوابم را داد : پنج دق دنشیبوس نیح

زنگ  یزاشت متوجه صدا یبلند اهنگ ظاهرا نم یزدم اما صدا یزنگ م

 .نیبش

 دی: با دیاینفسم باال بگذاشتم تا  نهیس یرو یحال دست نیاش شدم.با ا هیکنا متوجه

 نه! ایکردم  یدخترت و سرگرم م یجور هی



ها دوروزه  هی؟همسایطور نیگذاشت و دستش را گرفت : ا نیزم آلمارا

 ره هوا که! یدادشون م

هم  نیچن نیباال انداختم :  به جهنم ، زن دنسر داشتن دردسر ا یاعتنا شانه ا یب

 !گهیرم د یو سالم.من م حیدخترت صح نمی..ایداره! خداروشکر اومد

 نگاهم کرد: کجا؟ یجد یلیو خ دندیچیدرهم پ شیها اخم
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 یداد و بعد با چشمک لمیتحو نیریش ی.لبخنددمیرا کش یشدم و لپ فسقل خم

تموم  شونی..برم تا دورهمرونیخواستم برم ب ی: با بچه ها م ستادمیصاف ا

 نشده بهشون برسم!

را گرفت ،  میمانتوام را چنگ بزنم که آرام بازو زیرا دراز کردم تا از او دستم

شد : اما ما  رهیالما زد و بعد به من خ یبه رو یشکه نگاهش کردم.لبخند

 شام!مگه نه آلما؟ میبر یخانوادگ میخوا یامشب م

 : آل جون! دیباال پر آلما

 ،  به من چه؟ نیتکان دادم :خب بر یسر سردرگم

دور کرد : گفتم  زیآن را از او مینگاهم کرد و با فشردن بازو هیاندر سف عاقل

.حاال بهتره یمن یمهم خانواده  یاز اعضا یکی قای، و شما االن دق یخانوادگ

،  شامم  رونیب میر یتا من لباس خودم و آلما رو عوض کنم.بعد م ینیبش یبر

 رسونمت! یم میخور یم

 !رونیخواد با دوستام برم ب ینگاهش کردم : من دلم م معترض

 جمع دوستانتون پسر هم هست؟ یتو-



من را تا  میبازو دنیبا کش یجد یلیتکان دادم.خ دییتأ یبه معنا یسر صادقانه

 نی.کوچک ترنمیشانه ام باعث شد بنش یمبل کشاند و بعد با فشار دستش رو

من اجازه بدم  یتصور کن التیدر خ یتون یدر لحنش وجود نداشت : م ینرمش

اماده شدن من  نفقط تا زما الیخ نی!البته ایرو شرکت کن یا یدورهم نیهمچ

 !زمیرسم..عز یم التمیبه حساب خ امیتونه طول بکشه.بعد خودم م یو آلما م

رفتنشان به  رفتارش و بعد تیبا مکثش ، خشونت پنهان کالمش ، جد زمیعز

که پشت  یآماده شدن باعث خشک شدنم شد.با بهت به در اتاق یطرف اتاق برا

 یپسرها یزدم.رو هیکاناپه تک یبه پشت جیسرشان بسته شد زل زدم و بعد گ

 یشنشست و بعد با سرخو میلب ها ینرم رو یاطرافم حساس بود؟خنده ا

 چشمانم را بستم...

 ناشناخته و جالب بود! یلیمرد خ نیا

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

******* 
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شوم  رهیدختر بچه خ کی یکردم مجبور شوم به تاب سوار یوقت فکر نم چیه

از ته دلش لبخند بزنم و در دل زمزمه کنم "  یها از خنده یو در کمال ناباور

 " ستیآن قدرها هم بد ن

خوب و نسبتا خنک باعث شده بود مردم شب را با  یشلوغ بود ، هوا بوستان

مردم ، خنده ها و  یشاد ی، صدا ندیایخانواده به بوستان ها و پارک ها ب

 یکه داشتند ذغالش را اماده م ییپهن شده ، منقل کباب ها یرنگ یلوهایز

که  ییابچه ها و داد و هوار جوان ه یچمن ها ، شلوغ سیخ یکردند ، بو



امد.امشب اما  یوقت در نظرم جالب نم چیکردند ه یم یباز بالیداشتند وال

من را جزء خانواده اش به حساب  یکس نیتا قبل از ا دیکرد.شا یفرق م

 خوش بگذرانم اما امشب... یواقع یبود که بتوانم به معنا اوردهین

داد چشم  یو دخترکش را هول م ستادهیرخش که با لبخند پشت تاب ا مین به

 دیپرس یرفت و م یپشمک آلما م دیخر یبرا یدوختم.حواسش به من بود ، وقت

گفت من هم  یو م ستادیا یکنار تاب م یخواهم ، وقت یم یزیمن هم چ

تا  دچرخان یبا لبخند چشم م یهرزگاه یچشمش باشم ، وقت یو جلو کشانینزد

ها ،  یحواس جمع نیبود.هم نیام ، خانواده گمانم هم ستادهیمن کجا ا ندیبب

 نگاه ها. نی...همزیر یها تیحما نیهم

خسته شد و هردو دست در دست هم به طرف من  یباالخره از تاب سوار آلما

:  دمیجلو کش یکمامدند.لبخندم را عمق دادم و شالم که در مرز سقوط بود 

 ؟یخوش گذشت فسقل

و کنار من نشست ، دستانم را  مکتین یتکان داد و به کمک پدرش رو یسر

 یغش غش من تیتپل یکردم : با اون لپا کشیدورش حلقه کردم و به خودم نزد

 خانم! یفکر دل مردم باش قرت یخند

به  ستادهیو خودش را در آغوشم مچاله کرد.آرکان همان طور ا دیتر خند شیب

 ن؟یموافق یزد و نگاهش را به من دوخت : با بستن یصحنه لبخند نیا

 !ی: شاهتوت میهمزمان و بلند زمزمه کرد هردو

و  دیخم شد ، لپ دخترکش را کش یتکان داد و کم یهمان نگاه خندان سر با

به چشمان من ، همان طور که دستش جلو آمد ،  شالم را  رهیخ یبعد با نگاه

 !یو نجوا کرد : چشم.شاهتوت دیجلو تر کش

و  دنیتر حواسم پرت آن شال جلو کش شیندادم ، ب انشیب یبه دلبر یجواب

 یبه رو یشال فرستاد بود.کارش که تمام شد چشمک ریرا ز میدستانش که موها

 یبستن ستگاهیمحکم و مردانه اش به طرف ا یزد و با قدم ها مانیهردو

 برابردر  یاعتراض چیام بند شد ، چرا ه یصورت یها یرفت.نگاهم به کتان

که حق ندارد شالم را جلو  دمیصورتش نکوب یکارش نکردم؟چرا تو نیا

 بکشد..



اگر  دیداد چرخ خورد.شا یرا تکان م زانشیآو یبه طرف آلما که پاها نگاهم

 ی،  دستش با مهر رو جایداد زدن ، زور گفتن و تعصب ب ی، به جا یهر مرد

فرستاد و تهش مثل  یشال م ریاورا ز یو با مالطفت مو نشست یشال زنش م

مذهب و  هر، با  خیو تار ایدن یکجا چی..در هیزن چیزد ، ه یم یاو چشمک

 .دید یدر خودش نم گریتاب مقاومت د یاعتقاد
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 نگاهم را حس کرده بود  یرگیکه خ آلما

 یگونه ها یاش ، سرخ یشکل توت فرنگ یطرفم سر چرخاند.گل سرها به

زدم و سر جلو بردم : تو هم  شیبه رو یداد ، لبخند یتر نشان م شیتپلش را ب

 ؟یدوست دار یشاهتوت یبستن

 : آله ، دونه داره! دیخند

 یطعم بودم ، دانه ها نیعاشق ا لیدل نیمن هم به هم قایزدم ، دق یهم لبخند من

 میهیلذت بخش بود : من  تو چقدر شب میدندانم برا ریشاهتوت ز یدوست داشتن

 اومده.. رشیگه بابات ، دوتا دختر گ یبچه ،راست م

نگاهم کرد :  یکودکانه درهم رفتند و با بداخالق شیجمله اخم ها نیا دنیشن با

 فقط آلما..دختر باباست!

 یرا نوازش کردم : نم فشیلط یو گونه  دمیکش یقیکوچک ، نفس عم حسود

 ؟یبه من قرض بد کممیشه بابات و 

تمام  دیکرد . قطعا با نیمز یرا به لبخند میسرتقانه اش دوباره لب ها نوچ

کوچک  یهوو نیکردم که ا یم ادهیپ یمرد وقت نیا یرا رو میها طنتیش

اش  یشاهتوت یو اسکوپ ها یفیق یزود با دو بستن یلیحضور نداشت.آرکان خ



 گرید فرا به دست آلما سپرد و طر یگریرا به دست من داد و د یکیبرگشت.

 یوسط ما دونفر نشسته بود و دست دراز شده  قایدخترش نشست.حاال آلما دق

که انگار  ییطورها کی.دیرس یتا پشت من م مکتین یپشت یآرکان رو

 را در پناه خودش گرفته .  مانیهردو

آلما نشست و آرام نوازششان کرد :  یبسته شده  یموها یهم رو گرشید دست

 ؟یکالس رقص دار ییچه روزا

 ی، اما با وجود شلوغ نمیبنش مکتین یشد چهارزانو رو یخواست م یم دلم

: سه روز در هفته .دوروزم کالس  دمیکش یپارک خودم هم خجالت م

 دارم! یخصوص

 ؟یروزها چ یتکان داد : باق یسر

،  رونیب میریزدم و دهانم از سرما سر شد : با بچه ها م یناز بست یبزرگ گاز

 ..شگاهی...آرای، کافه ، رستوران ، مهمون جیکنار خل

 فیظر یکه صدا دیبگو یزینگاهم کرد و خواست انگار چ یاخم کمرنگ با

 ؟یرا به مقابلمان دوخت : آرکان ، خودت مانی، نگاه هردو یزن

 یشالش و مانتو ریبلوند رها شده از ز یزن ، موها ظیغل شیآرا یرو نگاهم

جلو بروم و  جانیخواست با ه یلحظه دلم م کی یتنگ و کوتاهش افتاد.برا

داشت و مدل جلوبازش  ییبایز ییموی، رنگ ل دهیرا از کجا خر شیبپرسم مانتو

نگاهش  کوتاهبود که من دوست داشتم.سکوت ارکان باعث شد  یی، از همان ها

 کنم.جاخورده
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 بود  یبار نیاول یزن زل زده بود و برا به



کج کردم تا جمله ام  یدرهم رفته.سرم را کم شیاخم ها زانیم نیتا ا دمید یم

را فقط خودش بشنود : دوست دخترت بوده؟نگران نباش ، من روشن 

 فکرم!برو جلو پشتتم!

که آلما کامال  ستادیا یبلند شد و طور شیمن از جا یتوجه به جمله و شوخ یب

آلما دوخته شد و  یشده  یا یپشتش قرار گرفت.نگاهم به دستان نوچ و بستن

 تون خانم!چهره ام درهم رفت : امر

 !بهیناباور نگاهش کرد : امرم؟چقدر غر زن

کرد لبخند  یبه طرف من ، سع نشیماش چییو با گرفتن سو دیکوتاه چرخ آرکان

مفهوم  یب شیکه در آن به شدت ناموفق بود و فقط لب ها یبزند ، کار یمحو

 !امیزود م یلی.خنیداخل ماش نیشه خواهش کنم با آلما بر یکج شدند : م

که حاال با با دقت به من زل زده بود رفت و آمد کرد.با  یاو و زن انیم نگاهم

که  یزیزد ، چ یخواسته اش موج م انیم یآرام گفتنش تحکم خاص یهمه 

دستور نگاهش  کیتر به چشم  شیو ب نمیخواسته نب کیباعث شد ان را 

 یصدا دوباره میکه دست آلما را گرفتم تا برو نیرا ارام گرفتم و هم چییکنم.سو

 آلمااست! نیبزرگ ، ا یزن بلند شد : خدا

بلند ، همراه آلما از  یکرد و من با قدم ها بمیارکان با اخم به رفتن ترغ نگاه

 نیتا به من برسد.قفل ماش دیدو یدخترک پشت سرم م بای.تقرمیپارک خارج شد

دور دهان و  فمیو با دستمال مرطوب داخل ک ندیرا زدم و کمک کردم بنش

 نیدر باز ماش نارکه وضعش بهتر شد ک یکردم.کم زیتم یدستانش را از بستن

 ؟یشناخت ی: آلما تو اون زن و م ستادمیا

باال انداخت :  یافتاد و سربه هوا سر لمی، نگاهش به موبا فمیباز ک مهین پیز از

 ؟یدار یباس

 کیرا به دست  نمیزننا لیمانده بود موبا نمیبود.هم یداشتم هم جوابم منف اگر

 یکند..مثل خودش سر باال انداختم و با بستن در عقب رو یدادم تا باز یبچه م

 دنشیراننده نشستم.فکرم مشغول آن زن شده بود.واضح بود آرکان با د یصندل

و خوشحال نشده بود.به خواست آلما پخش را روشن کردم و  ختهیبهم ر

 نیرا باال بردم تا دست از سوال و جواب و حرف زدن بردارد.در ا شیصدا



که او را سرگرم کنم.با  نیخودم را هم نداشتم چه برسد به ا یلحظه حوصله 

گره خورده از عرض  ییدرهم و اخم ها یپدرش که داشت با چهره ا دنید

 نمیکنار بنش یصندل یشوم و رو ادهیشد به خودم امدم.خواستم پ یرد م ابانیخ

را  نیشدنم را گرفت.خودش ماش ادهیپ یبا بستن در جلو دیرس نیکه به ماش

دور زد و ان طرف نشست و بعد فشردن چشمانش زمزمه کرد : خودت برون 

 لطفا!

توانست داشته  یم یچه علت یختگیاز بهم ر زانیم نینگاهش کردم ، ا یکم

 یصدا یکنم گذرا نگاهم کرد و کم ینم یسکوت کرده و حرکت دید یباشد.وقت

 اومده؟! شیپ یپخش را کم کرد : مشکل
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کند  انیداشت ب یسع یوصف نشدن یتیام گرفت و بروزش ندادم.با جد خنده

 یرا رو میدادم و دست ها هیکام ت یآرام به صندل یلی.خفتادهین یاتفاق خاص

اون جا گفتم اگه  ؟درستهیبد حیتوض دیبا یکن یفرمان قفل کردم : فکر نم

 هیحو من روشن فکرم..اما صرفا خواستم رو ستین یدوست دخترته مشکل

 سیروشن فکره!نزدم دهن اون زن و سرو ستمیکه ن یزی.وگرنه تنها چیریبگ

 بود آبروت نره و... نیا ینکردم برا

سرش را  یحرفم ، با همان لحن کالفه و به شدت خسته ، آن هم وقت انیم دیپر

 فشرد : لطفا تمومش کن ! یم

 دهیچشمانش ند انیرا م یحجم از خشم و کالفگ نینگاهش کردم.تا به حال ا فقط

فست  هی یکینزد نیبستن کمربند نجوا کرد : ا نیو ح دیکش یقیبودم.نفس عم

 با فست فود برو اون جا! یفوده ، اگه موافق



تکان  شیو با لبخند لب ها دیجلو کش یدوصندل نیخودش را از ب آلما

 !زایخوردند:آخ جون...پ

درهم رفته  یاما حساب میرا به حرکت درآوردم.اخم ها نیزدم و ماش استارت

و آن قدرها هم خنگ نبودم که  دیخواست بگو یبود که نم یزیچ کیبودند ، 

 یزیپخش را باال بردم تا آلما چ یبوده.صدا یان زن چه کسنتوانم حدس بزنم 

 از سوالم نشوند : همسر سابقت بود؟

رفت و  نیتمرکزم از ب یلحظه ا یو نگاهم کرد که برا دیبه طرفم چرخ یطور

 یفرمان را چرخاندم و نفس عیمقابلم برخورد کنم.سر نیبود با ماش کینزد

فرستادم.واکنشش کامال مشخص کرد که حدسم درست بوده.همچنان  رونیب

شوم.همان طور که حواسم از  یکرد.راهنما زدم تا وارد فرع یشکه نگاهم م

 به بغل و پشت بود زمزمه کردم : زدم به هدف..نه؟ نهیآ

پارک کردم.به  ابانیخ ی هیرا در حاش نیهم قرار داد و من ماش یرو پلک

 یمرد عروسک پوش دنیو آلما با د میبود دهیمان بود رسکه مد نظر یفست فود

زمزمه کرد ، از  ی. کالفه لعنت دیکش یغیتن زده بود ج یکه لباس پلنگ صورت

شود.در  ادهیشد و با باز کردن در عقب ، به دخترش کمک کرد تا پ ادهیپ نیماش

من باال بپرد.کنار  یشده باعث شد ابرو جادیا یمحکم بست و صدا یرا کم

به طرفش  چییرا زدم و با گرفتن سو ریشوم.دزدگ ادهیتا من هم پ ستادندیا نیاشم

 شما! یامانت نمینجوا کردم : ا

مشتم ماند و  انیم چییگرفتن ان ، دستم را گرفت و آن را جمع کرد.سو یجا به

زمزمه کرد : عادت  یرو به نگاه متعجبم ، بدخلق تر و گرفته تر از هرزمان

 !ادیندارم اموالم و از مال همسرم جدا بدونم که امانت به حساب ب

هم ادا شد  یتفاوت یو کامال ب یبود ،  با لحن معمول یساده ا ی جمله

 نیزم یباره رو کیآب که  وانیل کی هی.شبختیدل من ر انیم یزیاما...چ

را داخل  چییحالم نشود و سو رییتا متوجه تغ دمیشالم کش یبه لبه  ی.دستزدیبر

 یحساب یوقت وموردعالقه اش ماند  یکنار پلنگ صورت یانداختم.آلما کم فمیک

در پوشش لباس را کالفه کرد ، به طرفمان امد تا داخل فست فود  چارهیمرد ب

 باعث یسبز و نارنج یها ی.صندلمیشو
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و آرکان بعد  میچهارنفره نشست زیم کیبودند فضا شاد به نظر برسد.دور  شده

پرسش از ما ، سفارشات را داد.استخر توپ کوچک داخل رستوران آلما را به 

او داخل استخر  یها دنیطرف خودش کشانده بود. همان طور که حواسم به پر

 !نمیتورو با اخم بببود نجوا کردم : عادت ندارم 

را  شیاخم ها یکرد گره  یرا به طرفم چرخاند و کوتاه چشم بست و سع سرش

 یبره!برنامه  شیپ یطور نیخوام.امشب قرار نبود ا یباز کند : من عذر م

 داشتم! اما نشد.. یبهتر

کج کردم و قبل  یهم داشت.سرم را کم یخشم داشت ، حرص و کالفگ نشدش

که مشتش باز  نیدستش قرار دادم.ا یکنم دستم را رو یکه بفهمم چه م نیاز ا

 نیلبم نشاند.من از ا یرو یدستم قرار گرفت لبخند ریشد و دستش آزادتر ز

 یکس حالخوب شدن  یوقت از ته دلم برا چیها تا به حال نداشتم.ه تیموقع

دختر خوشگل  هی، امشب با  نیزدم : بب شیبه رو یتالش نکرده بودم.چشمک

 یشام نیاول نیخوشگل خانمت باشه!ا نی.لطفا حواست فقط به اونریب یاومد

 !یهست که تو من و دعوت کرد

 هیخواست ال یرفته بود ، در چشمانم زل زده و انگار م نیکامال از ب اخمش

 رو خوب کنه؟ یذهنم را بشکافد : خانم دنسر هم بلده حال کس یها

 نیکار و انجام ندادم.اما واقعا اگه با ا نیعمق گرفت : من تا به حال ا لبخندم

 شه! یشام کوفتم م ینیبرج زهرمار روبروم بش یچهره 

 یادامه دادم : اگه بچه  یتر شیب ی، درون چشمانش نشست . با انرژ لبخند

 رقصم! یامشب برات باله م یباش یخوب



را کمرنگ کرد ، راحت تر  تشیخوردند و ان حالت جد نیچشمانش چ ی گوشه

 ؟یقالب کرد : بلد نهیس ینشست و دست رو یصندل یرو

من و  یلم دادم : دست کم گرفت یصندل یو بعد مثل خودش رو دیباال پر میابرو

 تو از من پس؟ یدون یم ی؟ چ

انداخت. ،  یبود نگاه یو کوتاه به جانب آلما که گرم باز دیکش یقیعم نفس

: تو خودت از  میزود اما دوباره هدف مردمک نگاهش من و چشمانم شد یلیخ

 ؟یدون یم یمن چ

سواال  نیدکتر ، ا یقرار دادم : آقا زیم یزدم و دستانم را رو یلبخند الیخ یب

 یشد . نه االن و تو یم دهیهم پرس یشناسنامه  یقبل نشستن اسممون تو دیبا

 !مونیشام به قول خودت خانوادگ نیاول

من هنوز  یچهره اش با وجود تمام تالش ها یدستش را باال برد ، گرفتگ هردو

 خوام! یامد : عذر م یهم به چشم م
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 یرنگ یو لبخند محو و ب رمیپذ یات را م یعذرخواه یعنیتکان دادم که  یسر

من امشب ،  شب  یکرد با توجه به حرف ها یلبش نشاندم.داشت تالش م یرو

بودند که تا به حاال  یینشود اما خب..چشمانش ، صادق تر از تمام نگاه ها یبد

پدر  هیمن  نظربودم.چنگالم را در ظرف ساالدم فرو بردم : تو از  دهید

 !یمهربون

 شیها یسس به ساالدم اضافه کردم و گوجه فرنگ یرا به من داد.کم توجهش

 .یکن یپدرا رفتار م هیبا من هم شب یرا داخل طرف ساالد او انداختم : حت

 ؟یبکن یفکر نیباعث شد همچ یکرد : چ یزیر اخم



 نیجور نبود ، با ا باتشیبه نظرم با ترک یلیداخل ساالد ، خ یهسته  یب تونیز

من  یبه چهره اش زل زدم : از نظر تو کارهاحال ان را داخل دهانم گذاشتم و 

همون طور که الما  نهیهم ا تیمن اشتباهه!سع دنی، حرف زدن من ، لباس پوش

 .یکنبا من هم همون رفتار و ب یکن یرو متوجه خطاهاش م

 واقعا ! ستیطور ن نیکرد : ا یگوش م میبه حرف ها یجد یلیخ

خودم را  یقرار داد و رفت.پپرون زیم یرا رو تزاهایزدم ، گارسون پ یلبخند

تا  یعنی،  یهست یمرد منطق هی: تو  ختمیر شیو سس قرمز را رو دمیجلو کش

پدرانت ، داد  یرفتارا نیاتفاقا از ا ادیمن خوشم م ،یطور بود نیاالن که هم

، با  یها مهربون بچه، با  یستیخودت ن تتی..اولویکن ی، کم اخم م یزن ینم

 !میستیهم ن هیشه منکر شد که شب یها اما...نم نیا یهمه 

 سیاسال کیداشت اجازه بدهد من تنها حرف بزنم ، بدون برداشتن  یسع انگار

دادم  هیدستانم تک یگذاشته و چانه ام را به گره  زیم یرا رو میآرنج ها تزایاز پ

 .یاطرافم فرق دار ی، با آدما ادی، ازت خوشم م هیچ یدون ی: اما م

را شکست و  نشانیب یدستش را جلو آورد و با گرفتن دستانم ، گره  هردو

نظرم راجع  دمتیکه د یبار نیاول یدون یچانه ام را از ان ها فاصله داد : م

 بود؟ یبهت چ

:  دمی..بلند خندمیهم را نابود کرده بود قایبرخودمان در لنج افتادم ، دق نیاول ادی

 یبارت کردم!عوض یحقت بود هرچ !هرچندیتیترب یعجب دختر ب یالبد گفت

 مغرور...

، اما آرام تر و محو تر از من : نه ، از ذهنم گذشت چه دختر  دیهم خند خودش

 !یخوشگل

ناکس ، پس  یدرون دستانش بود : ا می، هنوز دست ها دمیرا جلو کش خودم

 !یکن یانکار م یه یگم همون اول عاشقم شد یچشمت و گرفته بودم.م

 شد! تیشد منکر خوشگل ینه واقعا عشق نبود.اما خب ، نمتکان داد :  سر
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 نمی، بب انمیباال انداختم : بله در جر ییتکان دادم و ابرو یاعتماد به نفس سر با

 شب؟ یبرا یزن یمخم و م یدار

انداخت تا خودش را کنترل کند  نییسر پا یاخم کند.لحظه ا ایدانست بخندد  ینم

 خفه شده از خنده اش : آمال؟ ی، درست مثل صدا

 خوام.اراده کن فقط! یآوردم : جون؟آقا من که مخ زدن نم نییرا پا میصدا تن

وارد کرد و همزمان با رها  ی.به دستانم فشاردندیلرز یاز خنده م شیها شانه

 یکرد .خودم هم لبخند دایب پرتاب شد و خنده اش بروز پکردنشان سرش به عق

ان زن پاک شده و فراموشش  دنیزدم.باالخره موفق شده بودم.کامال ذهنش از د

فرستاد : دختر  رونیب یدوباره صاف نشست و نفس دیکرده بود.خوب که خند

 !یتو معرکه ا

دارم باهات راه .همه جوره یبگ یچ یو نگ نیکردم : بله ، ا نییباال و پا سر

 !امیم

منفجر شدن از خنده  یبلند شد ، هنوز اماده  شیکرد و از جا یاشاره ا تزایپ به

 بخوره! ادیبود : مشغول شو تا برم آلما رو صدا کنم ب

 انیرا م میتزایبرش از پ کیتکان دادم ، او به طرف الما رفت و من  یسر

، چون عادت  دیایب رونیکرده بودم تا از حال و هوا ب یدستانم گرفتم.شوخ

رخنه کرده بود  یترس ، کنج دلم ، طور کیاما.... دنشیطور د نینداشتم به ا

 یام م یهمراه یکه از دوازده سالگ یبا ان چه کنم.ترس دیدانستم با یکه نم

 یلب ها ی!چشمانم را کوتاه بستم.لبخند روهیکرد.هرشب ، هر ساعت و هر ثان

 آلما لبخندم را برگرداند.



 یگفتم؟آلما با کمک آرکان رو یم شیترسم برا لیاز آن روزها و دل دیبا چطور

 گری.نگاهشان کردم.دختیسس ر شیتزایپ ینشست و او با محبت رو یصندل

 در چهره اش مشهود نبود اما درون قلب من.... یو ناراحت یگرفتگ

 یط یالیخ یب دیزد و بعد آن را به طرف من گرفت.با شیتزایبه پ یگاز آلما

.چهره درهم بردم یزندگ نیا یروزها یو همه  شهیکردم ، درست مثل هم یم

 ؟عمرایکن یحلقت به من تعارف م یتو یزمزمه کردم : کرد یو به شوخ

 بخورم!

اش را به  یدهن یزترایتر بخندد و مصرتر شود تا پ شیباعث شد ب نیهم

را داخل  تزایمقاومت دهانم را باز کردم و او نصف پ یخورد من بدهد.بعد کم

اش کرد و من با  ی.پدرش هم همراهدیدهانم فرو کرد و بعد به چهره ام بلند خند

 .دمیخط و نشان کش شانینگاهم برا

خوب کردن حال  یها و تالش ها برا دنیخند نیبود ؟ هم نیداشتن هم خانواده

حسرت  نیخانواده بودنم ار ، مسبب ا یوقت مسبب ب چیبود..من ه نیهم؟اگر ا

 وقت.. چی!هدمیبخش یها و دردها و ترس ها را نم
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**************************************************

******* 

 عقب یخانه متوقف کرد و هردو همزمان نگاهمان به صندل یرا جلو نیماش

کردم  یبود.سع دهیدراز کش یصندل یو رو دهیدوخته شد ، آلما آرام خواب

شد از  هوشیباشد تا از خواب نپرد : انقدر ورجه وورجه کرد ب میمال میصدا

 رم ! ی، تو ببرش باال ، منم م یخستگ



را گرفت و نگهم داشت.با  میشوم که بازو ادهیرا باز کنم و پ نیدر ماش خواستم

کرده بودم که حس تهوع به  یرو ادهیز تزایقدر در خوردن پ.آن دمیتعجب چرخ

 ه؟ینبود : چ زانیهم م یلیجانم افتاده بود و حالم خ

 وقت شب؟ نیا یبر یخوا ینگاهم کرد : کجا م یجد یلیخ

ام جمعش کردم  نهیس یافتاد و بعد ، رو نییپا نیماش ی رهیدستگ یاز رو دستم

 لیسوار شم.من اتوموب نیماش ابونیانگار قراره برم سرخ یگ یم یطور هی: 

 گردم خونه! یوقت شب برم نیا ستیبار ن نیاول نمیدارم و ا یشخص

 یام شد : اگه االن بهت بگم با بعض رهیخ یتر شیزد و با دقت ب هیدر تک به

 باباها رفتار کردم؟ هیمشکل دارم شب تیعادات رفتار

 ی: قبال هم بهت گفتم با ، بابا بودنت مشکل دیباال پر میزدم و ابرو یگنگ لبخند

 ندارم!

اش باعث شد لبخندم آن قدر محو شود که انگار اصال از اول وجود  جمله

درد گرفت : اما من همسرتم نه  مینداشت.اهل بغض کردن نبودم اما ، گلو

 بشن! کینقش ها تفک نیا دیپدرت..با

خلوت  یباز با خودم کم دیارام شده بود.امشب با مینگاهش کردم ، صدا کوتاه

نقش اون  نینداشتم تا بتونم ب یوقت پدر چیمن ه یکردم : حق باتوا ، منته یم

 قائل بشم! زیو تو تما

که  یبود ، مثال ان درد دهیرا فهم زینگاهم کرد ، قطعا از لحنم همه چ شکه

که  یچشمان دیشا ایمشتش گرفت و با تمام توان فشرد ،  انیباره قلبم را م کی

 یقطره اشک ، لبخند مسخره ا کی یاما صاف بودند ، بدون حت دندیلرز یم

ش تر از حس یحجم از عقده درون من ب نیلب نشاندم.مضحک بود ، ا یرو

بودن  یکردم به عقده ا یوقت فکر نم چی.هدیرس یترحم خنده دار به نظر م

جو مردساالرانت ، بگو با کدوم  یتو یخودم اعتراف کنم : خب ، حاال که رقت

 زودتر تا منم تهش بگم به جهنم و برم! یاخالقام مشکل دار

نگاهم  انیم یو با همان چشمان جد دیکه نخند دیام جان ندارد.فهم یشوخ دیفهم

نمانده تا بغضم بترکد و  یزیکرد چ یفکر م دیگشت که نبود ، شا یزیدنبال چ



 یکار را م نیکننده بود اگر واقعا ا دیکنم ، ناام هیدر آغوشش گر یها یها

 شده ها! رمید قعا، من وا یشد : ه یم یداشت طوالن یادیکردم؟سکوتش ز

 ادهی: پ دیصورتش کش یفرستاد  و بعد کف دستش را رو رونیب یقیعم نفس

 !یتونم اجازه بدم تنها بر یوقت شب نم نیباال ، ا ایشو ب
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، االنم که  ای، ب یزن یگم از سر شب مشکوک م یباال انداختم : م ییابرو

 خونت! یکشون یمن و م یدار

را باز کرد و زمزمه کرد : برو در و باز کن ،  نیدر ماش یلبخند چیه بدون

 !ارمیکنم م یمن الما رو بغل م

 فمیکه عصر از اهو گرفته بودم را از ک یدیسته کلشدم و د ادهیپ

آسانسور را زدم.آلما به  یدرآوردم.جلوتر از ان ها وارد ساختمان شدم و دکمه 

سر آلما قرار دادم :  ریدستم را ز رآگاهانهیبغل وارد آسانسور شد و من کامال غ

 !رهیگ ی.گردنش درد میبد بغلش کرد

 یدرهم رفتند : چقدر قدت بلنده ! چه معن میام شد.اخم ها رهیخ بیو غر بیعج

 داره؟

 چیفرستادم.ه رونیب یبه تفاوت قدمان زل زدم و نفس پرحرص نهیبعد در آ و

خودم حرف  یکرده و انگار که من برا اریگفت ، سکوت کامل اخت ینم یزیچ

 دیجلوتر از او خارج شدم و با کل ستادیکرد.آسانسور که ا یبزنم تنها نگاهم م

و آلما را  درآورد یرا به سخت شی.کفش هادمیرا باز کردم و کنار کشقفل در 

در آغوشش جا به جا کرد و به طرف اتاقش قدم تند کرد.من هم داخل شدم و 

بود که با وجود  ییتوانستم بمانم ، از ان شب ها ی.نمستادمیهمان جا ا فیبالتکل



گشت دسته  یکه بر م نیاما حالم خوب نبود.بهتر بود قبل از ا میتمام تالش ها

بود و مغازه  اریرفتم ، اگر هم شانس با من  یم وکرده  زانیرا کنار در آو دیکل

 هیو تا خود صبح ، دود مهمان ر دهیخر گاریپاکت س کیکردم  دایپ یباز ی

 کردم. یم میها

به  یشده ، نگاه رید یمیهر تصم یبرا گرید دمیاتاق آلما که خارج شد فهم از

بودم انداخت و جلو امد.در باز خانه را بست و دسته  ستادهیامن که ان طور 

باز مانده بود  پشیکه ز فمینرم ، داخل ک یلیو خ دیکش رونیرا از دستم ب دیکل

مبل  یرا از دستم درآورد و باز هم با ارامش رو فیپرت کرد.بعد هم ک

بلند  یکارش نگاهش کردم ، با همان قدم ها ییقرارش داد.مات و مبهوت چرا

فرو رفتم که  یبه آغوش هیدوباره به طرفم امد و من ، در عرض چندثان

 بود. دهیناباورانه من را به حبس دستانش کش

خشک دو طرف  یقدر از کارش شکه شده بودم که هردو دستم مثل چوب ان

دور کمرم حلقه  گرشیدستش پشت گردنم و دست د کیشد.او اما  زانیبدنم آو

که سرم در آغوشش پنهان  یگوش من ریآورد ،  ز نییشد و بعد سرش را پا

 کنم زمزمه کرد : متأُسفم! دایتوانستم تمرکزم را پ یشده بود و نم

افتاد؟  یداشت اتفاق م یزیمتأسف بود؟اصال اطراف من چه چ یزیچه چ یبرا

زمزمه  یام نشستند و بعد ، دوباره صدا قهیشق یآرام رو شیلب ها ینرم

 امال! ستین یبد زیچ زنیبابت دردهاشون اشک بر یکه ادما گاه نیمانندش : ا

عطرش ،  ی.بودمیکش یقیشد ، نفس عم یم زیداشت ذهنم متوجه همه چ تازه

باال امدند و دور  دیشد تصور کرد ، دستانم با ترد یبود که م یزیبهتر از چ

ا حس من ر نی، او در ماش میو فنجان بود لیف هیشب بایکمرش نشستند ؛ تقر

داشت آرامم  یام را هم حس کرده بود و حاال سع یبود ، بغض لحظه ا دهیفهم

 !فهیضع یکند : اشک واسه آدما
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و  نیبهت ا یتر من را در خودش حل کرد : ک شیناباورانه شد و ب شیصدا

 گفته؟

تلخم  یبود که من در هجده سال زندگ یا جهینت نیبه من نگفته بود ، ا یکس

داشت :  یادیمردانه اش فشردم.آرامش ز راهنیتر به پ شیگرفته بودم.سرم را ب

 ندارن! هیبه گر یاجیاحت یقو یبگه ، آدما یکس دیمگه با

درهم رفته بود و جزء  یاش جدا کرد ، چهره اش حساب نهیرا آرام از س سرم

 ترسونه! یطرز فکرت من و م نی: ا دیکاو یبه جزء صورتم را م

در آغوشش بودم و  بایکه من تقر نیشد ، ا یم یداشت احساس یادیفضا ز نیا

کرد و  یطور نگران نگاهم م نیکه ا نیشده بود ، ا دهیچیدستانش دور کمرم پ

، حاال  یخوب نبودند : نترس دک کدام چیحالم بد بود ه زانیم نیکه من تا ا نیا

 چیحالم خوبه ، ه ندستات و شل کن رخصت بده من برم! باور ک یگره  کمی

 !ستیدلم ن یهم تو یحسرت

 یپر لرزش مزخرفم جا یکردم ، آن صدا ینکرد ، من هم بودم باور نم باورم

اتاق  یتکان داد و کالفه زمزمه کرد : برو تو یگذاشت ، سر یباور کردن نم

 کنم بخواب . یآلما برات رخت خواب پهن م

داشتم تا  اجیاحت ی، هرچند من زمان میحال و روز بمان نیخواست در ا ینم دلم

ام  یبارم نبود..کال در زندگ نیآغوش فکر کنم و بتوانم هضمش کنم .اول نیبه ا

بود ،  ینوع روابط را الاقل نداشتم اما حسش...خاص تر از هروقت نیحسرت ا

: چرا اتاق آلما؟قرار به  یطوالن یکردم ، ان هم ساعت ها یبه ان فکر م دیاب

 موندن باشه در خدمت خودتون هستم!

که سرد  یگونه ام نشست ، گونه ا یکمرم جدا شد و رو یدستش از رو کی

ماند : من به وقتش در  یبه سان معجزه م شیدستانش ، برا یبود و گرما

 فعال اتاق دخترک برات امن تره! ینتهخدمت شما هستم خانم عجول ، م

 با رفتن ندارم! ی: من واقعا مشکل دمیکش یقیعم نفس



کنار  تیعادات اخالق یسر هیگفتم با  نمیماش یمن مشکل دارم ، بهت تو-

 از اوناست. یکیموندنت  رونیوقت شب ، ب نی.اامینم

بود که خودش  نیا هیامدم.در واقع شب رونیحرکت ساده ، از آغوشش ب کی با

 تیفیکه کوتاه سهمم شده بود اما ک یاجازه بدهد آغوشش را ترک کنم.آغوش

بهت بگم به جهنم و  یو گفت نیخواستم اگه ا یم نیماش یداشت : تو ییباال

 .ادیگفتنم نم یراهم و بکشم برم!االن ول

 هیتر شب شیخانه اش ، ب ییرایو روشن پذ کیتار انیمحو مردانه اش م لبخند

درونم را مات خودش کند ، من  یماند که دخترک کول یسحر و افسون م کی

 بودم : االن حالت خوبه؟ جیها ، گ یرگیمحو شدن ها و خ نیاز ا
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 خوبم! شهینشست : من هم میلب ها یرو یا یمعن یب لبخند

 هم خوب بمون ! شهیگره زد : هم نهیس یو دستانش را رو دیکش ییبلندباال نفس

 نیا انیمرد نصفه شب م نیبود که ا یخواهش نبود ، انگار دستور کی هیشب

هم از آن بدش  یلیکه قلبم ، خ یکرد..دستور یم لیخانه داشت به من تحم

 یاون شکل گرفت : چرا یلبخند محوش عمق دیبود!چهره ام را که د امدهین

 ؟یشد

 نیگشتم.بدتر یبهداشت سیمعده ام قرار دادم و با چشم دنبال سرو یرو یدست

 یبه شدت احساس یفضا کیحالم رخ داده بود ، وسط  نیبدتر یزمان ، برا

 ی..اما انقدر خوردم حس مستایدونم االن جاش ن یآوردم : م یگند داشتم باال م

 !ارمیخوام باال ب یکنم م



با دست ،  تیچهره اش باعث شد در همان حال بلند بخندم و او در نها یناباور

اشاره کند و  یبهداشت سیهمان طور که نگاهش خندان بود و متأسف به سرو

 خنده اش بلند شود. یو صدا اوردیآخرش هم تاب ن

بود  دهیامشب فهم نیام بودم.قطعا هم یزندگ نیریگند زدن در لحظات ش استاد

 آورد. یخودش نم یا گرفتن من به سرش رفته و فقط به روب یچه کاله گشاد

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

********* 

آن قدرها هم  نیزم یرو دنیبود که از خواب بلند شده بودم.خواب یا قهیچنددق

پف کرده به سقف زل  یو چشمان دهیژول یکردم سخت نبود.با موها یکه فکر م

 یچوب ها یخورد و صدا یم یتختش چرخ یرو یزده بودم.آلما هرزگاه

و از  ردهخانه سر ک نیکردم شب را در ا یشد.هنوز هم باور نم یتختش بلند م

 هم داشتم. یکه خواب راحت نیهمه مهم تر ا
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آن را باال  لیموبا یبدنه  یرا کنار بالش حرکت دادم و با لمس سرد دستم

ساعت ،  دنیآوردم. انگشتم کنار قاب را لمس کرد و با روشن شدن صفحه و د

 بلند شدم. میو از جا دهیکش یا ازهیخم

سرم بستم و بعد  یباال یرا با دست شانه کردم و به صورت گوجه ا میموها

 رونینشود از اتاق ب داریکه آلما از خواب ب یآرام ، طور شرتمیمرتب کردن ت

شدم و  سیامد.اول وارد سرو یخانه م یاز اشپزخانه  یزیر یزدم.سرو صدا

آب  یذدست و صورتم را آب زدم و بعد ، همان طور که با دستمال کاغ

 گرفتم وارد آشپزخانه شدم. یصورتم را م



من ، درحال دم  یزندگ یروزها نیا یمنطق شهیآداب و هم ید مبادمر دنید

 یریتصو نیتر بیعج دیشا یداخل قور نیو انداختن چوب دارچ یکردن چا

حضورم ، سر چرخاند و انگار از آن  ینی.با حس سنگنمیتوانستم بب یبود که م

 .ریجا خورد : صبح بخ ستادنمیجا ا

جمع کردم ، چهره ام را لبخند  نهیس یزدم و دست رو هیتک واریپهلو به د به

 ؟یکن یدم م ییکاور کرد : چا یناباور

 به؟یعج شیقرارش داد : چ یکتر یرا گذاشت و رو یقور در

نشستم : همه جاش  زیو پشت م دمیکش رونیهارا ب یاز صندل یکیرفتم و  جلو

 که حد نداره! ادیبدم م کاریب یانقدر از مردا ؟منی، اصال چرا سرکار نرفت

رفت : امروز فقط عصر  خچالیچهره نشاند و به سراغ  یرو یساختگ یاخم

 !ستمین کاریوقت دادم به مراجعا ، نگران نباش ب

نگاهش کردم :  قیکه داخل سبد قرار داده بود مشغول شدم و دق ینان تازه ا با

 ؟یبپز یغذا هم بلد

ورد : ا رونیمربا را هم ب ی شهیگذاشت و ش زیم یو کره را رو ریپن ظرف

 چطور؟

تکه نان داخل دهانم انداختم.کاسه را از مربا پر  کیچانه گذاشته و  ریز دست

 ای؟یدرست کن یبلد یکرد و ان را هم مقابلم قرار داد : مثال سمبوسه و ماه

 ؟یقرمه سبز یحت

تر  شیب یقرار داد و آرام نگاهم کرد.کم زیسطح م یهردو دستش را رو کف

 ه؟یچ یسواال برا نیبسته بودمشان : بلدم ، االن ا یکه گوجه ا ییبه موها

فرو بردم و هردو  جیهو یمربا ینان داخل کاسه  یتر شد ، تکه ا شیب میاشتها

!مگه یموردعالقم و همرو بلد یرا باال انداختم : خداروشکر ، غذاها میابرو

 خواد؟ یم شیاز زندگ یآدم چ هی گهید

اشاره کردم  یو چا یشم و ابرو به کترو با چ دمینگاهم کرد ، خند ناباورانه

 سرم رفته! یفهمم چه کاله یگذره تازه م ی: هرلحظه که م دیکش یقی.نفس عم
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مفرح  یلیتوانستم آزادانه قهقه بزنم ، وقت گذراندن با او خ یپر بود ونم دهانم

تمام  ییقورت دادم و در جوابش با پررو ی.لقمه را به سختدیرس یبه نظر م

حرفارو  نیکه ا زکردنیخونه تم هیغذا درست کردن و  هی گهیزمزمه کردم : د

 !یکن یخونه با من همکار یکارا یتو دینداره ، تو با

مردانه اش به طرز  یسرتکان دادن چندتار مو نیا نیتکان داد و ح یسر

اش سرخوردند.خنده ام کمرنگ شد و  یشانیپ یرو ییبایو ز زیشگفت انگ

 شد منکرش شد. یکردند.جذاب بود و نم زشیچشمانم انال

..تو نهیمنه ، اما سوالم ا ی فهیخونه وظ یکارها یتو یبله ، قطعا همکار-

 ؟یو کار خونه بلد یاصال آشپز

م پر و منحصر به فرد مردانه اش پرت حواسم را از چهره و اندا یسخت به

دم  ییبود : من بلدم چا یبه شدت باطل اسیاطرافم ق یبا پسرها اسشیکردم.ق

کشم چون دستام زود  یاما نم یکردم.جاروبرق یهم گاه یکنم ، دستمال کش

،  رمیگ ینمکردنش و به عهده  زیهم ابدا تم یی، حموم و دستشو رهیگ یدرد م

 بلدم! یخونگ تزایو پ مروی، ن یغذا هم ماکاران

 ستی، اون قدرها هم فاجعه ن هیشکرش باق یباال انداخت : باز جا ییابرو

 !طیشرا

ام  یا رهیاز مربا را داخل دهانم فرستادم و نوک انگشت ش گرید یلقمه  کی

دختر  یلی، من خ یگذاشتم و مک زدم : درواقع شانس آورد میلب ها نیرا ب

 هستم! یآل دهیا



از آب چکان ،  وانیل کیسر تکان داد و با برداشتن  یند محوبا لبخ فقط

رفتم  یخوردم و م یزودتر صبحانه ام را م دیشد .با یچا ختنیمشغول ر

مربا  نی: ا رمیکالس داشتم و قبلش الزم بود دوش بگ گریخانه.دوساعت د

 ه؟یخوشمزست ، مارکش چ یادیز

،  هینشست : خونگ یصندل یرا مقابلم گذاشت و خودش هم رو یچا وانیل

 زحمت مامانه!

کردند  یتجربه اش م یکه هرخانواده ا یا یمعمول یزهایمرد وسط تمام چ نیا

 یها ی، نگران یخانوادگ یمادرانه ، جمع ها یبزرگ شده بود.طعم مربا

داغ و ضرب و زور  یسنگ شد و با چا میگلو انی...لقمه میخواهر و برادر

چرا  دمیمفه یشد.نم یزود ، حالم خراب م یروزها با هرتلنگر نیرفت.ا نییپا

کرده  دایپ تیشبه انقدر اهم کیمهم نبودند  میبرا روزیکه تا د ییزهایچ

پر کردم و  ریپن یبه نظرم طعم مربا خوب نبود ، نان دستم را با کم گریبودند.د

دهانم درست کرده و کامل داخل دهانم  یبزرگ تر از اندازه  یلقمه ا

 ؟یدیخوب خواب شبی:د دیشود پرس رهیبه شکل خوردنم خ که نیکردم.بدون ا

قبل قورتش دادم :  یلقمه باال رفتم و سخت تر از لقمه  یرو یچا یا جرعه

 خوره! یتکون م یده وقت یصدا م یلیاوهوم ، فقط تخت الما خ

انگشتان دو دستم  انیدستش را به طرفم گرفت.با مکث گرفتم و م ی لقمه

 بپرسم؟ یزیچ هیزدم :  ینگهش داشتم.مربا و کره ، لبخند
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 نیو ساده تر نیارام تر نیخودش گرفت.ا یهم برا یتکان داد و لقمه ا یسر

تا  یلقمه گرفت تمیزن قبل یبودم : برابود که من تا به حال خورده  یصبحانه ا

 حاال؟



قرار داد و  زیم یانگشتانش را آرام رو انیم یراه ماند ، لقمه  انیم دستش

 بود اخه؟ یسوال ینی: االن واقعا وقت همچ دیکش یقینفس عم

 یچهره اش و سخت شدن مردمک ها یباره  کی یرگیباال انداختم.ت شانه

 ی: من عادت ندارم حرف ردینبود که مورد توجهم قرار نگ یزیچشمانش ، چ

 بپرسم! دیسوالم حس کردم با نیدلم نگه دارم!ا یتو یرو

واسه شخم زدن نداره  یزیمن چ یبه چشمانم زل زد : گذشته  یجد یلیخ یلیخ

 شه! ینم دتیعا یزیچ یآفت زده رو هرچقدرم شخم بزن یمزرعه  هی،  

و ارام  دمیرا درهم کش میسوال بود؟اخم ها کی یهمه تلخ شدن ، فقط برا نیا

 ؟یکن یم یطور نیبلند شدم : خب اصال جواب نده ، چرا ا زیاز پشت م

 نیکرد.ا شیاش دلم را ر یزد و حس کردم کالفگ شیموها انیم یچنگ کالفه

 یآتش م شیکه دلم برا انیدر ظاهرش ع یسختگ نیمرد ان قدر خسته بود و ا

سخت و طاقت فرسا به  یلینقش پدر و مادر آن هم دوجانبه خ یفایگرفت.قطعا ا

 تیو حساس دمکه در آن بزرگ شده بو یطی، اما با توجه به شرا دیرس ینظر م

طاقت کوچک  دیاز گل نازک تر به من نگو یکه کس نیا یمارال رو یها

شدم  یم یخاک یکره  یآدم رو یتلخ ترن یرا نداشتم.خودم گاه یا یتلخ نیتر

گذاشتم حق با او بود که با  یرا نداشتم . انصاف را وسط م هیبق یتلخ و تاب

کردم بدون  یشدم و سع ماسرش رفته بود.وارد اتاق آل یگرفتن من کاله گشاد

که امدم در درگاه  رونیرا بردارم.ب فمیمانتو ، شال و ک ییسروصدا چیه

 یکرد.ب یانعطاف نگاهم م یدرهم و ب یبود و با چهره ا ستادهیآشپزخانه ا

سرم انداختم و به  یو شالمر ا ازاد رو دمیتوجه به نگاهش مانتوام را پوش

 !تسایطرف در قدم برداشتم : وا

 میکه به بازو یبه حرفش نکردم اما خودش را به من رساند و با فشار یتوجه

شدم و او با همان اخم ها به  رهی.درون چشمانش خستمیوارد کرد ، مجابم کرد با

سبک شال سر نکن ، چه من باشم و  نیهرگز به ا گهیکرد : د یا شالم اشاره

 چه نباشم.

تر ان را فشرد : منم  شیب شیکند و به جا شیبه دستم دادم تا رها یتکان شکه

 توام! ستایگم چشم ، حتما سرورم.حالت خوش ن یاالن م



شانه ام  یشال را باال آورد و رو یلبه  گرشیجواب دادن با دست د یچجا به

 چیه گهیشد و لب زد: و د رهیمن خ یداخت ، بعد هم درون چشمان وحشان

تر از  شیب ینزن ، از قهر و بچه باز رونیخونه ب نیوقت با قهر از ا

تا حلش  یگ یکنه م یاگر هست که ناراحتت م ی، مشکل ادیبدم م یزیهرچ

تعمدا پا بزاره  تمیحساس یاما اگه طرف مقابلم رو ستمین یمنطق ی.من آدم بمیکن

 !ادیباهاش خوشت نم ییاز آشنا یلیکه خ یشم کس ی، م
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لحنش  نیرو و ا نیبودمش که ا دهیصبور د شهینگاهش کردم ، ان قدر هم فقط

تعجب و بهت داشت.هنوز نتوانسته بودم آمال زبان دراز و گستاخ  یجا میبرا

کرده و  دایفرستاده بودم پ یمرد به مرخص نیبا ا ییوجودم را که از بعد آشنا

 یبود که صدا ام رهیو بدون نرمش خ یدر صورتش بکوبم.با همان چشمان جد

 رونیبنفس حبس شده ام را  عیکند.سر میسالم گفتن آلما باعث شد آرام رها

 فرستادم و دستم را مشت کردم.

توانستم منکر شوم ته  ی.نماورمیصورتش فرود ب یخواست مشتم را رو یم دلم

تر از من  شیب شهیاطرافم هم ی، پسرها دیو تحکم نلرز رتیغ نیقلبم از ا

هم در حد همان برگ چغندر  رتشانیآوردند ، رگ غ یدر م یدختر لوس باز

حال  نیاردها و اولدرم بولدرم ها نداشتم ، با ا نیقرمز زخامت داشت.من از ا

که تظاهر کنم هرچه او گفت  نیخشمم ، سر هم شتریبود و ب امدهیهم بدم ن یلیخ

خواست.آلما چشمان خواب  یشود در مشتم جمع شده و دلش هوار شدن م ینم

 اش جلو امد : بابا بغل! یآلودش را مالش داد و با همان لباس خواب عروسک



لحنش به ضعف افتاد ، آرکان آرام  نیا یداشتم دلم برا یسنگ دل یدعاکه ا من

 رینجوا کرد :صبح بخ شیموها دنیبوس نیو ح دیخم شد و در اغوشش کش

 !زمیعز

واضح  یلینجوا کرد که خ یزیگردن پدرش قرار داد و چ یرا رو سرش

 رم! ینگه داشتم : من م نییرا پا مینبود.با حسرت نگاهشان کردم و صدا

تر به او  شیکرد ،  آلما اما سرش را از گردن پدرش جدا نکرد و ب نگاهم

را  یچه کس یخواست اما برا یم یصبح گاه یلوس شدن ها نی.دلم از ادیچسب

آرام تر شده بود :  یبه جلو برداشت و انگار کم یدانستم.قدم یخودم هم نم

 شالت و درست کن بانو ، بعد به سالمت.

 یزدم و با چشمان ید؟پوزخندیاینبود از حرفش کوتاه بزورگور ، قرار  یلعنت

 لب زدم : حتما! دیکش یکه آتش درونشان زبانه م

آلما  یگونه ها یسرسر دنیانداختم و بعد بوس میشانه ها یشالم را رو یها لبه

ام باال زد و  ینیب ریبه آلما ز یکیعطر بدن پدرش که با نزد دنی، نفس کش

را از  میکه پا نیزدم.هم رونیدستانم از خانه ب یبار به جا نیمشت شدن دلم ا

سوار  یشخندیو با ن کردمشالم را دوباره باز  یگذاشتم لبه ها رونیمجتمع ب

بچه اش غرورش را نشکنم اما  یجلو دیرس یشدم.ان قدرها شعورم م نمیماش

حرفش را  یراحت نیکرد من به هم یاگر تصور م دیخند یم الشیبه خ دیبا

دار بود را تا ته باال بردم و با  سیب یکیضبط که موز یکنم.صدا یش مگو

فرستادم تا باد  نییرا پا نیاشم ی شهیاز کوچه شان خارج شدم.ش یگاز شین

چشمانم نقش  شیپ یلوس شدن آلما سر صبح یو صحنه  چدیبپ میموها انیم

جوان کنارم قرار  نیبا دو سرنش ییایتر کرد.زانت شیبست و حرص درونم را ب

 شنهادیزدم و پ شانیبه رو ینخ فرستادند.پوزخند میگرفت و با چراغ دادن برا

 .رفتمیرا پذ بفهمانندداشتند به من  یکه سع یکورس
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 یکارها بدش م نینبود ارکان از ا مهم

بود که  نیگذاشتم.مهم ا یبه خواسته اش احترام م دیو چون همسرم بود با امد

 یکه آدم ها ییو چه امروز صبح پر شده بودم از حسرت ها شبیمن چه د

با اوج گرفتن کنار  نیبودند.دنده را جا به جا کردم و ماش ختهیاطرافم به جانم ر

 پرواز کرد. بایتقر ایزانت

 یو خودمان را به جاده  میفاصله گرفت یکم شلوغ یها ابانیشهر و خ از

جلو  نیاز ماش یبا سبقت یا یمانیترس و پش چی.بدون همیرساند جیخل کینزد

 یباعث م جانیچسباند!ه نمیرا با شتاب به ماش نشیماش ایزانت یزدم و راننده 

را  میگلو اشتندد یکه مثل خار ییزهایفراموش کنم..همان چ زهارایچ یلیشد خ

 یکردند و طعم خون درون حلقم به واسطه شان احساس م یم یزخم

 یتواند من را سرخورده کند.صدا ینم زیچ چیزدم تا نشان دهم ه یشد.لبخند

تر  شیرا ب میتوجه پا یبابت سرعت باال درامده بود و من ب نیبوق هشدار ماش

باعث شد تعادل  نمیبه ماش تایتر زان شیب دنیفشردم اما چسب یگاز م یرو

 ی وارهیکه به خودم بجنبم محکم با د نیاز دستم خارج شود و قبل از ا لیوباتوم

قبل  عیکه توانستم بکنم ترمز سر یبرخورد کرده و تنها کار ابانیکنار خ یبتن

 !ردیرا بگ لیشتاب اتوموب یاز برخورد بود که کم

 یباعث شد چسمانم بسته شود و با فشار دشیو تکان شد نیبرخورد ماش یصدا

 یبه جلو پرتاب شوم و دوباره به صندل یام وارد کرد کم نهیکه کمربند به س

هم باعث  نشیشدن دوجوان سرنش ادهیجلوتر از خودم و پ ایبچسبم!توقف زانت

که  دینکش یلامدند و طو نینشد از بهت و ترس خارج شوم.هردو به طرف ماش

 شود. همان شک و ترس چشمانم بسته انیباعث شد م سیپل ریآژ یصدا

 به بار آمده بود! فاجعه

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



حجاب نامناسب ، به  تی، کورس گذاشتن ، وضع رمجازیسرعت و سبقت غ-

 نیقوان تیخطرناک ، عدم رعا یرانندگ یبه واسطه  هیخطر انداختن جان بق

 ..بازم بگم خانم ؟ 

نرفته بود  نی.هنوز ان قدر ترسم از بدمیکش یقیانداختم و نفس عم نییرا پا سرم

 دیرس یرانندگ ییراهنما یروین یکنم.به خصوص که وقت یکه بتوانم بلبل زبان

 نگذاشته بود. یباق یحیتوض چیه یشالم کامل از سرم افتاده و جا

 نیابگذرم از  دی: با شمام خانم.چطور با دیکوب زیم ینوک خودکار آرام رو با

 !یهمه تخلف و قانون شکن

بدنم افت کرده  یمردم و دما یبلندکردم ، من داشتم از ترس م یرا عصب سرم

 ی، تنها کس فتادهین یگفت : حاال که اتفاق یخواست م یبود و او هرچه دلش م

 خودم بودم! دهیهم که خسارت د

زود اخم  یلیام ماند.خ رهیگرد شد و هاج و واج خ انسالیسرگرد م چشمان

افتاد  یم یاتفاق دی: حتما با دیو محکم غر یجد یو با لحن دیرا درهم کش شیها

تونم شمارو بابت  یم یحاال هم به راحت نین؟همیباش مونیتا شما از کارتون پش

 همه تخلف بندازم بازداشتگاه! نیا
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فرستادم : خب  نییرا درهوا تاب دادم و آب دهانم را قبلش محکم پا دستم

.من االن غصه دار ستین الممیخ نی؟عیترسون یمن و م یبفرست ، مثال دار

 عروسکمم که جلوش مچالله شد!



و  بیبود که نگاهش انقدر عج دهیمن ند یکس به گستاخ چیتا به حال ه قطعا

داد را  یم کیکه پشت در کش یسرباز یمانند ادیفر یصدامبهوت شد و با 

 !یصدا کرد : رحمان

 یو فشار یهمان حال بد و عصب انیوارد اتاق شد که م یبدبخت طور یرحمان

را مثل غاز  شیلبم نشاند.پاها یرو یگشتم لبخند یدنبالش م نیکف زم دیکه با

 یمن ب یبهم کوباند و بله قربانش اتاق را پر کرد .نگاه سرگرد با تجربه رو

 یاز اعضا یکی نیزنگ بزن ریدختر شماره تماس بگ نینشست : از ا الیخ

پاسگاه  طی!تو هم شالت و بکش جلو دخترجون..الاقل مراعات محادیخانوادش ب

 رو بکن!

کج شدن دهانم  یکردم نتوانستم جلو یرو هرکا دمیجلو کش یتیرا با نارضا شال

زنگ زدن به او از  یگفتم و سرباز برا یمارال را به ارام ی.شماره رمیرا بگ

 یکه در قفسه  یو از درد چاندمیزده ام را درهم پ خیاتاق خارج شد.دستان 

 یوارد کرده بود ب نکه کمربند به آ ی.فشاردمیداشت لب گز انیام جر نهیس

 بود. ادیز تینها

گذشته بود که سرباز اطالع داد مارال امده و با دستور  یساعت مین حدود

ان قدر نگران بود  چارهیاش کردند.چشمان زن ب ییسرگرد به داخل اتاق راهنما

که دستانش  یبه طرفم امد و درحال عی.سردید یکس را جز من نم چیکه انگار ه

 شده امال؟ ی: باز چ ستادیمقابلم ا دیلرز یم

باال انداختم و  یبودم اعتماد به نفسم برگشته بود.شانه ا دهیورا دکه ا حاال

 فقط! دهی، زورشون به من رس یچیکه سرگرد بشنود نجوا کردم : ه یطور

سالم  یکه صدا دیبگو میدرهم لب باز کرد تا از شاهکارها یبا چهره ا سرگرد

مارال جدا  یشوم.نگاهم را از چهره  خکوبیباعث شد درجا م یشخص یجد

 !ادیکه لب زد :من بهش زنگ زدم ب مدیرا خوب فه صالمینکردم و او است

بارش نکنم و کوتاه چشم بستم.کامل وارد اتاق  یهم فشردم تا حرف یرو دندان

 یاحیبه من جلو رفت : ر یشد و بعد انداختن نگاه ترسناک و پر اخم

 !یهستم.همسر خانم تقو



توانستم قسم بخورم داشت به  یکرد و م یهردونفرمان گردش یسرگرد رو نگاه

کرد.با آرکان دست دادند و او را دعوت به نشستن  یفکر م انمانیتفاوت م

نشسته و او هم مقابلمان نشست و  یادار یها یصندل یکرد.کنار مارال رو

 یچهره  بهکرد و محکم  ینگاهم نم گریهم انداخت.د یاش را رو دهیکش یپاها

جا  نیهمسرم و به ا یچه مورد یتونم بپرسم برا یسرگرد زل زده بود :م

 ن؟یآورد

بچه ها را به  کی یشده بود که چغول ییآدم ها هیشب قایسرگرد دق ی چهره

بوده  ادیکه ز لشی: دال زیو نفرت انگ یکنند ، همان قدر موذ یم نشانیوالد

 یهم خون یحجاب خانمتون اصال با شئونات اسالم تی، وضع یاحیر یآقا

 هک نیماش کیبا  شونیسر نداشتند.ا یرو یحجاب چینداشته.در واقع ه

 مست بودند و نانشیسرنش
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باال  یلیشده کورس گذاشته بودند ، با سرعت خ دایمواد پ نشونیماش یتو

خودشون شده که از  یتصادف برا کیمنجر به  تیکردند که در نها یرانندگ

بوده که در کنار تمام تخلفاتشون کمربند بسته بودند  اریقضا شانس باهاشون 

 افتاد! یبراشون م یریوگرنه اتفاق جبران ناپذ

او گم شد.محکم چشمانم را بهم  بیسکوت عج انیگفتن مارال م یوا یصدا

ببرم که راجع به شالم تذکر داده  ادیکردم لحن صبحش را از  یفشار دادم و سع

 نیاول یاش گم شد برا رهیبود.سرم را آرام باال اوردم ، نگاهم که در نگاه خ

 از سر ترس را حس کردم. دنیبار لرز

 ، آتش محض بود! نگاهش

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



 یها ینمانده بود.کاغذ باز دیبه غروب خورش یزیچ میج شدپاسگاه که خار از

نصف روز از وقت هر سه نفرمان تلف شود.با  کیباعث شده بود  یادار

که  یزینمانده بود انگار...تنها چ یباق یارفاق چیه یتوجه به تعهدات سابقم جا

و  گریتعهد د کیاز دوستان ارکان بود و بعد  یکیبود نفوذ  دهیبه دادمان رس

 ام به مدت شش ماه! نامهیگواه قیتعل

مچاله شده  نیماش دنیشدند و بعد د یباز نم هیکه از زور گر یبا چشمان مارال

کبود  یکه با چهره ا یبودند دستم را گرفت و به طرف آرکان دهیام مرتب بار

 یتو یلی.خمیر یرفت قدم برداشت : پسرم ما خودمون م یم نشیبه طرف ماش

 !یزحمت افتاد

که  یکرد اما کوتاه به جانب مارال چشم چرخاند و با لحن یرا که نگاه نم من

رسونم.با  یشمارو م نینیگذاشت زمزمه کرد : بش ینم یباق یبحث چیه یجا

 امال بعدش کار دارم!

که انگار آتش  یمرد نیکه خودم هم از ا ینگران به من زل زد ، من مارال

بار گم  نیاول یبودم و زبانم را برا دهیپروراند ترس یخاکستر داشت م ریز

 کرده بودم.
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تر  شیبا آرامش همراه بود ، اما نوع سکوت آرکان ب شهیمن هم ی، برا سکوت

 کیترش  قبل یکرده و حت ادهیمارال را پ ی.از وقتختیر یهراس در دلم م

 یعصب میرا همان ابتدا که سوار شد نیبود.پخش ماش اوردهیکلمه بر زبان ن

 ..چیه گریخاموش کرد و د

 ینشان م هیبد بق یبه رانندگ یکرد و نه واکنش یم یحال نه تند رانندگ نیا با

 یکه حس م یرفت.طور یرا م رشیداد ، فقط اخم کرده و در سکوت مس



 یبرده.مقابل خانه اش که نگه داشت سع ادیاز  نیکردم حضورم را در ماش

 تواند ینم یغلط چیشده ه یبدهم که هرچقدر هم عصب یکردم به خودم دلدار

از ترسم کم  یگونه با او حرف بزنم کم نیا المیکردم اگر در خ یبکند.حس م

 شود. یم

به رخم  نیشد و بالحخره خشمش را با بستن محکم در ماش ادهیپ نیماش از

 یحرف چیه یرا دور زد و در سمت من را باز کرد و ب نشی.ماشدیکش

.انگار هنوز وخامت اوضاع را درک نکرده بودم که خنده ام گرفت و به ستادیا

کرد خودت با  یداشت عنوان م میمستق ریغ یلیضرب و زور پنهانش کردم.خ

خانمانه و  یلیات کنم.خ ادهیپ یگریشو تا مجبور نشدم طور د ادهیخودت پ یپا

 به طرف خانه قدم برداشت. ریشدم و او بعد زدن دزدگ ادهیپ نیخونسرد از ماش

که درب آسانسور را نگه  نشینگاه سنگ ریشده و ز یسرش وارد الب پشت

دست به دست هم داده بود که من مرتب  زیداشته بود جلو رفتم.واقعا همه چ

که اهنگ  نیاش ا رهیو تکبود شده  ی.با وجود ترسم از چهره ردیخنده ام بگ

 ینهم خوا مانیشد واقعا با حال و هوا یاز آسانسور پخش م کیتانیتا

انداخت که محکم به طرف جلو قدم بردارم  یتر من را به هوس م شینداشت.ب

اوج بوسه آسانسور سقوط  یو ببوسمش ، آن هم تند و تبدار و درست لحظه 

 کند !

 کیموز کیخودمان ساخته بودم  یکه من برا یتیاو و وضع یبا چهره  یول

 نیاول یو برا ستادیبود.آسانسور باالخره ا کیتر به ما نزد شیاز موتزارت ب

 دشیاش جلوتر از من از ان خارج شد و در رابا کل یجنتلمن باز الیخ یبار ب

و با اعتماد به نفس  دتواند بکن ینم یغلط چیگفتم او ه یباز هم م دیباز کرد.با

 جیراه پله ها مثل غزال فرار کرده و خودم را در خل نیاز هم ایشدم  یداخل م

 شد. یمحسوب م یکردم.راه اول راه عاقالنه تر یغرق م

 یچوب زیم یرا رو چشییخانه شدم و با شجاعت تمام در را بستم.سو وارد

برخوردش باعث شد کوتاه چشمانم بسته  یوسط خانه پرت کرد و صدا

 یدر چشمان من هردو دستش را به کمرش متصل و قدم رهیو خ دیشوند.چرخ

اراده زمزمه  یحرکت باال رفتند و من ب نیکتش به خاطر ا یجلو امد.لبه ها



و  یخواد کمربند بکش یکنم دلت م یحس م یژست گرفت یطور هی:  مکرد

 !یو کبودم کن اهیس

:  دندیرس یو تلخ به نظر م رهیرا کوتاه تکان داد ، چشمانش فوق العاده ت سرش

 کار و انجام بدم! نیتونستم راحت ا یبودم که م یکاش انقدر عوض
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 خواست : مگه من.. یرا م یکار نیدرشت شد ، واقعا دلش انجام همچ نگاهم

قدم به عقب بردارم و شکه  کی، باعث شد  شیصدا یباره  کیرفتن  باال

 نگو! یچینگو امال ه یچینگاهش کنم : ه

 یبودم ، نه از صدا دهی.ترسمیبگو یزیتوانستم چ یخواستم هم نم یاگر م گرید

 ینفر م کی ادیو من را  دیکش یکه در نگاهش زبانه م یبلندش بلکه از اتش

که خودم را با دست خودم کشته بودم تا روحم فراموشش کند  ینفر کیانداخت.

داد : بهت گفتم  مهرا ادا ادشیبلند فر ی، متوجه ترسم نشد که با همان صدا

با  یکه سر لج و لجباز یدیو واقعا خجالت نکش رونیشالت و درست کن برو ب

رفتن از خونه باز به همون شکل سابق خودت و درست  رونیمن به محض ب

 یشناسنامته و حلقه  یکه تو یبه کنار...شرمت نشد با وجود اسم نی؟ ا یکرد

به جهنم....با به خطر  نمی؟ایبزارو معتاد کورس  ماریدستت با دوتا ادم ب یتو

 یآدم خودخواه هی ی، بهم ثابت کرد یو نشون داد تیانداختن خودت اوج بچگ

 یکی یذشته تا بچه که از خودش گ یبه زن یده حت ینم هیبه بق یتیاهم چیکه ه

 بزرگ کنه! گروید

مبل ها نشست و همان  یگرفت ، درمانده رو یداد زدن طوالن نیاز ا نفسش

: داشتم  دیغر یآرام تر یکم یبا صدا دیکش یرا به چنگ م شیطور که موها

مثال زنم حرف  یچشمم و از شاهکارا یمرد زل زده تو هی یشدم وقت یخفه م



خت ، یر نیزم یمن که رو رتی..متوجه غرور و غیهست نایزنه.متوجه ا یم

 اصال؟ یمچاله شده هست نیاون ماش دنیبعد د دیمادرت و دلش که لرز یاشکا

اگر محق  یبا من حت یدادم کس یوقت اجازه نم چیافتاده بود.من ه نییپا سرم

خواست سرم را  یطور حرف بزند اما انگار الل شده بودم.دلم م نیبود ا یم

ام به خاطر فشار  نهیس ی..قفسه یپتو ببرم و بخوابم.چندساعت طوالن ریز

خوام  ی: م دمدا یمالشش م دیبا یقبل خواب کم دیکرد ، شا یکمربند درد م

 برم خونه!

 نمانیب یمبل بلند شد و چندقدم فاصله  یباال امد.به ضرب از رو یعصب سرش

 یکه زد یامروز؟گند شده یچ یدیگفتم بهت؟فهم یچ یدیرا پر کرد : اصال شن

 سرکار خانم برن خونشون ؟ نهیفقط مهم ا ؟االنیرو درک کرد

آرام  یکه اتش چشمانش کم دیدانم چه در نگاهم د یرا باال اوردم.نم سرم

 گفت! ریگرفت : آلما بهت صبح بخ

 یشدم که داشتم چه م یجمله ام نشده بود.من خودم هم متوجه نم متوجه

انداخت ،  یکابوسم م ادیکه من را  یبلند یبودم.از صدا دهیگفتم.فقط ترس

 یان با صدا کیان مرد نبود..اما من  هی، او شب میها یکابوس دوازده سالگ

 شد! مید...حسوشیدی، بوس یبلندش به آن دوران پرتاب شده بودم:بغلش کرد

خورد .دستم را در هوا  یتکان نم گریاش د نهیس یو واج ماند ، قفسه  هاج

سه  یبچه  هیکردم.به  یبره حسود ادمیدادم : دلم خواست لج کنم ، که  تاب

 داشتم اما... اجیاحت جانیبه ه نیهم یساله..برا
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لبم نشست.ساکت و الل شدم ، چشمانم نه پر بودند و نه  یانگشتش رو نوک

باره درمانده شد :  کی شیبود درونش ، صدا ی، اما دلم...جهنم سیخ

 نگو! یچی..هسیه

تا ساکت شوم.نفس  ردیام را بگ یذهن یها یور یبود انگار جلو در الزم

هوس باز  یان عوض هیمرد شب نیو محکم چشمانم را بستم.ا دمیکش یقیعم

قدم به عقب  کیکردم  یگرفتند و سع یارام تر تمیکم کم ر مینبود.نفس ها

 دیبا وبردارم.نگذاشت و با گرفتن چانه ام وادارم کرد نگاهش کنم : من با ت

تونم با  یکنه..هنوز هم م هیتونه رفتارت و توج ینم نایکدوم ا چیکنم؟ه کاریچ

 اما... رمیبگ شیات شیاداوری

 یم دایپوزخند اشکار.کم کم داشتم خودم را پ کیمله اش ، با ج انیم دمیپر

 سوزه! یکردم : دلت برام م

 !ستیطور ن نیباال رفت : ا شیبود که دوباره صدا دهیهنوز ته نکش تشیعصبان

بودم  دهیکند ، شن رییتوانست تغ یم تینگاهش کردم.چقدر موقع عصبان قیدق

 دهیشوند اما ند یترسناک م یلیشوند موقع خشم خ یم یعصب ریکه د ییمردها

حس  نیتونم درکت کنم.من متأسفم بابت ا یم ی: ول دیکش یقیبودم .نفس عم

 نیرو تو ا ییبه بعد الزمه قانون ها نی.اما از ایکه صبح تجربش کرد یتلخ

،  شیکه صبح شکست یشه همون قانون یم شیکی.مثال میرابطه وضع کن

من و  یرابطه  یتو یکه هروقت حس کرد نیشه ا یم شیمنظورم شالته..دوم

 یکنه با من راجع بهش حرف م یم تتیاذ یزیرابطم با خودت چ یحت ایالما 

امال.باز  مد ی..آروم کردنت و بسپار به من ، جدا دارم بهت آخطار میزن

در  یکه تهش بشه امروز گذشتن یبد یجانیبهونه تن به هرنوع ه نیبه ا یبخوا

 !ستیکار ن

داشت ارام بماند و  ی، سع دیکش یگرید قینگاهش کردم.نفس عم هریو خ قیدق

 یبیکرد و خسته لب زد : خودت آس میبه سرتاپا یتواند.نگاه یمعلوم بود نم

 ؟یدیند

 !یدیپرس یفردا م یزاشت یم-



که از موضعش عقب بکشد به طرف  نیچپ نگاهم کرد و بدون ا چپ

ازم  دیبا دهینکش یکیزیکه کارمون به زد و خورد ف نیآشپزخانه رفت : هم

 ندارم! یموضوعات شوخ نیا ی.من واقعا رویممنون باش

را بلند کردم تا به گوشش برسد.چطور توانسته بودم او را با آن کابوس  میصدا

دم بزار به حساب  یکه جوابت و نم نیامروز و ا یبدانم : بداخالق شد یکی

 مراعات!

ابرو باال  یجد یلیدوباره در درگاه آشپزخانه ظاهر شد و خ عیسر یلیخ

انداخت.آب دهانم را قورت دادم و لعنت فرستادم بر زبان سرخم : خب 

 ؟یگفت یاز مراعات م ی.داشتزمیعز

کنه  یانقدر درد م نمیس یام را خاراندم : قفسه  قهیرا کوتاه چرخاندم و شق سرم

 ؟یندار یزیچ یکه نگو.پماد

تکان داد و با همان اعصاب  میبرا یفقط سر دیحرف عوض کردنم نخند به

 نیبخور ضعف و ترست از ب یچا هی نیخراب دوباره وارد آشپزخانه شد : بش

 دکتر! میبره بعد بر
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خرما توانست وسوسه ام  ای ینیریداغ با چند ش یچا وانیل کیخوردن  فکر

 کینزد یام گذاشتم و چهره ام درهم رفت.رو نهیس یقفسه  یکند.دستم را رو

ماگ که  کیبعد با  ی.کماوردیب یچا میمبل نشسته و منتظر ماندم تا برا نیتر

بود از  دادهظرف پر از خرما قرار  کیقرار داشت و کنارش  ینیس کیدرون 

را به دستم داد  ینیامد.هنوز چهره اش اخم آلود و درهم بود.س رونیآشپزخانه ب

خرما داخل دهانم انداختم و  کیمبل مقابلم نشست . یو خسته تر از من رو

 ؟یزمزمه کردم : گردو نداشت



کردم : بزارم وسطش و هستش و  ینگاهم کرد.به خرما اشاره ا گنگ

 دوست دارم! ی.اون طورارمیدرب

 فرستاد : آمال..آمال! رونیبست و کالفه نفسش را محکم ب چشم

خونسرد من عادت نکرده بود.ماگ را  یرو نیام گرفت ، هنوز به ا خنده

..داشتم کم کم غش شیاز آن خوردم : آخ یکم یچا یبرداشتم و با وجود داغ

 کردم از ضعف! یم

اد و قرار د شیلب ها ینگاهم کرد ، چهار انگشت دست راستش را رو فقط

 کیام شد. رهیزد و با ان چشمان کالفه خ هیکاناپه تک یآرنجش را به دسته 

خوردم  ی: لعنت دمیمبل کش یرا باال میداخل دهانم گذاشتم و پاها گرید یخرما

کرد  یم یکار غشلو یسرگرده هم ه نی.ادمیترس یلیکنار جاده خ ی وارهیبه د

 لحظه گفتم مردم و تمام شد! هیتر هول کردم! شیب

لب راند و من لبخند تمام صورتم را پر کرد :  ریهم اسمم را اخطار گونه ز باز

 که گفتم مردم بهت برخورد؟ نیجونم ، از ا یا

دهنم باز  تیی، از پرو ری: نخ دیبا تأسف تکان داد و خودش را جلو کش یسر

 ؟یکرد کاریچ یدیشلوغش کرده؟اصال فهم سیپل یگ یموند ، تازه م

 !گهیتصادف بود د هیگرفتم : آره که شلوغش کرده. یو نفس دمینوش یچا یکم

تصادف بود؟کورس  هیمن ،  فقط  یخدا یو سر باال انداخت : وا دیکش ینفس

نبوده؟متوجه  منیعنوان ا چیکه به ه ینیو ماش رمجازیاونم با سرعت غ یگذاشت

 اصال؟ یستین

از داد و  گریرفته بود ، د نیخنده ام گرفت.ترسم حاال کامال از ب دوباره

اش رفع شده و به عالوه  هیاول تیدانستم عصبان یچون م دمیترس یهوارش نم

 دیمونده بود تو به پرا نیهم یعنیان چندخرما ضعفم را کامال پوشش داده بود : 

 ؟یبنداز کهیخوشگلم ت

دانست با من زبان نفهم چطور صحبت کند که ان طور با افسوس و  ینم گرید

 زیم یرا رو ینیو س دمیرا هم سر کش میچا یام شد.ته مانده  رهیخ یدرماندگ



مانده بود که ان را همبرداشتم و کامل در دهان  یخرما باق کی، تنها  دمیکوب

 گه؟یانداختم : برم د

 نگاهم کرد :کجا؟ خسته
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 نشییو پا دمیکه حساسش نکنم شالم را هم جلو کش نیا ی.براستادمیشدم و ا دبلن

 دارم واال! یشانه ام انداختم : خونه ، کار و زندگ یرا رو

بر آن ها از جا بلند  یکاناپه قرار داد و با فشار یدسته  یدستش را رو هردو

:  دیرس یدرمانده و کالفه به نظر م یلیلحظه سوخت ، خ کی شیشد ، دلم برا

 دکتر اول! میر یم

، خوبم من  یدک نیاش قرار دادم : بش نهیس یقفسه  یرا جلو بردم و رو دستم

 رم! یو خودم م

اش دستم را برداشت ، اما مچم را رها نکرد و  نهیس یرا گرفت و از رو مچم

 ؟یبر یخوا یم نیدر عوض چهره اش سخت تر شد : با کدوم ماش

 کجاست؟ چتیی، سو گهیتو د نیباال انداختم : با ماش یا شانه

.درون نگاه دیبا همان فشار جلو کش یبه مچم وارد کرد و من را کم یفشار

 ندارم دختر جون . ی:االن واقعا حس و حال شوخ دیخندانم زل زد و غر

اش  وانهیمن داشت د یخنده ها نیبود و ا یتر هم شد ، واقعا عصب شیب لبخندم

 رما ! گفته باشم! یخودت من و برسون . اما دکتر نم ایکرد : خب ب یم

چشمانم  ی رهیصورتم پخش کرد ، داغ بود و سوزان..خ یرا رو قشیعم نفس

 یرا باال اوردم و رو گرمیدست د میمال یلیزد.خ یمانده بود و پلک هم نم



گم خودم برم مچم  ی، م ایکرد قرار دادم : ب یدستش که مچم را داشت خرد م

خودت  گم ی، م ید یو ببرم مچم و فشار م نتیگم ماش ی، م ید یو فشار م

 یطور هیمن و امشب  یخوا یباره بگو  م هی.ید یمن و ببر مچم و فشار م

. گهیو تمومش کن د یروم اعمال کن یجا و اعمال خاک برسر نیا ینگه دار

استخونه اونم بزن بشکن  آخه تو؟دوتا پاره یدار کاریچ گهیمچ بدبختم و د

 !ینگفت یکنم بعدش ! نگ یم سیزنم دهنت و سرو یراحت شو ، منم م

 یرا رو گرشیخنده اش گرفت.دست د یحس کردم کم میچرت و پرت ها از

لب زمزمه کرد.دستش را که برداشت  ریز یو الله الله دیصورتش کش

 آرام تر شده بودند : من با تو چه کنم ؟ یچشمانش کم

پر  یکردم دادها یاعتراف م دیگذاشتم ، با شیتر به معرض نما شیرا ب شمین

امده بود  یمرد کیرا دوست داشتم.بعد سال ها باالخره  رتشیو غ یاز نگران

وقت  چیکه من ه یزیکرد.چ یم یهج میرا برا یتعصب و نگران یکه معن

من  به دشیشد یروزبه هم با وجود عالقه  یکردم.حت ینداشتم و درکش هم نم

سرت  یکرد : بزار من و رو یها خرجم نم رتیها و غ ینگران نیاز ا

 کمی.حاال قبول دارم ومد؟یم رتیتر از من کجا گ نیریش ییکنم!خدا یخانوم

 باحالم! یلیخ ییامروز اشتباه کردم..اما خدا کمیسرتقم و 

هم قرار داد و مچم را آرام رها کرد : خانم باحال واقعا  یرا نرم رو چشمانش

 !یجوشم رسوند یامروز من و به نقطه 
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 سرم خب! ی: فدا دمیخند



قفسه  یبار انگشتانش رو نیزد و دستش را باال اورد.ا یهم لبخند محو خودش

کردم حبس شدن نفسم را حس نکند : درد  یمن نشستند و من سع ی نهیس ی

 ؟یندار

بعد  میگام به عقب برداشتم.باالخره چرت و پرت ها کیتکان دادم و  یسر

ماگ و ظرف  یحاو ینیرا کم کرده بودند ، س تشیعصبان یکم یمدت طوالن

 یزارم رو یم نارویخرما را برداشتم و به طرف آشپزخانه رفتم : تا ا یخال

 خونمون! یو بردار تا من و برسون چییسو ییظرفشو

 !شونیبشور یخوا یگفتم م یبلندش کرد یطور هیآرام بود :  شیصدا

کردم.من تا به حال ظرف  یحدم خانوم نیدر هم گهیام درهم رفت : د چهره

 نشستم اصال!

،  یشاهکار خرج کرد یکاف یکه به اندازه  یامروز ستیخب ، الزم ن یلیخ-

 !یکن دتریو من و ناام یبگ گتید یاز هنرا

قرار  ینقره ا نکیس یرا رو ینی، لحن پر حرصش جالب بود.س دمیخند بلند

برداشت و در را باز  زیم یرا از رو چشییامدم.سو رونیدادم و از آشپزخانه ب

اش  هریو خ ستادمیکرد و منتظر ماند تا خارج شوم.چندلحظه در همان حالت ا

از او  قدرو ان نمیبب یکی یشدم.چطور توانسته بودم او را با ان عوض

 شد؟ یتکان داد : چ یسر دیام را که د رهیبترسم؟نگاه خ

، قلبم  کیشب تار کیباد در  یزوزه  هیکه شب یرفتم و آن حس سرگردان جلو

 !دمیگرفتم : من امروز ازت ترس دیرا پر کرده بود ند

کرد.در خانه را بست و  تمیهدا رونیرا نرم پشت کمرم قرار داد و به ب دستش

من و  یداشت یطور نیو ا یدیآسانسور را فشار داد : خوبه باز ترس یدکمه 

 وسط خرما؟ یبزار ارمیبرات گردو ب ی! واقعا توقع داشت یخورد یم

ضوع مو عیسر یلیآسانسور شدم و کف دستانم را بهم چسباندم ، خ نیکاب داخل

شه ، من چندبار مجلس ختم  یخوشمزه م یلیخ یفراموشم شده بود : وا یاصل

رفت فاتحه بفرستم ،  یم ادمیوسطاش  گهی.ددمیرفتم انقدر خرما خوردم که ترک

 خوردم! یفقط م



داد و چشمانش  هیآسانسور تک ی وارهیزد و سرش را به د یلبخند محو مردانه

 ؟  یمن و امروز به غلط کردن بنداز یخوا یرا بست : م

که متوجه باشم  نیو بعد بدون ا دمیاش کوب یعضالن یبه بازو یخنده مشت با

اتاقک  ی وارهیدادم و مثل خودش به د هیتک شیکنم سرم را به بازو یچه م

شد  رهیخ رمانیتصو نیبه ا نهی!چشمانش که باز شدند و در آدمیکوچک چسب

به او وصل  ترحال محکم  نیکرده ام ، با ا یزیتازه باعث شد بفهمم چه ناپره

 !ی: از خداتم باشه دک دمیکش یقیشدم و نفس عم

بهم  نهی.چشمانمان در آدیرا آرام لمس کرد و من را در پناه اغوشش کش میبازو

توانستم  یداشت که نم ییمانده بود و نگاه او ، انگار حرف ها رهیخ

 نیلب گفت : ا ریجمله ز کیرا نوازش کرد و تنها  میشان.فقط بازوبخوانم

و  رتمی..غصبحمثل امروز  گهیقشنگه خانم کوچولو ، اما لطفا د یلیخ طنتاتیش

 !رینگ یبا کارات به باز
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وارد خانه  یبوق کوتاه رفته بود!وقت کیکرده و بعد با  ادهیخانه پ یرا جلو من

بود  دهی.ترسدیزد و محکم در اغوشم کش هیگر ریبلند ز دنمیشدم مارال با د

سرحال و قبراق من  یو چهره  اوردیبسرم  ییخشم بال زانیآرکان با ان م

نبود ، من هم  یخوب یباعث شده بود مرتب خداراشکر کند.مارال آدم شناس

 نبودم.



 هیکه آرکان خشمش را با زدن من تخل میکرد یفکر م نیبه ا دیاصال نبا وگرنه

 و ظاهرا او هم من را نشناخته بود! میکند ، ما او را نشناخته بود

 نیاولم بعد رها شدنم از آغوش مارال بود.خسته بودم و ا تیگرفتن اولو دوش

کردم.در وان  یکرد.حمامم را طوالن یرا تنها آب گرم از تنم خارج م یخستگ

چشمان بسته ام را باز  امدین نییآب پا یکه دما یو تا زمان دهیدراز کش

به  تا ستادمینه که ایداشتم.مقابل آ یآمدم حس بهتر رونیاز حمام ب ینکردم.وقت

 میآخرش در آسانسور در گوش ها یبدهم جمله  یسروسامان سمیخ یموها

را سشوار  میلبم نشاند ، من با همان لبخند موها یرو یلبخند نیشد.هم یتداع

تن زدم و با  یرنگ دیسف یو محکم بافتم.با همان لبخند تاپ و شلوار نخ دمیکش

به تراس  تاریبزنم تنها با برداشتن گ یستد گارمیکه به س نیهمان لبخند بدون ا

 اتاقم رفتم.

با  یکه وقت یلذت بخش یکردم.بو یبدنم را خودم هم حس م یشامپو یبو

 نیتوانست من را مست کند.من عاشق ا یشد م یشهرم مخلوط م میمال یهوا

 در دل زمستان.. یبهار یهوا نیشهر بودم ، عاشق ا

 یفوق العاده  یویو یواضح که حس کن بود.نه ان قدر دایپ جیتراس خانه خل از

اش گرفت.بافت  دهیشد ند یبود و نم دایحال پ نیخانه باعثش است..نه ، اما با ا

راک داخل تراس  یتک صندل یشانه ام انداختم و رو یرا رو میمو

به نواختن  وعشر یمیکرده و همراه نفس مال میتنظ میپا یرا رو تارینشستم.گ

طور چشم در چشم در  نیا یسخت بود اما وقت میبرا کیکردم.انتخاب موز

کردند  یخودشان دوره م یجمله را هزار باره برا کی میبودم و گوش ها جیخل

 میعاشق صدا یزمان کیفکر کنم. دیجد یها یقیتوانستم به موس ینم

 یاهایاز رو یلیمثل خ ایرو نیکه بخوانم و ساز بزنم اما ا نیبودم.عاشق ا

 یساز زدن ها نیگشتم جز هم ینابود شده بود که حاال هرچه م یطور گرمید

 دیرس یکه کوچک به نظر م یجیکردم!به خل ینم دایاز ان پ یاثر یوقت دلتنگ

 را آرام رها کردم. میفاصله زل زدم و صدا نیاز ا

 "دامنت پر ز ماهیه دُّر  غلتونه جون دریا

 مرد  ماهیگیر قیمت  جون  نون  دریا واسه



 واب سوى بسترت اى شب  تیره طوفان نكنبخ دریا

 گیسوى دختر  دریا قایقارو پریشان نكن چون

 الالالال الالاال الالالال" الالال
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 نییپا تاریو با گذاشتن گ دمیکش یقیمتوقف شد ، نفس عم تاریگ یکه رو دستم

اش  یحرکت گهواره ا یزدم و همان طور که صندل هیتک یصندل یبه پشت میپا

را باز نکردم :  میباز شدن در تراس هم پلک ها یرا داشت چشم بستم.صدا

 مامان جان؟

 شد : هوم؟ یسکوت شب را ببلعم و نم یخواستم صدا یم

 یدستش روو  ستادیحس کردم ، کنارم ا شیقدم ها یشدنش را از صدا کینزد

 نوازش مانند نشست : راجع به کار امروزت.. میموها

 یایباز وونهید نیبه ا یحرفش و چشمانم را باز کردم : عادت نکرد انیم دمیپر

 من؟

وقت  چیام را بوسه زد : من ه یشانیبود خم شد و پ ستادهیطور که ا همان

 ییکه نکنه بال زهیر ی، هربار دلم م اتیکله شق باز نیکنم به ا یعادت نم

 شیب دیخورده!با وندیپ تیبه زندگ گهیشخص د هیبار آمالم.. نیاما ا ادیسرت ب

 مامان جان! یتر مراعات کن

دادم :  هیتک یصندل یچوب یشدم و دستانم را از آرنج به دسته ها لیجلو متما به

اون  ی.اما براجاناتهیاتفاقات و ه نیا ریچندساله درگ میسخته برام ، من زندگ

 شکه کنندست انگار! یلیخ



 یرو یلبخند نیدادم.هم یبار بود بدون گارد گرفتن داشتم جوابش را م نیاول

دخترم شما دوتا آدم  هیعیزد : طب هیتراس تک یلبش نشاند و به نرده ها

 ! نیهم بزرگ شد یمتفاوت طیشرا ی....تونیمتفاوت

باعث شده  یگ یکه م یطیشرا نیرا کوتاه تکان دادم و زمزمه کردم :هم سرم

که سال ها خانواده  یگه درسته و البد من یم یمواقع حس کنم اون هرچ یبعض

 ارمیکنم.به روش نم یبده اشتباه م ادیرو  ییزایچ هینبوده بهم  ینداشتم و کس

 جاها نابلدم! یلیکه حق بااونه..اما واقعا خ

و جلو رفتم تا مثل او به  ستادمیو من هم ا دمیکش یقینگاهم کرد.نفس عم مات

.اون امر و میر یخط صاف جلو م کی یرو میبزنم : همش دار هینرده ها تک

اعتماد به نفس  هیداره من و اصالح کنه ، منم همش با  یکنه و سع یم ینه

خونسرد رفتار  رمدا یتموم داشته سع یهمه چ یکه خانواده  یمقابل ادم نییپا

انقدر سخت باشه.تصورم از ازدواج فقط  زیچ کردم همه یکنم اما اصال فکر نم

 یلباس عروس و حلقه  هیلوس و تهش  یو عشق و عالقه ها یدور دور نامزد

آدم انقدر متفاوت باشه و  هیکه  نیبود. ا یو بوق بوق آخر شب عروس نیسنگ

دهنم جلوش بسته بشه  میزندگ طیجاها به خاطر شرا یلیمن خود به خود خ

 یدختر بچم و من فکر م کیکنه من  یتصوراتم نبود.اون فکر م یاصال تو

 دینه من اون و شوهر..با نهیب یجوونه..نه اون من و زن م یبابا هیکنم اون 

برم  یدادن که گاه یحس و به من م نیتر ا شیاعتراف کنم دوست پسرام ب

 سخت شده مارال! یلیمرد! خ نیتا ا یفاز زن و شوهر یتو

 ؟یمونیدل من ، پش زیدستم را گرفت و نوازش کرد : عزو نگران  دهیترس
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دختر  کینداشتم چون  یمانیها نشستم.حق پش کیسرام یو رو دمیجان خند یب

 یحاال هم پشت سرم حرف ها نیتر نبودم.هم یعاد یخانواده  کیبا  یعاد

 نیا یشد.مارال هم خم شد و کنارم نشست : نه ، با همه  یرد و بدل م یادیز

 بشه! یادامش قراره چ نمیخوام برم جلو بب یباحاله!م ایسخت

 یلیفرصت خ یدوران نامزد یدون یداد : دخترکم ، م یرا فشار آرام دستم

 تموم بشه! زیاشتباهه همه چ یکن یاگه حس م هیخوب

کرد ، به همه ثابت  یرا ثابت م اشاری یتمام شدن حرف ها نیخواستم ، ا ینم

بود آرکان  نیهم ا قتشیخوب را ندارم.حق یزندگ کی یکرد من عرضه  یم

 یمشکل اصل دمیفهم یو خام بودنم م یکم عقل ینداشت.با همه  یمشکل چیه

از آن ها  او یها جلو یگکردم و تاز یبه آن افتخار م شهیرفتار من است که هم

باعث شده بود باز اعصابم درهم شود و دلم  مانی.حرف هادمیکش یخجالت م

بهم  یکه درس زندگ نیا یخوام تموم شه ، به جا یرا بخواهد : من نم گارمیس

تا انقدر جلوش خودم و کم  رمیبه سرم بگ یچه گل دیکه با یو ملتفتم کن یبد ادی

 کن؟تمومش  یگ یم ادیو از خودم بدم ن نمینب

 ادتیرو  یزینشست : چ شیلب ها یرو یغم نگاهم کرد و لبخند پر درد پر

 وقت بلدش نبودم؟ چیبدم که خودم ه

 نیباعث شده بود من در ا مانیدرب و داغان هردو یزدم ، زندگ یپوزخند

 کی ایخانواده بودن را تجربه کنم.اگر واقعا مادر داشتم  یلحظه واقعا حس ب

زودتر به  دیدوختم : اون مردک با تارمیشد؟چشمانم را به گ یم نیپدر هم حالم ا

 شد! یدرک واصل م

 را کوتاه تکان داد و از جا بلند شد : آمال؟ سرش

کردم.نور  یسرم را بلند م دیبود و من نشسته با ستادهیکردم.چون ا نگاهش

: تو تنها  زد یصورتش افتاده بود و اشک چشمانش برق م یچراغ کوچه رو

هردومون خوشبخت  یکن به جا ی، سع زمیکه برام مونده عز یهست یکس

 !یبش

 رونیفرستاد و از تراس ب میبا چهارانگشت برا ینگاهش کردم.بوسه ا تنها

که حلقه درونش بود چشم  یرفت.به رفتنش زل زدم و بعد آرام به دست



اشتباه کرده  دی.شابود...چقدر با تصوراتم فرق داشت.. بیدوختم.تأهل چقدر عج

که  یهمانرا نشانش بدهم. یخواستم امال واقع یکردم.م یبودم اما درستش م

، او هم خود  دید یرا م یاگر من واقع دیبدهد.شا رییخواست او تغ یدلم نم

 یحرفش در اسانسور دوباره تلخ ادیزدم و  یشد.لبخند محو یاش م یواقع

زانو گذاشتم " قشنگ  یهارا شست..با دستانم زانوانم را بغل کردم و چانه رو

 شد" یم یرتیغ میبرا
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 بهم زنگ زده بود؟ روزید اشاری-

و نبض دار شده بود  نی، سنگ دمیباال کش ینیبلند کرده و ب زیم یرا از رو سرم

 یشد : زنگ زده بود چه زر یم دهیدرون سرم مثل چکش کوب یزیچ کیو 

 بزنه؟

متورمم قرار  یگلو یگرفته ام خنده اش گرفت و من دست رو یصدا دنیشن از

تو  یدار یام را لمس کرد : چه تب یشانیدادم، دستش را جلو اورد و آرام پ

 دختر.خب پاش و برو خونه!

 یبه پاها لتیکه از اسپ ی.باددمیرا درهم کردم و سرم را عقب کش میها اخم

 یچ اشاریخورد باعث لرزشم شده بود :بگو اول  یشرتک پوشم م یبرهنه 

 گفت! یم

که  نی، ا یور ی! در یچینشست : ه زیم یپرش رو کیتکان داد و با  یسر

 بود! یهم قاط یلیچرت و پرتا...خ نینه و از ا ایراسته امال ازدواج کرده 



که  نیلب زمزمه کردم و چشمان خمارم را دوباره بستم. هم ریز یجهنم به

ام  یداشت عصب گرید میکرد بس بود ! سوزش گلو یشرش را از سرم کم م

ردم.با وجود ک یهرطور شده تحمل م دیداشتم و با گریشاگرد د کیکرد ،   یم

از  کهبود.صبح  بیکه انقدر سخت سرما خورده بودم عج نیمعتدل ا یهوا نیا

 نیو ا دیبر یو گلو درد و سردرد ، امانم را داشت م یحال یخواب بلند شدم ب

 یبود که شب گذشته خوب بودم!باالخره با امدن شاگردم با همه  یدر حال

اموزش  یتمام توانم را برا شهیکردم مثل هم یبلند شدم.سع میضعفم از جا

 یرادیشد و گفت ا توجههم م ذیبود که خود پان یام به حد یبگذارم اما بدحال

را تن  میندارد اگر کالس امروز زودتر تمام شود!او که رفت بالفاصله لباس ها

 خورد از سالن خارج شدم. یبهم م میکه از لرز دندان ها یکرده و در حال

 چینشد!به ه فمیحر نمیحال پشت فرمان ننش نیبا اهرچه اصرار کرد که  نغمه

برگردم!اما با  یرا ان جا بگذارم و با تاکس نمینازن نیعنوان حاضر نبودم ماش

 یباالتر توانستم رانندگ ابانیام فقط تا دو خ یو سخت جان یسرتق یهمه 

 چیمحض است ،  چون به ه یکردم ادامه دادن خودکش یکنم!بعد از ان حس م

تب با آن  نیرا کامل باز نگه دارم ، تب داشتم و ا میتوانستم پلک ها یعنوان نم

 امان بدنم ادغام شده و از پا درم آورده بود! یلرزش ب
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 دیداده صبر کردم تا شا هیهم گذاشته و سر به فرمان تک یچشم رو یربع کی

 یاز سر جبر شماره  ستیدر کار ن یبهتر شدن دمید یحالم بهتر شود و وقت

نغمه را گرفتم تا به دادم برسد، اما بعد از سه بار بوق خوردن تا آخر و جواب 

هم به زور باال نگه  اامد و دستم ر یکه جدا داشت اشکم در م یندادنش در حال

کردم!چشمانم نامش را درست و  یآرکان مکث یشماره  یداشته بودم رو

با  روزینمانده بود.مارال د میهم برا یگرید یاما خب چاره  دید یواضح نم



باز  یاو هم حساب یشد رو یمشهد شده بود و نم یتور سه روزه راه کی

 رهیام خ دهیزرد و رنگ پر یدادم و به چهره  نییرا پا نیماش ریکرد.آفتاب گ

نباشد به دادم برسد.مرگ  یتشنج کنم و کس ای رمیهمان جا بم دمیترس یشدم.م

 یسرماخوردگ ایخواستند علت مرگ را تب باال  یشد اگر م یم یمفتضحانه ا

و بعد  رمیشده ، شماره اش را بگ ادهیپ طانیباعث شد از خر ش نیدرج کنند!هم

 را به گوشم بچسبانم! لیموبا لتهبمقورت دادن بزاق دردناک و م

کردم ان ها هم  یکه حس م میاش درون گوش ها یجد یسه بوق صدا بعد

بود  بهیخودم هم غر یکه برا ییو من با صدا دیچیافتند پ یدارند به درد م

 آرکان؟ ییزمزمه کردم : کجا

حس کرده کس  میعلت داشت ، که با وجود صدا کیدنباله دارش فقط  مکث

توهم خارجش کنم لب زدم : که از  نیا یبا تلفن من تماس گرفته.برا یگرید

 آمالم !

 شده؟ یشکل نیچرا صدات ا-

 یو با حال دمیبار سخت تر بزاقم را بلع نی.باز و ادیبار یاز لحنش م یناباور

 دنبالم؟ یایم ست،ینجوا کردم : حالم خوب ن هیمثل گر

بسوزد.چرا  یلیخودم خ یحل شده در لحنش باعث شد دلم برا یو نگران تیجد

که  یمرد نیلحظه از او کمک بخواهم جز هم نیکس را نداشتم تا در ا چیه

کرد  دیآدرس را گفتم و او تأک یباعث شد وقت نیام امده بود؟هم یتازه در زندگ

 فمیرا داخل ک لیباکنم.مو هیرساند دلم بخواهد بلند بلند گر یخودش را زود م

فرمان  یروکرد سر  یم ینیبدنم سنگ یکه رو یانداختم و با همان سر

ام راه  ینیب ی غهیکه از کنار ت یشدن پلک و قطره اشک کوچک سیگذاشتم.خ

بود نه اشک  یچشمانم در وقت سرماخوردگ تیگرفت قطعا فقط حساس

 که من بلدش هم نبودم! ی!کارختنیر
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خورد سرم را بلند  نیماش ی شهیکه به ش ییساعت نشده بود که با تقه ها مین

اخم الود و نگرانش باز هم ان حس مزخرف بغض  یچهره  دنیکرده و با د

 دنیباز کردن در و د نیرا زدم و او ح نیجا خوش کرد.قفل ماش میگلو خیب

 تودختر خوب؟ یشد یمن نجوا کرد : چ یآشفته  یچهره 

قطره اشک از کجا سروکله  یکی نیشدم.ا یم وانهیداشتم د یجد یجد ظاهرا

دانم اما هرچه بود  یرا نم ختیگونه ام ر یچشمان او رو یشد و جلو دایاش پ

 عالوه برخودم او را هم مبهوت کرد : آمال؟

ضعف متنفر بودم و  نی.از استادمیرا گرفتم و ا نیلرزان در ماش یدست ها با

نشست: بزار کمکت  میبازو یجلو آمد و رو !دستشمینگو چیکردم ه یم یسع

 کنم !

توانم را  یکه خودم م نیپس زدنش ، هوار زدن و اقرار به ا توان

و  نیماش چییدستم را آرام گرفت و خم شد و بعد در آوردن سو نینداشتم.بنابرا

من  نیکه پشت ماش نشیقفل کردن درها من را با اتکا به خودش به طرف ماش

خم  شدم ریجاگ یصندل یکه رو نیو هم نمیپارک شده بود برد ، کمک کرد بنش

 یام گذاشت.چشمانم را بستم و سرم را به پشت یشانیپ یشد و دستش را رو

 !یتب دار یلیدادم : خ هیتک یصندل

از  زانیم نیتوانستم حس کنم ، سرم گر گرفته بود.اما ا یرا خودم هم م نیا

اوضاع و احوال درک  نیتوانستم با ا ینم یلیرا خ او یصدا انیم ینگران

را آرام بست و خودش هم از طرف راننده سوار شد، به محض  نیکنم!در ماش

را  مانمچش شیدست ها یدستم را گرفت و من با حس خنک نینشستن درون ماش

ام شده بود.بعد ان قطره  رهیخ قیباز کردم ، سرش را جلو اورده و دق یکم

کردم  ینطق کنم.حس م یلیتوانستم خ یبود نم ختهیکه مقابل چشمانش ر یاشک

 یگره  دیاز ان نمانده ، چشمان بازم را که د گرید یزیغرورم بر باد رفته و چ

 ؟یشد یطور نیا یداد : از ک یکورتر شد و دستم را آرام فشار شیاخم ها

 م : صبح!چشم بست میها قهیتکان خوردم و بعد با درد شق یصندل یرو یکم



تر فشرد : اونوقت پا  شیدستانش ب انیمواخذه گر شد و دستم را م شیصدا

 ؟یکالس رقص برگزار کن یاومد یشد
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که زبانم را بچرخانم نبود ، سکوتم انگار  نیرا ندادم ، حس و حال ا جوابش

گرفتند و بعد فشار آخر به دستم ،  ینگران ترش کرد که چشمانش عمق دلچسب

راحت بستم و  الیرا به حرکت انداخت.چشمانم را با خ نیآن را رها و ماش

گونه ام  یتنها رو یچرخاندم.باز از ان قطره اشک ها شهیسرم را به طرف ش

 بود پاک کردم! دهیچانه ام رس ریه ام اهسته ان را که زروان شد و با شان

 یم ی، حت دمیفهم یرا با چشمان بسته هم م نینسبتا باال بود ، ا سرعتش

نشست را حس  یجسم لرزانم م یرو یکه هرزگاه ینگاه ینیتوانستم سنگ

کرد ، در جوابش فقط پلک  میصدا یآرام یانداخته و با صدا میکنم.کتش را رو

نرفته بود.االن اگر  روزیتر درخودم جمع شدم.کاش مارال د شیو ب دیلرز میها

وجودم را پر  ییحس تنها زانیم نیشد تا ا یبود ، الاقل حضورش باعث م

 نکند.

 مارستانیب ی!جلوندازمیکوتاه فاصله ب میپلک ها نیباعث شد ب نیماش توفق

عطرش  یهم بو یذهن یها انیهمان تب و هذ انی.به طرفم خم شد و ممیبود

 !زمیجانم را پر کرد : عز

اوا صدا  نیمن را با هم شهیداشت...چقدر خوب بود اگر هم یجالب یزم؟آوایعز

کردم  یافکار.سع نیبدنم بود قطعا ا یحرارت باال یدرجه  ریکرد.تأث یم

 یو وقت میایدر ب دهی!دستش جلو امد و کمکم کرد تا از حالت خوابنمیصاف بنش

شد ، در طرف من را باز  ادهیپ نیفرستاد ،  از ماش رونیب ینفس دیضعفم را د

تنه اش ، کمک کرد تا حرکت  مین یو انداختن وزنم رو میکرد و با گرفتن بازو



سرم حاضر  یباال فتیبرانکارد قرار گرفتم و پزشک ش یرو عیسر یلیکنم!خ

شدند و نگاه نگران و پر  دهیدورم کش یبرزنت یشد ، بعد از ان که پرده ها

 خواست بخوابم! یدلم م فقط گریمش ان طرف پرده ها جا ماند ، داخ

تمام نداشتن  انیدرد کجاست؟که م یدان یهم بخوابم ، م یطوالن یسال ها یبرا

که انتخاب تو  یا یکس یب ی!شرمنده یشو تیها ییتنها یشرمنده  ت،یها

 کرده اند! لینبوده ، بلکه به تو تحم

کوچک از کنار پلک  یقطره دوقطره  کی یبار به جا نیرا بستم اما ا چشمانم

گم شدند و خب..اشک نبودند ، قطعا  میموها انیبسته ام راه گرفتند ، م یها

بودند.وگرنه من را چه به اشک؟من را چه  یلعنت یسرماخوردگ نیهم تیحساس

 به لوس شدن و ناز کردن؟

 !یکس یو ب ییبه تنها تیبود ، حساس تیهمان حساس قطعا
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 اومده! نییتبت خداروشکر پا-

بدنم  یبه خاطر حرارت باال میسرمم ماند.لب ها یتکان دادم و نگاهم رو یسر

و هردو دست در  ستادیسوختند.کنارم ا ید و مخشک و ترک خورده شده بودن

سر کج  یماند و او با لبخند محو رهیفرو برد ، نگاهم به ژست جذابش خ بیج

 !یشد داریب یاز وقت یسره اخم کرد هیخانم خانما ،  یکرد : چه عنق شد

حوصله  یدهانم را که هنوز هم دردناک بود قورت دادم و سرم را ب آب

به طرفم خم شد : من و  یبالشم قرار داد و کم یدستش را رو کیچرخاندم.

 آمال! نیبب



حال من اما نگاهش نکردم ، حالم بد بود.از خودم  نیشده بود.با ا یجد شیصدا

بودم.دستش جلو  ریدلگ تینها یدورم ب یو محدود بودن آدم ها ییتنها نی، از ا

لحنش ،  تیود جدامد و با چرخاندن سرم وادارم کرد نگاهش کنم ، با وج

 بانو؟ ینگاهش مهربان بود : خوب

پاک بود که  یهوا کی هیباز شود ، شب میراه گلو یگفتنش باعث شد کم بانو

که من هجده ساله را بانو  نیشد و راه نفسم را باز کرد.ا میها هیوارد ر میمستق

ام را باال برد ، نشانم داد که ان قدر هم من را  یخطاب کرد حس ارزش وجود

 رونیبانو ب یآوا نشانیب ازکه  یی. محوش ماندم ، محو ان لب ها ندیب یچه نمب

کنم و دوباره در  دایصورتم را پ یرو یشگیکردم همان نقاب هم یامده بود.سع

بود  دهیاز من د شهیکه هم یو هنجار شکن الیخ ینقش دخترک سرخوش و ب

من افتاده  یو کم حواس یضیمر نیا انیم ییجا کیفرو بروم اما انگار نقاب..

 یدختر هینکنم و انقدر شب شیداینداشت پ یلیبود و گمش کرده بودم.وگرنه دل

 میسع یکرد.من بعد خروج از ان جا همه  یم یشوم که درون پرورشگاه زندگ

و  ییاوج تنها انیان امال نباشم و حاال..امروز..م هیشب گریرا کرده بود که د

 یکه م ضیگفت مر یم شهیشده بودم .مارال هم هشیکه که داشتم..شب یغم

 نی.ایریگ یات فاصله م یگر یاغیو از  یشو یم ظلومناخوداگاه م یشو

خواستم : مارال نبود.مجبور شدم به تو زنگ  یلحظه نم نیرا اما ا تیمظلوم

 بزنم!

 شیگرفته ادامه دادم : نغمه هم گوش یدرهم رفتند و من با همان صدا شیها اخم

 داد!و جواب ن
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ادامه ندهم.فقط  گریگفتن پر حرص و چشمان پر از حرفش باعث شد د آمال

 یکه از سر جبر با او تماس گرفته ام.که من هم کسان میقصد داشتم به او بگو

 مارستانیب یباعث شد با او روانه  تیلحظه کنارم باشند و موقع نیرا دارم که ا

آزرده  ییتنها نیچقدر ا رو از همه مهم ت میخواستم نفهمد چقدر تنها یبشوم . م

اگه مارال  یام کرده! با همان نگاه پر عتاب به چشمانم زل زد و نجوا کرد : حت

.چون من یزد یبه من زنگ م دیدوستت در دسترس بودن هم با ایخانم 

تر وجود نداره!متوجه  کینزد نیاز ا ینسبت چیهمسرتم و در حال حاضر ه

 !یستیبلد ن یمن کار دنکردن و حرص دا یکه جز عصب یخانم یهست
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شد حال بد و  یباعث م نیزد ، ا یطور حرف م نیخوب بود که ا چقدر

 یته بکشد. فقط با همان چشمان درشت و آب میو حس مزخرف گلو یشرمندگ

نگاه شد و سرش را  نیا میشدم و دست آخر او تسل رهیرنگم به نگاهش خ

با پوستم  شیلب ها یا هیام را کوتاه و در حد لمس ثان یشانیجلوتر آورد و پ

 !یدست پخت من و بخور دیبا خونمون.امشب میر ی: سرمت تموم شه م دیبوس

رود :  یم نیکردم بغضم کم کم دارد از ب ی.حس مدمیام را باال کش ینیب

 خونمون؟

مرد مسلط :  کی..درست مثل یدیترد چیداد ،  بدون ه یرا محکم تکان سرش

، پس اون جا  یش یزود تو به عنوان همسر من وارد اون خونه م ای ریبله ، د

 !ادیخونت به حساب م

 نیکرد.انگار قصد داشت به من بفهماند ا یم دیتأک یلینستبمان خ یرو امروز

کار ممکن بوده.سرم را کج کردم : من  نیکه من به او زنگ زده ام درست تر

 خورما... یسوپ نم



 ینوازش محو مردانه : پس چ کیماند ، با  یو چهره اش جد دیخند چشمانش

 ؟یخور یم

با نگاه  میکردم درد گلو ی.حس مرمینداشتم نگاهم را از چشمانش بگ دوست

 ؟یبزار ی: مرغ بلد دیشده بودم شا وانهیشود.د یکردنش کم م

 کمیخانم!تازه تبت  یدار فیتشر ضیخوردند : شما مر نیچشمانش چ کنار

 یسرخ بشه تا طعمش درست و درمون شه.سرخ کردن دیاومده!مرغ با نییپا

 ممنوعه برات!

قابل تحمل تر شده بود  یلیکه خ یدهانم را قورت دادم و با حس سوزش آب

 ...پس آش بزار!ناینه..دوست ندارم آب پز ا ی: وا دمینال

جهش از چشمانش  کیکرد.انگار با  دایبار تا صورتش امتداد پ نیاش ا خنده

به ان وصل بود نشست :  وکتیدست من که آنژ یپرد و دستش رو رونیب

 لوس!

:  دمیغر یگرفته و خروسک یگرد کردم و با همان صدا شیرا برا چشمانم

 لوس عم..

.برخالف یکن لشیتکم ستیکنترل شده : الزم ن یحرفم.با همان خنده  انیم دیپر

 عمم حساسم! یآدما.من رو یباق

را در اوردم.آرام و مردانه..موقر و محکم  شیکج کردن چشم و چالم ادا با

شد : حالت بهتره گمونم که دوباره مردم آزار  دهیو نگاهش به سرمم کش دیخند

 !یشد

سابقه ، جواب  یاش ماندم و او با محبت ناب و ب رهیخ نمیهمان چشمان آتش با

 !ایش یبس که مظلوم م رهیگ یدل آدم درد م یش یم ضینگاهم را داد : مر
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زمزمه کردم :  یام قرار دادم و با تک خند محو یشانیپ یدستم را رو کف

 دم! یشدنم.بعدش بهت امون نم ریگ نیزم نیاستفاده رو بکن پس از ا تینها

 نیفرستاد.ا رونیب یقیهم همان طور با همان لبخند نگاهم کرد و نفس عم باز

 هیخواهد من هم شب یردم دلم مک یصبور بود ، آن قدر که حس م یادیمرد ز

 یبا محبت رفتار کنم و حت گرانیاو شوم!بتوانم لبخندم بزنم و نترسم..بتوانم با د

 ته بکشد. دشگلو در دنمیبا د ضیمر کیکنم  یفراتر از ان..کار

 ها مهم بودند؟نبودند؟ نیا

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

داشتم و پاها و  ی.ضعف بددیو بعد آرام عقب کش نمیکاناپه بنش یکرد رو کمک

کاناپه  نیمجبور شده بود تا هم نیهم ی.برادیلرز یم لیدل نیبه هم میدست ها

 امدهیخواستم اعتراف کنم بدم هم ن یدر آغوشم بکشد و خب..صادقانه م بایتقر

 بود!

شد  یباعث مگرفت و  یم یروح و روانم را به باز یاش حساب یلعنت عطر

با همان آرامشش کتش  ستادیتر شود!صاف که ا یآغوش طوالن نیدلم بخواهد ا

اش نگاهم کرد : شما مگه  یباز کردن بند ساعت مچ نیرا از تن در آورد و ح

 ؟یبود نیو نگرفته بودن.چرا پشت ماش نامتیگواه

که  یآوردم؟ همان وقت یدوام م نیکرد شش ماه بدون ماش یتصور م واقعا

نکات  تیگرفتم با رعا لشیرا درست کنم و تحو نمیمارال پول داد تا ماش

و گرفتن.دست و  ناممی، دوباره پشتش نشسته بودم : گواه یو رانندگ ییراهنما

 پام و که نگرفته بودن!

چپ چپ نگاهم کند و  یگرفته ام با ان جواب گستاخانه باعث شد کم یصدا

زنم الما رو امشب آهو نگه داره ،  یزنگ م را بردارد : زیم یرو میس یتلفن ب

 شام! یرم پ یبعد م

و احتماال از من  دیایمن به خانه ب یضیداشت نخواهد آلما با وجود مر حق

به اتاقش  ینگفتم و او بعد تماس کوتاه یزیچ نیهم ی.براردیرا بگ روسیو



خودمان  یرفت تا لباسش را عوض کند.قبل آمدن به خانه اش من را تا خانه 

بود.آن را برداشتم  میاکنار پ قایرا بردارم و حاال ساکم دق میبرده بود تا لباس ها

را  میلباس ها نیتر از ا شیتوانستم ب یو با همان ضعف وارد اتاق آلما شدم.نم

ستش  یتنه صورت میاسلشم را برداشتم و ن یصورت یتحمل کنم.شلوارک طوس

را  پشیز یآمد که وقت یرنگ م یوسط شرتییسو کیتنه  مین یرا تن زدم.رو

و بعد باز و بسته  دمیداد.لباس هارا پوش یبه لباس نما م یلیخ یگذاشت یباز م

 رفتم. رونیاز اتاق ب میکردن موها

 کیکه  یدر حال سیخ یباز شد و او با دست و رو سیلحظه در سرو همان

 یچشمانش کم میمن و لباس ها دنیحوله دستش بود از ان جا خارج شد و با د

 اد؟یباال انداختم : بهم نم یدرشت شدند ، شانه ا
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مکث نگاه برگرفت و همان طور که به طرف  یبا کم شینداد و به جا یجواب

حالت بهتر  یبرا یدیپوش یلباس گرم تر م هیرفت زمزمه کرد : یآشپزخانه م

 بود!

که ضعف بر وجودم غلبه کند آرام نجوا کردم :  نیو قبل از ا دمیخند کوتاه

 تو؟ ایحال من  یبرا

 !یگفت یچ دمیشن-

کردم که دوباره سوزشش  میکاناپه نشستم و دستم را بند گلو یرو الیخ یب

:  دیکش یم ریت یکم یعضالن یشروع شده بود ، باسنم هم به خاطر آمپول ها

 سرم..گشنمه! یفدا



سرم..صبر  یاورد و با لحن خودم جواب داد :فدا رونیرا از آشپزخانه ب سرش

 کن!

مبل  یبرهنه ام رو یدادم و با جمع کردن پاها هیکاناپه تک یرا به پشت سرم

 ؟یدست کم گرفت یضیو وقت مر فتی..حرایشد طونینگاهش کردم :ش

دوباره به طرف آشپزخانه برگشت :  یجد یلیکرد و خ میبه لباس ها یا اشاره

 دست کم گرفتت! شهیهم نم یضیطور که معلومه وقت مر نیا

سرم بود  قیدستم که محل تزر یزدم و نگاهم به چسب رو یلبخند ینخود

پرستار بود!محل  یگر یناش ریکبود شده بود و همه اش تقص یماند.کم رهیخ

 ست دستم رفتم.پو یدر دل قربان صدقه  یچسب را نوازش کردم و کم

خودت نگران  یبرا یخودت مجبور شو شهیکه نباشد و هم ؟نازکشیدان یم

 فیپوست دستم قربان صدقه رد یمن..که خودم برا تیشود حکا ی، م یشو

 هیبودم روح دهیشن شهیکنم و حال خودم را بپرسم که زودتر خوب شود.هم

خودم  ی هیخودم ، روح یضیمهم است و هربار وقت مر یلیخ ماریب کی یبرا

 برده بودم. باالرا 

نشست.حاال  میلب ها یرو یامد لبخند محو رونیب ینیس کیآشپزخانه که با  از

ام را باال ببرد و نازم را بکشد.به  هیهم اضافه شده بود که روح گرینفر د کی

چقدر  نیدستم را به طرفش گرفتم : بب یو لوس بیو به طرز عج لیدل نیهم

 کبود شده!

گرم و  ریلبخندم عمق گرفت.ش اتشیمحتو دنیرا مقابلم گذاشت و من با د ینیس

 اش من را به فنا داد. ییرایپذ یمردانگ یعنی..یصنعت کیک کی

دستانش  انیبه دستم جلب شد و آن را م زیم یرو ینیبعد گذاشتن س نگاهش

شه ؛  یرا نوازش کرد : زود خوب م یکبود یگرفت و با شستش آرام رو

 حساس بوده البد!  پوستت

 بوده ! ی، پرستارش ناش ری: نخ دمیکردم و خودم را جلوتر کش یاخم عیسر
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 یشانیپ یپر و لختش رو یموها ندیحالت که خم شده بود تا دستم را بب نیا در

تازه داشت به چشمم  تشیو جذاب کلیکردم ه یاعتراف م دیاش فرود امدند ، با

کج بود.نه که سکته کرده باشد ها..نه ، از قصد  یهم کم شیامد ، لبخند ها یم

کرده اش  نتیلم یها نبا ان دندا یزد.جذاب وار و لعنت یکج لبخند م یکم

 التیستار دعوا کنم خحال بد من : االن برم با پر نیا انیاصال شده بود هذ

 شه؟ یراحت م

 یخجالت چیه یب شهیدادم و درست مثل هم لشیتحو یرا باال انداختم و نوچ سرم

 بغلم کن! کمیزبان راندم : نه ، به جاش  یخواسته ام را رو
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کاناپه ماند و بعد ، با همان  یمن مچاله شده رو ی رهیخ یا هیثان نگاهش

 نهیکه در رفتارش بود کنارم نشست . چشمان من بسته شد ، سرم به س یآرامش

سرم  یدستانش تنگ محاصره ام کردند.سرش را رو یو حلقه  دیاش چسب

 خانمرا پر کرد :  میآرامش بخش ، گوش ها یملود کی هیشب شیگذاشت و صدا

 لوس!

که خطابم کرده بود به  یهمان طور قایلوس ، دق یگربه  کی هیرا شب صورتم

 !ید یم یخوب ی: اوم ، بو دمیمال راهنشیپ



اش مشت  نهیس ینامم را نجوا کرد و من هردو دستم را رو یخفه ا یصدا با

 نی، ع یشه محکم تر بغلم کن یتر در آغوشش فرو رفتم : م شیکردم و ب

 باباها!

قبل  یان حال خوب و خنده ها انیلب راند و من م ریاسمم را ز باز ناباورانه

، جان کندم تا  یشد ، پسش زدم به سخت شیدایدانم بغض چه بود که پ یترش نم

 هم نشوند : چرت گفتم! سیخ یچشمانم حت

کند محکم تر بغلم کرد ، همان طور که  یم میخالف تصورم که حاال رها بر

،  زدلمی: عز دیرا بوس میموها یچالند و بعد رو یآلما را در آغوشش م شهیهم

 ؟یراجع بهش حرف بزن یخوا یم

که نگذاشت ، زورم  میایب رونیرا محکم تکان دادم و خواستم از آغوشش ب سرم

اش قرار دادم و  نهیس یو خسته از تقال دوباره سر رو دیبه زورش نچرب

 چشمانم را بستم : پس بزار من برات حرف بزنم!

نشان ندادم.فقط با همان چشمان  یواکنش چیشدند اما خودم ه زیت میها گوش

داد و من را  هیکاناپه تک یراحت تر رو یبسته درون آغوشش ماندم و او کم

اومد حدودا دوسه  ایبه عقب برد : آلما که به دن دهیهمان طور به خودش چسب

 یسع ی.حتتخواس یماهش بود که من از عسل جدا شدم.همسر سابقم بچه نم

 سقطش کنه که جلوش و گرفتم! یداشت موقع باردار

که پشتم  یاو بود.با دست یحرف ها یتمرکزشان رو یحاال همه  میها گوش

 یوقتا م یلیگذاشته بود کمرم را نوازش کرد و ادامه داد : حاج خانم و آهو خ

کردم.جاش  یدرست م ریآلما با خودم بود.براش ش یاومدن کمک اما اکثر کارا

گرفته  ادی ی.حتدمیخر یبردمش ، براش لباس م یکردم.حموم م یم زیو تم

 یزدم و تب م یواکسناش و م یوقت ای رمیخورد اروغش و بگ ریش یبودم وقت

 کنم! کاریچ دیکرد با

تکان بدهم و نگاهم را باال  یباعث شد خودم را کم دیکه کش یآه

داده بود.هنوز اما  هیکاناپه تک ی.چشمانش را بسته  و سرش را به پشتاورمیب

کرد :  یرا نوازش م میبازو یکیشد و ان  یم نییدستش پشت کمر من باال و پا

بود  العهعالقم نوشتن مقاالت و مط یکه همه  یآلما رو سخت بزرگ کردم .من



مقاله بخونم ،  کمیتونستم  یتازه م دیخواب یتمام وقتم و آلما پر کرد.شبا که م

 دادم! یمو هم ارائه متز دکترا  دیمطالعه کنم .با

بچه ان هم بدون  کیبود ، بزرگ کردن  شیبرا یسخت یبود که روزها معلوم

که ذاتش با محبت مادرانه  یمرد یسخت بود.ان هم برا یلیمادر به نظر خ

 حرکت ماندم تا حرفش را ی!در همان سکوت ، بستین نیعج
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ترس هم کنارم بود.ترس  هیکه آلما رو داشتم  ییتمام سال ها یکند : من تو تمام

 یکه اگه م ی!سوالستیکه ازم بپرسه مادرش چرا ن نیبزرگ شدنش و ا

روز  هیکه  نیدادم!ترس ا یبا دروغ جوابش و م دیخواستم دل دخترم نشکنه با

 زن ، دنبال عطر مادرانه بگرده! کی آغوش یبا حسرت تو

که حسرت  نید؟ایترس یشود م  هیکه آلما شب نیزدم ، او از ا یلبخند تلخ

شد  یمن م هیابراز کند؟حق هم داشت.آلما اگر شب یطور نیرا ا شینداشتن ها

کرد.آب دهانم را  ی، دست و پنجه نرم م شیتا ابد با حسرت ها و عقده ها دیبا

 ییکه تنها یسخت یقورت دادم و با فکر به به تک تک کلماتش و روزها

 ن؟ی: چرا طالق گرفت دمیگذرانده بود پرس

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

بسته اش را باز کرد و سوال دختر درون آغوشش باعث شد به عقب  چشمان

شک  شیها یریعسل و بهانه گ یرفتارهاکه به  یبرگردد ، به همان روز

 کیکرد و مچ همسرش را در  بشیکه تعق یجهنم یکرده بود.همان روزها

 ادیاز اقوام دورشان گرفت و دم نزد ، صبر کرد..آن قدر ز یکیشاپ با  یکاف

زود گول  یلیرا پاره کند و عسل خ شانیمحکم تر بند رابطه  لیدل کیبا  هک

شان  یزندگ میرا به حر بهیغر یمرد یارکان را خورد و پا یمسافرت ساختگ



، نگران بود درون خواب  دیترس یکه هرشبش از خواب م ییباز کرد.روزها

بچه اش  تباردار اس دهیکه فهم ینباشد.نباشد و عسل گریسکته کند و صبحش د

 ببرد! نیرا از ب

 یتا جواب د که منتظر بود ییاش بودند.شب هخا یروزها جهنم مطلق زندگ آن

که تا  ییبچه ، فرزند خودش است.همان شب ها نیو بفهمد واقعا ا دیایب یان ا

بر سر فرزندش  ییبر چشمانش حرام بود مبادا عسل بال قیصبح خواب عم

 اش کار دستشان بدهد. یوانگیو د اوردیب

 گریتوانست د یکند و نه م یدرد را ق نیبزند و ا یحرف یتوانست با کس یم نه

 گریزد د یاز عشقش به ان مرد حرف م یمانیو بدون پش حانهیکه وق یبا عسل

 سقف بماند. کی ریز

کلمه جان کند تا آن روزها تمام شود و فرزندش سالم  یواقع یکند..به معنا جان

 یرا م دهیپوس یرابطه  نیبند ا دنی.از بعد ان فقط دلش بردیایب ایبه دن

 یچه شد طالق گرفتند.لبخند تلخ و پر درد دیپرس یدختر م نیخواست.حاال ا

،  ستادیباز ا شنشست و دستش از نوازش کمر دختر درون بغل شیلب ها یرو

 دیبا ییرازها کیزوج ها.. یهمه  نیهمسرش بود و ب یخوب زمان ایعسل بد 

ماند :  یاصل وفادار م نیشد به ا یکه م ییمانند.تا جا یتا ابد سر به مهر م

 دوسم نداشت!

 !یخوب یلیبود.تو که خ وونهیدرشت آمال گرد شد : وا؟د انچشم

گذشته  یها ینشست.قصد اشت با گفتن از سخت شیلب ها یرو یکم جان لبخند

 ییخودشان دردها یآدم ها برا یحس را به دخترک بدهد که همه  نیاش ا

همان  انیخجالت بکشد و حاال  روحش م شیاز حسرت ها دیدارند و نبا

 یشد به صورت آمال و دلش نوازش گونه  رهیشد.خ یخاطرات داشت پرس م
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در گفتار صادق  شیها یکله شق یدختر با همه  نیرا خواست.چقدر ا دشیسف

مقاومتش را در  بیعج یراند و گاه یلب م یامد رو یبود.هرچه به ذهنش م

آدم  هیداد  : به صرف خوب بودن  یدخترک هجده ساله از دست م نیبرابر هم

 شه عاشقش شد! ینم

با لحن پر  شیپ یدختر دقائق نیشدند ، انگار نه انگار هم یوحش چشمانش

 ؟یحسرتش دلش را آتش زده بود : تو عاشقش بود

گونه  یعمق گرفت و باالخره مقاومت از دست داد و دستش رو یاش کم خنده

بود  دهیخوب فهم گریگل نازک و حساس بود.حاال د کی هیدختر نشست ، شب ی

دارد،  یو شکننده ا فیضع  ی هیسخت نشان دادن خودش چقدر روح یبا همه 

آن قسمت حساس و  شیها طنتیدختر داشت با ش نیانگار ا ییطورها کی

 کرد : عاشق نه ، اما خب...همسرم بود بهرحال ! یور مرا کا شکسته

 ؟ی:االن چ دیشده درون صورتش غر براق

تب داشت را در  یکه کم ییکه او ییحاال نیحاال بود؟هم نیهم االن؟منظورش

منفور شده بود  شیدانست عسل تا چه حد برا یآغوش گرفته بود؟امال قطعا نم

گفت.سرش را جلو برد و حرارت تن دخترک که دشات باز باال  یرا م نیکه ا

بود : نه  فیاز حد ضع شیلبخندش را جمع کرد ، ب یاورد کم یم

 هیبلند شم و برات  ید یمن نکن!اجازه م ی.فکرت و مشغول گذشته زمیعز

 تا بتونم داروهات و بدم بهت! یبخور یزیچ هیحتما  دیآماده کنم.با یزیچ

 یبلند شود ، لحظه ا شیفرصت را به او داد که از جا نی، ادختر  دنیکش عقب

زده بود و  رونیب یطوس شرتییسو ریکه از ز دشینگاهش به شکم تخت و سف

شد و بعد با  رهیداد خ ینشان م یصورت یتنه  میاندام خوش فرمش را با ان ن

انگار  ماتر سن نداشت ا شیذره ب کیبه طرف آشپزخانه رفت. یقینفس عم

 مرد را از بر بود! کیبه دل  دنیآتش کش

کند اب سرد را باز کرد و دست  یکه کار نیقبل از ا دیآشپزخانه که رس به

گردنش قرار داد.اول  یگرفت و همان دستان مرطوب را رو رشیرا ز شیها

 رفت! یجلو م یآشپز یکرد و بعد دستش برا یآتش درونش را کنترل م دیبا



بکشد.به  ییرایاپن به پذ یاز باال یباعث شد سرک کیموز یشدن صدا بلند

کاناپه داشت  یوصل شده بود و در همان حال نشسته رو ونیزیفلش پشت تلو

و زمان  نیخواست زم یشد دلش م یکه مظلوم م یکرد.گاه یگوش م کیموز

گرفته  وهجده ساله خ یوجب مین نیا یها تی.احمقانه به آزار و اذزدیرا بهم بر

 بود!

 کنم هرروز هفته رو.. یتو فکر مبه  من

 من نرو.. شیکنم از پ یتو خواهش م از
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 زنه. یچنگ م یهمش واسه تو داره ه دلم

اش  یاش گرفت و به سر آشپز خندهزنه... یقلبمه که داره آهنگ م یصدا نیا

 شیپوش!آلما یصورت یرا هم انتخاب کرده بود دلبر طوس یبرگشت.چه اهنگ

 اهنگ شده بود. نیهم عاشق هم
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داشت.مجبور بود برا درست کردن آش از ان  زرشیپخته شده در فر حبوبات

 میگاز قرار داد تصم یکه مواد را آب بست و باال نید.بعد از اها استفاده کن

اش را به برق زد و در  یریگ وهیکند.آبم هیآمال آب پرتقال تازه ته یگرفت برا

و  یچا یحاو ینیخودش اماده کرد.با س یتازه دم هم برا یچا کیهمان حال 



دخترغرق خواب و مچاله شده  دنیآب پرتقال که از اشپزخانه خارج شد با د

 کاناپه ماتش برد! یرو

قرار داد و جلو رفت.سرش کج شده بود و  زیم یصدا رو نیرا با کم تر ینیس

 تشیاز محبت به مظلوم زیداخل شکمش جمع شده بودند.نگاه آرکان لبر شیپاها

که  یاش متفاوت بود.کنار مبل یداریماند.چقدر موقع خواب با وقت ب رهیخ

 یخوش حالتش رو یو آرام نگاهش کرد.موها ستادیوابش برده بود اان خ یرو

 هم افتاده بود. یرو نیبودند و چشمانش سنگ ختهیصورتش ر

جلو رفت و پوست نرم دخترم را با نوک انگشتش نوازش کرد.پلک  دستش

 ریآرام دست ز یلیو بعد خ دیدستش را عقب کش عیکه تکان خوردند سر شیها

 .دیرا در آغوش کش فشیانداخت و تن سبک و ظر شیپاها

 یدستش را دور گردن آرکان حلقه کرد و سرش را رو یاریدر عالم ناهش آمال

که از تنش بلند شده بود باعث شد همان طور که  یاش گذاشت.عطر خاص نهیس

نبود که  یبود.مرد یخاص یبو بکشد.بو قیو عم ستدیدرون آغوشش بود با

 نیا قابلحال دست و دلش م نی، با ا ندیاش بب زهیغر ی هیرا بر پا زیهمه چ

 شد. یشل م یلیدلبرک کم سن و سالن خ

رفت و بعد به  شیتخت پ یوارد اتاق خودش شد ، تا پا یآرام یقدم ها با

 یزیو ملچ مولوچ ر شیتشک خواباند.تکان خوردن لب ها یآمال را رو یآرام

 یداد.پتو یکار را آلما هم انجام م نیا قایکه کرد لبخندش را عمق داد ، دق

 نیبعد از ا وانداخت  شیو رو دیکش رونیب یواریرا از داخل کمد د یمسافرت

 رفت. رونیکه مطمئن شد راحت است از اتاق ب

.ان هارا تا مقابل اسیعطر  هیشب ییگرفته بودند.بو یبیعج یاما بو دستانش

اش  وانهیجاذبه د زانیم نیدختر با ا نی.ادیکش یقیو نفس عم دیاش باال کش ینیب

 کرد! یم

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

 نشست: شروع کن! زیآش را مقابلش قرار داد و خودش هم پشت م ی کاسه
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شد.قاشقش را  یباعث لبخندش م نیاز خواب بود و اچشمانش پر  هنوز

 وقت؟ هی رمیزد : نم یبرداشت و آشش را هم

 یزهردارش را م یوضع بدش ، باز حرف ها نیبا ا یو حت یهرحالت در

 شیتبش دوباره باال رفته بود و ب یامد چپ چپ نگاهش کند.کم یزد.دلش نم

 تر نگرانش بود : نگران نباش! بخور..وقت داروهاته!

کرد قورتش  یبسته سع یاز آش به دهان برد و با همان پلک ها یقاشق آمال

 تونم خوب قورت بدم! یکرده.نم ریگ یزیگلوم چ یبدهد :انگار تو

لوس شده بود و ضعف  یکه دخترک کم نی.صرف نظر از ادیفهم یرا م حالش

حس را داشته  نیونت گلو باعث شده بود اباعثش بود ، عف یضیمر

فهمم!  یرفت: م ینم نییپا شیاز گلو یزیشد چ ینم ضیباشد.خودش هم که مر

 !یکن بخور یتا نصف غذات و سع

 همش! ادی:  اه آب دماغمم مدیباال کش ینیتکان داد و ب یسر یبدون لجباز آمال

حرف  ی هیاصول اول دیرا کوتاه بست تا خنده اش را کنترل کند.با چشمانش

کرد،  یم نشیریهم ش شیکارها نیداد، اما هم یم ادیدختر  نیزدن را به ا

را به طرفش گرفت و امال پشت سرهم از داخلش  زیم یدستمال رو یجعبه 

 : اصال چرا انقدر بدمزست!دیکش رونیدستمال ب

،  یاما تب دار ستیقرار داد : بدمزه ن زیم یکرد و قاشق خودش را رو یپوف

 .یبعدش دارو بخور یبخور بتون کمی.ادیتلخ به نظرت م

جمع شده به آرکان  یقاشق را به زور داخل دهانش چپاند و با چهره  کی باز

دهانش را قورت بدهد و از انجام  اتیتواند محتو یکرد نم یزل زد ، حس م

 نخورم؟ گهیعمل بلع ناتوان است : د



 یانت شیداروها انیاش زل زد.م دهیرنگ پر یبار با اخم به چهره  نیا آرکان

مصرفشان کرد:  یخال یشد با معده  یهم بودند که نم یا یقو یها کیوتیب

 همون و برات درست کنم؟ یدوست دار یچ

از آش داخل دهان  یدوباره قاشق یجواب با حالت ناچار یبه جا آمال

 نیغر زدن نصف کاسه را خورد و بعد از ا یگذاشت.به ضرب و زور و کل

کرد و نق به  یبه آرکان بحث م قایسر خوردن هر دارو ، پنج دق بایکه تقر

 رفت تا دوباره بخوابد! رونیزد از آشپزخانه ب یجانش م

 

 [17:20 16.01.19, ]ایـآل (زهرا ارجمندنaʍaℓآمــ)

 182پارت_#

 آمــــال#

 زهرا_ارجمندنیا #

و ظرف ها را آب  را جمع کرد زیم یرفتن امال به اتاق ، با تمام خستگ بعد

قبل  یداد و حت یرا انجام م فیوظا نینبود.سال ها بود ا یدی.کار جددیکش

 یداد کارها یم حینداشت.ترج یاعتقاد یلیترش به کار مردانه و کار زنانه خ

 گرانید یبرابسپارد و دردسر  یخانه اش را خودش انجام بدهد تا به کس

درست کند.آشپزخانه که مرتب شد با سردرد و چشمان خسته از آن خارج به 

بود.جلوتر رفت و  دهیتخت دراز کش یطرف اتاقش رفت.آمال دوباره رو

کمرنگ ، دست  یتندش با اخم یخم شد و با حس نفس ها ی.کمستادیکنارش ا

برگشته  هبدنش باال بود و تبش دوبار یاش قرار داد .دما یشانیپ یرو

چشمانش را فاصله انداخت با  انیحال م یفقط ب یزد و وقت شید.چندبار صدابو

 یاش م هیپاشو دیلگن را پر از آب کرد.با کیاز اتاق خارج و  تیجد

خواب کوتاه  کیاش را با  یدختر قصد نداشت بگذارد خستگ نیکرد...ظاهرا ا

 ببرد. نیاز ب

را با  دشیکوچک و سف یکنار زد و پاها شیاتاق که برگشت پتو را از رو به

که به تن دختر نشست دلش را به درد  یآرامش داخل لگن قرار داد.لرز



مراقبت  ییکه توانا نیکرد.نگران ا ینگرانش م نیبود..هم فیضع یادیآورد.ز

 ..دبو دهیبار ترس نیاول ینه!برا ایرا دارد  یفیموجود ظر نیاز همچ

ه چشمان بسته اش زل زد بود.ب دهیدختر ترس نیا فیسن حساس و روح ضع از

حالت  نیگردنش گذاشت .در ا یکه همراهش آورده بود را رو یسیو دستمال خ

 یباران زده به نظر م یجوجه  کی هیدرست شب دهیلرزان و رنگ پر

 یکه مادرش سال ها شعرش را در کودک یمش ی.همان گنجشکک اشدیرس

 بود! ندهخوا شیبرا

 ..نی....لب بوم ما نش یمش یاش گنجشکک

 یادیز تیمسئول نیاز بار ا شینشست.شانه ها یآمال در لب بومش نم کاش

 شده بودند! نیسنگ
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************************************************** 

زل زده  میپا ریجمع شده به موکت پرز بلند ز یتخت نشسته و با چهره ا یرو

که به جان گوش  یگرفت.آتش یآتش م میگلو دمیبلع یبودم.آب دهانم را هربار م

 یتب گریامد.هرچه بود اما د یهم افتاده بود.نفسم هم راحت در نم میها

اطراف را گشتم و  یمسرم گذاشته بودم.ک یرا قبل از خواب باال لمینداشتم.موبا

 یبلند شدم.دستمال و لگن پر آب رو میحوصله از جا ینکردم ب شیدایپ یوقت

 فهیکه وظ نیکرده بودم.با فکر به ا تشیاذ یحساب شبیداد د ینشان م یپاتخت

در سالن نبود.وارد  یرفتم.کس رونیباال انداختم و از اتاق ب یاش بوده شانه ا

 رونیمرتب کردن ظاهرم ب یو کم رتمشدم و بعد شستن دست و صو سیسرو



راهم سبز شد  یحوله جلو کیکه با  دیکش یکه انتظارم را م نیامدم و او مثل ا

 : سالم خانم خواب آلود !

دستانش گرفتم و  انیامد.آرام از م یدستانش به نظر نو م انیبنفش م ی حوله

 تکان دادم : ساعت چنده مگه؟ یسر

تمسخر  یم گرد شد ، اما او به جاجا خوردم که چشمان یبه حد میاز صدا خودم

 شه! ینشاسته درست م کمیو خنده فقط مهربانانه نگاهم کرد : با 

فرستادم و حوله  رونیب یا مهیافتضاح شده بود ، نفس نصف و ن میصدا واقعا

 تب کرده بودم؟ شبیصورتم قرار دادم :د یرا رو

، اما خداروشکر  ام را ارام لمس کرد : بله یشانیمردانه اش جلو امد و پ دست

صبحانه بخور.ساعت ده وقت قرصاته...بعدش من  ایاالن کامل تبت قطع شده!ب

 یگردم شما هم تا اون موقع خوب استراحت م یبرم یبرم سرکارم..عصر دیبا

 !یکن

 چرا؟ ستین میگوش-

مغز خطر دارن.موقع خواب  یبرا یگوش یزمزمه کرد : اشعه ها خونسرد

 !زیم ی.برداشتم گذاشتم رومیکنارمون قرارش بد ستیدرست ن

 یمشکلش کجاست و من برا یعنیتکان داد که  یطور نگاهش کردم.سر همان

به  ینکنم سر یزیآبرور شیمزخرفم جلو یبا آن صدا نیتر از ا شیکه ب نیا

 بایتکان دادم.تقر چیعالمت ه
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 میتا مطمئن شود قرص ها ستادیا میبخورم.جلو ینیسنگ یکرد صبحانه  مجبورم

اش از خانه  یجد یراحت شد با سفارش ها الشیخورم و بعد که خ یرا م

 خارج شد.

 کیداخل خانه اش بکشم. یبود تا بتوانم سرک یخوب تیکه رفته بود موقع حاال

بود  نیروز گذشته اش به خاطر داشتم و آن هم ا یحرف ها انیرا از م یزیچ

 انیبه م یاش حرف ییکرده بود از علت جدا انشانیکه ب ییکه با تمام دردها

ام را  یکنجکاو یشد شاخک ها یبود.درست که حالم خوب نبود اما نم امدهین

گذاشته بود و برگشت هم ،  یزی.قفل پشت در را انداختم تا اگر چرمیبگ دهیناد

 ینشوم.نگران بودم درست مثل رمان ها سر بزنگاه به بهانه ا ریغافلگ

دراورش  یجستجو مقابل کشوها یوارد اتاقش شدم و با کم عیبرگردد.سر

 یگذاشت.کشو یم شوهاک نیمدارکش را داخل هم ینشستم.مارال معموال بعض

بلند و ناهنجارم در  یخنده  یاول را که باز کردم چشمانم گرد شدند و صدا

 خانه پخش شد.

نگاهش  قیو دق دمیکش رونیاز ان را ب یکیبود ،  رشیز یلباس ها یکشو

مارال  ینداشت.جا یبد ی قهیکردم و خنده ام بلندتر شد ، نه بد هم نبود..سل

 دختر ؛ خودت را به دکتر نشان بده! یفعال شیتو ب دیبود تا بگو یخال

دوم و سوم هم  یخودم تکان دادم و کشو را بستم.کشو یبرا یهمان خنده سر با

شارژر و  لیاز قب یلیکوچک باال ، وسا یخانه اش بودند و دو کشو یلباس ها

 !یچند باتر

اش را باز کردم ،  یواریبار در کمد د نی.ادمیکشوهارا بستم و چرخ دیناام

رعکس شده بودند.منظم بود ، درست ب زیمرتب کنار هم آو شیلباس ها فیرد

 من!

 یها فیرا که کفش و ک یواریکمد د ریز یهارا کنار زدم و قفسه ها لباس

کردم و با  یهارا وارس فیبود گشتم.داخل تک تک ک دهیاش را چ یادار

لباس  دیهمه لباس داشتنش در کمد را بستم!بعد ازدواجمان من با نیغرغر از ا

 کردم؟  یکمد جا م نیا یهارا کجا



 یرو یزیچ چینکردن ه دایکردم و کالفه از پ یوارس یتخت را هم حت ریز

که حالم جا امد به  ی!کمدیایباعث شده بودم نفسم سخت باال ب تیتخت نشستم.فعال

 لیاتاق وجود نداشت جز وسا نیدر ا یبازرس یبرا یزیطرف اتاق آلما رفتم.چ

و  بایز یها راهنیاش هم پر بود از پ یواری..کمد دیمتنوع و رنگ یباز

 شد. یزبان م نیریش یدلم تنگ ان تربچه  دنشانیکه با د یدخترانه ا
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 یدست لباس نو و حوله  کیکه همراه خودم جمع کرده بودم  یداخل ساک از

 یکردم تب باال ی.حس مرمیداشتم که دوش بگ دیشد ازیام را برداشتم.ن یدست

 برد. یحس چهره ام را درهم م نیشب گذشته باعث شده عرق کنم و هم

کودکانه که  یمدل شامپو کیتنوع شامپو وجود نداشت. یلیحمامش خ داخل

 ویبدن اکت یشامپو کینوشته بود هم مناسب بدن است و هم سر و  شیرو

الما را  یداشت.شامپو یبیو غر بیسر که اسم عج یشامپو کیمردانه و 

را متوجه  شیگذاشت بو یشده ام نم پیک ینیبرداشتم و با ان خودم را شستم.ب

شد،  یساطع م شهیداد که از بدن تربچه هم یرا م ییاما اگر همان بو شوم

 بودم!  یراض

را همراه کف ها شسته بودم  یماریاز ب یمیداشتم.انگار ن یحمام حس بهتر بعد

و از بدنم پاک کرده بودم.آش شب گذشته را گرم کردم و بعد خوردنش به 

 شیمدت پ نیعنوان ناهار و مصرف داروها ، با مارال تماس گرفتم.گفتم که ا

 یاحافظرا گوش کردم خد حشیکه نصا نیآرکان خواهم ماند و بعد از ا

 حتینص یها در برابر حرف ها یشده بود.تازگ بیروزها حالم عج نیکردم.ا

 یدادم و مرتب در ذوقش نم ینشان م یتر شیب یمارال صبور یگونه 

 گذاشتم حرفش را بزند. یاما م دیکش یزدم.هرچند حوصله ام ته م



اما هرچه بود ، انگار مارال را از من  یمنف ایمثبت بود  رییتغ نیدانستم ا ینم

و چشمانم را کوتاه بستم.حس  دمیکاناپه دراز کش یکرد.رو یتر م یراض

بودم و نه طعمش  دهیسال ها بود نه رنگش را د دیکه شا یآرامش داشتم.ارامش

 بودم. دهیرا چش

 کی، قبال  میباهم داشت یادینسبتا ز یکه تفاوت سن یمرد یخانه  انیم حاال

جا خوش کرده و از همه  مانیرابطه  انیفرزند م کیازدواج ناموفق داشته و 

داشتم رنگ و  میوصلت داده بود نیتن به ا یقبل یعالقه  چیه یمهم تر ، ب

 کردم. یرا حس م شیبو

سرم گذاشتم.نگاهم به  ریو دستم را ز دمیمبل به پهلو چرخ ینبود؟رو بیعج

خانه  نیزد.ا رونیام ب نهیاز س یمیمال تمیماند و نفسم با ر زیم یرو یزیتم

 یجان داشتند و به ادم لبخند م وارشیکه در و د یقصه ها بود ، خانه ا هیشب

 میلب ها یلبخند رو ،خانواده بودند  کی هیاش شب یکه اهال یزدند ، خانه ا

 خانواده بودم! نیمن هم جزء ا گرینشست...انگار د

************************************************** 
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 من براش قر دادم.گفت قاشقم شده!-

خوش غذا از  یمبل نشستم.بو یرا گرد کردم و چهارزانو رو چشمانم

 یدیجد یبه چشم ، بر سر مقاله  نکیامد و آرکان ع یم رونیآشپزخانه ب

 ؟یچ یعنینشسته بود : قاشقم شده 

 دوست داله علوسش شم! یعنیتکان داد : یبه چشمانم زل زد و سر متأسفم



داد ، منظورش عاشق  یو واج نگاهش کردم و او دلبرانه گردنش را تکان هاج

 علوسکم! هیگه من شب یبود؟  : م

 شیها یدلبر نیکرد و ا یکار م یدیجد یمقاله  یبود پدرش در اتاق رو خوب

 هست؟ ی: حاال اسم پسره چ دید یرا نم

دختر ناز و غمزه بلد بود من با  نیکه ا یتر نداشت اما ان قدر شیسال ب سه

 !نیبلد نبودم : شلو میتمام ادعا

 ی، از وقت نییاش شدم.از باال تا پا رهیفرو خورده دوباره خ یبا خنده ا ن؟یشرو

داد  یبود و در خانه جوالن م دهیدوخت دست عمه اش را پوش ییمویل راهنیپ

رونش غالب شده بود ، چنان با ناز و ادا از هم کالس اش در حس ملکه بودن د

اگر هم سن و سالم  کهزد  یمهد که به او عروسک گفته و عاشقش شده حرف م

ها نداشته ام : حاال  یالو ترکان نیکه من از ا نیکرد از حسادت ا یبود دق م

 ؟یتو هم دوسش دار

هم انداخت و  یرا رو شیمبل نشست ، پاها یامد و کنارم رو یجد یلیخ

دختر  نیگفتم خودش را آماده کند.ا یبه آرکان م دیرا مرتب کرد ، با راهنشیپ

داد : من دوست دالم علوس عموآسام  یشد که سکته اش م یم ییاز ان بالها

 شم!

بود که با  شیوجب قد و باال میعمو آرسامش!هنوز چشمان مبهوت ن طفلک

ه مابانه اش نگاهم کرد :آما جون؟چال فرو رفته در ژست ملک یهمان چهره ا

 کالغ شده؟ هیصدات شب
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اش کردم ،  مهیچپ چپ نگاه کردنم هم ضم کیبه سمتش رفتم و  یغره ا چشم

که سرماخوردم.  نیا ینثارش کنم : برا ظیغل تیترب یب کیخواست  یدلم م

 خودم که خوشگله! یوگرنه صدا

 ست؟یصدام قشنگ ن ییتکان داد: هان؟ خدا شیبرا ینگاهم کرد.سر فقط

 شیجواب داد : بلم پ راهنشیبه پ دنیدست کش نیو ح دیپر نییمبل پا یرو از

 بابا!

 یفرستادم.اعجوبه ا رونیب یرفتار و جواب درست به سوالم ندادنش نفس مات

امدم داشت  یکه از آشپزخانه م ییخوش غذا ی.بورینظ یودش ببود در نوع خ

گشنه ام بود.خودم هم بلند شدم  یکرد.حساب یوادار م دیمعده ام را به ترشح اس

 نیرینشسته بود و داشت ش شیپا یو به طرف اتاقش قدم برداشتم .آلما رو

 کرد :کارت تموم شد؟ یم یزبان

ساالد درست  یتون یقرار داد : اخراشه ، م زیم یرا برداشت و رو نکشیع

 ؟یکن

 یلیکه خ نیا یبود.برا یسخت م یلیخ دیبه حال درست نکرده بودم اما نبا تا

ساالد  هیمحو سر تکان داد : پس تا  یتکان دادم و او با لبخند ینشوم سر عیضا

 ونیزیتلو کمیمنم کارم تموم شده!آلما دخترم..برو  یشاممون درست کن یبرا

 اه کن تا کارم و انجام بدم.نگ

به آشپزخانه  یداد و من همراه سرتکان دادن لشیتحو ییچشم بلندباال آلما

سبد قرار داده بود .برشان داشتم و  کیو گوجه را شسته شده داخل  اریرفتم.خ

نشستن  یچاقو به جا کیکردم و با  داینسبتا گود پ یکاسه  کیگشتن  یبعد کم

 اپن نشستم! ی، رو زیپشت م

خور بودنم خوب بلد بودم اما خرد  وهیم یرا به واسطه  اریکندن خ پوست

همان طور  نیهم یو برا دیکش یبود.حوصله ام نم یکار سخت زشانیکردن ر

کار نسبتا ساده شده بودم که  نیکردم.آن قدر غرق ا یدرشت درشت خردشان م

 نه! یطور نی: ا ستادیوارد آشپزخانه شد و کنارم ا یک دمینفهم



 یکوچک یخوردم و نگاهش کردم.متوجه ترسم شد  و عذرخواه یسخت تکان

 دیدستان من قرارشان داد :با یراند.بعدهم دستانش را جلو آورد و رو رلبیز

حرکت  کی..بعد با یو هم عمود ی، هم افق یبزن یزتریمنظم و ر یبرش ها

 !یطور نی!درست ایخردشون کن یتون یم

 شیدست ها یبدهد زل زدم.گرم حیداشت توض یچهره اش که با ارامش سع به

 یهم به کل حواسم را پرت کرده بود.خوب بود که دختر چشم و گوش بسته ا

توجه کنم.دستش را که برداشت  حاتشیکردم به توض یحالم بود!سع نینبودم و ا

داد :  انتک یاجرا کردم و او سر چارهیب اریخ یهرچه گفته بود مو به مو رو

بهتره!گوجه هارو  یخرد کن زتریر یهرچ یرازیساالد ش یبهتر شد!تو یلیخ

 خرد کن! زیهم ر

،  یزدم : ه یشدن حالم مشکوکش نکند به در شوخ یرعادیکه غ نیا یبرا

 !ایخودت و راحت کن یبد ادمی یآشپز یخوا یقشنگ معلومه م
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 اعتقاد دارم! فیوظا میو در قابلمه را برداشت : نگران نباش. من به تقس دیخند

زدم و با جمع کردن چهره ام زمزمه کردم : به روحم  یرا از وسط برش گوجه

 ؟یاعتقاد دار

تو روحت باعث شدم بلندتر بخندد.گوجه  ینگاهم کرد و من با زمزمه  متعجب

 دیکه با یزانیآشپز ماهر به م کیرا که خرد کردم به دستش دادم.مثل  اریو خ

نعنا ، نمک و فلفل همشان زد.بعد هم  یو ابغوره مخلوطش کرد و با کم مویآبل

داشت من  ی.سعمبود استشیکمکش کنم.متوجه س زیم دنیاز من خواست در چ

بدهد.حاال از نقش پدر  ادمیرا  ییزهایچ کیاشنا کند و  خانه یرا با کارها



شدم  یها را متوجه م نیا یمادر ظاهر شده بود.همه  کیخارج شده در نقش 

 ینم داینسبت به ان پ یکرد که حس بد یاز من درخواست کمک م یاما طور

آلما هم به ما ملحق شد و همه  میدیرا که چ زیهنر او بود.م نیکردمو به نظرم ا

و بعد همان طور که قاشق و  دیبرنج کش مانیهردو ی.برامیدورش نشست

 ؟ینداد لیتحص ی: چرا ادامه  دیگرفت پرس یچنگالش را به دست م

باال انداختم : از  یتفاوت شانه ا یو ب ختمیبرنجم ر یقاشق خورشت رو دو

 اومد.حوصلشم نداشتم! یدرس بدم م

وقت  چیه یعنیرا وسط بشقابش جمع کرد تا راحت تر بخورد : آلما  یغذا

 ؟یجز دنسر بودن فکر کن ینبوده به شغل خاص

مخم  دمیبشم!اما د لیدوست داشتم وک یلیخ یزمان هیتکان دادم : چرا  یسر

 شدم! الیخ یکنکور بخونم ب یکشه برا ینم

 !یباهوش یلیبه نظر من تو خ-

 درس! ی نهی، اما نه تو زم دیو آلما گنگ به خنده ام زل زد : شا دمیخند

 !میامتحانش کن ایفرستاد : ب رونیب ینگاهم کرد و نفس متفکر

توانستم حرف بزنم.اما از نگاهم سوالم را خواند که  یدهانم پر بود و نم داخل

دست نزده بود :  شیقرار داد.هنوز به غذا زیم یآرنج هردو دستش را رو

 ..یاما اگه تونست یچیکه ه یور سال بعد شرکت کن..اگه نتونستکنک

شده بودم : اگه  یلقمه ام را قورت داده بود و مثل خودش جد گرید حاال

 تونستم؟

 ؟یدوست دار یبرق زد: چ چشمانش

 !یمجرد یسفر دوهفته ا هیزمزمه کردم:  یمکث چیه بدون

 : حرفشم نزن!دیعقب کش عایسر
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کردن است ،  یخواستم بداند اگر بنا به شرط و باز ینداشتم.فقط م یاصرار

داخل دهانم گذاشتم که کالفه نجوا  یگریاورم.با لذت قاشق د یمن هم کم نم

 کرد :کجا؟

بغل گوش  نیآبم را برداشتم : هم وانیرا قورت دادم و ل میام گرفت.غذا خنده

 !یخودمون..دب

کرده هوس  لیدرهم رفته بودند.زن تحص شیاخم ها ینگاهم کرد.حساب مردد

 یهرچند عمرا اگر م د،یچش یهم طعشان را م زهارایچ نیا دیکرده بود و با

کنم.با همان نگاه متفکر به  تشیخواستم اذ یشدم.فقط م یخواندم و قبول م

 گم عوض کن! یکه م یزیو با چ حرف امد :شرطتت

آلما که دور دهانش به  یبه رو یدادم و بعد چشمک یدستانم تاب انیرا م وانیل

 هیتک یچوب یها یصندل یمطمئن به پشت یلیرنگ خورشت درآمده بود زدم. خ

 و شش! ستیدو هیداد : 

 باال فرستاد: نظرت؟ ییچشمان گرد شده نگاهش کردم و او ابرو با

 و امضا کن! سی: بنودمیو تنم را جلو کش دمیکوب زیم یرا رو وانیل

 یم یحالت چشمانش برق قشنگ نیباال آمد ، در ا شیتا پشت چشم ها خنده

 کنم! یو امضا م سمینو یگرفت: م

پر کردم و داخل دهانم  یگریبود قاشق د ختهیکه حرفش به جانم ر ییاشتها با

 تورو کم نکنم! یمردم اگه روگذاشتم.بعد هم با همان دهان پر زمزمه کردم: نا

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

******** 



 یمیمارال از مشهد با برگشت من به خانه همراه شد و البته شک عظ برگشت

جلو انداختن  شنهادیکه آرکان و درخواستش به من و مارال وارد کرد.پ

 ...یعروس

نظرشان با مارال صحبت کردند زن  نیکه زنگ زد و راجع به ا مادرش

توانست خوب  ینم ی.آن قدر شکه بود که حتدینتوانسته بود بگو چیه چارهیب

 یکاملم م مهین ی هیزیزد و از جه یفکر کند.مرتب دور خودش چرخ م

 یم دایربط پ شیبود و درد من...به شش سال پ هیزیگفت.درد مارال درد جه

 کرد.

شتم و نه مارال.اما با ارکان تماس گرفتم و بعد دا یحال نه من مخالفت نیا با

خواهم و فکر نکند  یرا م یکردم که بهترن عروس دیغرغر کردن تأک یکل

 یمورد قسر در برود.حت نیا ریتواند از ز یازدواج داشته م کیحاال که قبال 

ها گشتم و  اسهم سربه سرش گذاشتم که دوروز در خانه ات با آن لب یکل

  ؟یشد ییهوا

گذاشت  یو م دیشن یرا م میفقط حرف ها یحرف و غر زدن چیه یهم ب او

از حد مارال را مضطرب  شیب یخودم را سبک کنم.خبر جلو افتادن عروس

را بزنم  میتمام کارها دیکرد ق یکه از صبح تا شب مجبورم م یکرده بود.طور

که اصال هم در آن سررشته  یزیهمراهش شوم.چ هیزیجه لیتکم یو برا

انتخاب کردم و مارال  دیسف ییلباس شو نیو ماش ینقره ا خچالی یو وقت مشتندا

رنگ باشند  گی دیبا لیوسا نیقاطع گفت ا یلیمثل سکته زده ها نگاهم کرد و خ

 متوجهش شدم!
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نزده  یحرف یبود.به کس دیجد یو حس ها یمن پر از تازگ یبرا هیزیجه دیخر

 بیعج یبود ، جهان بیجهان عجا کی هیمن شب یبرا ریمس نیبودم، اما تمام ا

بود و با  ستادهیخودم...عقب تر از من ا هیجدا از من ، اما شب یزی، انگار چ

 یکیسرام یها ابلمهرنگ ق یکرد.مارال برا یرا نگاه م ریمس نیمات ا ینگاه

کردم واقعا قرار  یفکر م نیو گنگ به ا جیخواست و من گ یاز من نظر م

 یزیغذا بپزم و شب به شب...تنم لرز ر یعنیاست چه شود؟ازدواج کنم؟

همه تدارکات به دنبال خودش داشت چه  نیکه ا یازدواج نیگرفت.اصال ا

 برده! ادی ازرا هم  میمفاه نیتر یشده بودم که عاد یآدم هیبود؟شب

را بردارد به طرفش  یچه رنگ یقابلمه ها میکه جواب بدهم و بگو نیا یجا به

 ؟یچ یعنی: ازدواج  دمیپرس یو با همان سردرگم دمیچرخ

و از  ردیمکث ، دستم را بگ ینگاهم کند و بعد کم رانیکه باعث شد ح یسوال

توانستم  ی، م دیو به طرفم چرخ مینشست نیدرون ماش یبکشد.وقت رونیمغازه ب

 ؟یدیمن!تو ترس زدلی: عز نمیقطرات اشک را درون چشمانش بب

که در  نیشدم سر ا یبودم.انگار تازه داشتم متوجه م جیبودم.فقط گ دهینترس

 ندوزمیانداخته ام.انگار تازه داشت و یبکوبم خودم را در چه هچل هیدهان بق

شوند و تهش ، من  یختم م یزیبه چه چ دهایخر نیا دمیفهم یامد و م یباال م

 میو به کارها بمبخوا یاسترس چیه یتوانم درون اتاق خودم ب ینم گرید

بودم  دهیرس جهینت نیحالت ممکن به ا نیبرسم.حق با مارال بود....با درمانده تر

 ام : من ...من.. دهیکه من ترس

که از جواب عاجزم.با هردو دستش دستانم را گرفت و محکم فشرد :  دیفهم

 کنم! یدرکت م

و سرپرست من  میکردم فقط ق یبود که حس م یبار نیکردم ، اول نگاهش

کردم و  ینسبت نگاهش م نیبا هم شهیهم شیمحبت ها ی.با همه ستین

سن  یتو زمی!عزهیعیو طب یدیترس کمی،  یجیمادرها بود: گ هیشب دیحاال..شا

 !هیعی!پس کامال طب یستیتجربش ن نیکه اول یش یم یهمسر مرد یدار یکم

 ترسم! یرا تکان دادم.گمانم حق با او بود : من از آرکان نم سرم

 خوبه! یلیخ نیزد: ا یآلود لبخندبغض



فرمان مشت کردم: اما قراره مجبور  یو رو دمیکش رونیرا از دستش ب دستم

 نرقصم؟ گهیکه د نیا ایکنم ؟  یشم آشپز

 ستیکس قرار ن چیسرش را به چپ و راست تکان داد :البته که نه ، ه عیسر

 کارها مجبورت کنه! نیبه ا

 کردم: مارال؟ نگاهش

 ترسم! یباعث شد کوتاه چشم ببندم: من م ظشیغل جانم
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نبود.بعد هم  یشگیامال هم هیکه شب یاعتراف مظلومانه ا نی، از ا جاخورد

.اشتباه نکرده دیو من را به اغوشش کش زینگاهش از محبت لبر عیسر یلیخ

 مادرانه! یبو کی دیداد..شا یهم م یگرید یبودم.امروز بو

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

******* 

 ن؟یدیخر ایامروز چ-

 سیسرو هیبرداشتم :  شانه و گوشم ثابت کردم و حوله ام را نیرا ب لیموبا

 بنفش! یقابلمه 

 توانستم تصور کنم لبخند زده: حاال چرا بنفش؟ یم

هنوز در همان  لیکردم و در حمام را بستم ، موبا زانیرا به رختکن آو حوله

انتخاب کنم که بهم حس  یرنگ دیشانه و گوشم بود: مارال گفت با انیحالت م

.قرار شده چندتا غذا یکن یم یآشپز یبا حس بهتر یجور نیبده ، گفت ا یخوب

 بده! ادیبهم 



مکث جوابم را داد :درست گفته.تو  یآمد.با کم یاز پشت خط م یتق تق یصدا

 ؟یبنفش دوست دار

آب هم حاال به  یتا وان پر شود ، صدا ستادمیآب را باز کردم و عقب ا دوش

وم.زردشم : اوه اورمیرا در ب میکردم لباس ها یمکالمان اضافه شده بود.سع

 !میهارو هم سفارش داد یزد! لوازم برق یم کمیقشنگ بود اما چشم و 

 داره! یمن همه چ یبود واقعا ؟خونه  اجیاحت-

حرارتش را بسنجم.خوب  یرا داخل اب داخل وان کردم تا درجه  دستم

درب و داغون  ی لهیتا کامل پر شود : چهارتا وس ستادمیبود.دوباره صاف ا

 ؟ید ی، پزش و م یدار

 اد؟یم هیتق تق چ ی: صدا دمیخنده اش پر انیو من کالفه م دیخند بلند

 هوس کرده! ایکنم.آلما الزان یدارم قارچ خرد م-

:دلم  دمیکردم.داخل وان شدم و دراز کش دایپ یحس گرسنگ ایاسم الزان دنیشن با

 خواست!

 دنبالت؟ امیشد: ب یجد شیصدا

را با دست گرفته بودم : نوچ ،  لیدادم و حاال موبا یرا در آب تکان میها شانه

 کشه! یحمومم طول م

 ؟یمتعجب شد: االن داخل حموم شیصدا

ام  یآب گرم خستگ نیا یبه اندازه  زیچ چیو چشمانم را کوتاه بستم.ه دمیخند

 !یکرد : آره جات خال یرا کم نم
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: وا..دارم جات  دمیباال کش یصدا زد ومن با خنده سرم را کم ظیرا با غ اسمم

 زنم که! ینم یکنم.حرف بد یم یو خال

 بودم! دهیپرواتر از تو تا حاال ند یب یعنی-

وان پر ، آب گرم..منم  یعنیکرد :  دایحمام اکو پ طیدر مح میو صدا دمیخند بلند

 دلت نخواد. دوارمیولو توش.فقط ام

 : آمال ، بس کن لطفا!ردیخنده اش را بگ یجلو نتوانست

ادامه  یتر شیب طنتتیتا شامپو بدنم را بردارم و با ش دمیخودم را باال کش یکم

شامپو بدنم کل حموم و چطور پر  یبو یدون یدادم : حاال تازه نم

 کرده....اووووووووووم!

داخل آب  لکسیلب راند و من ر ریپرخنده اسمم را ز یهمان صدا انیم دوباره

حال  نینگران نبودم.ضد آب بود و حواسم بود با ا لمیفرو رفتم.از جانب موبا

 !میدیهم خر گهید زیچ هینشود .چشمانم را بستم و باالخره آرام گرفتم :  سیخ

 زم؟یعز یهم خنده اش تمام شده بود : چ او

خواستم  ینبود ، فقط م یظهر خبر یکننده  جیاز حس گ گری.ددمیخند زیر زیر

گفت  یکردم حسم م ی، فکر که م رمیبگ یکردنش انرژ تیکنم و با اذ طنتیش

رنگ و روح  یب یدارد تا از زندگ اجیتر احت شیمن ب یها طنتیش نیاو به ا

 یتو سرمه ا سهتن پوش حمام..وا یشود : حوله  یکی مانیایو دن ردیفاصله بگ

 !دیواسه من سف

 یگفتن پر حرصش باعث شد بلندتر بخندم و تماس را قطع کنم.فقط وقت آمال

 یزدم اسمم را صدا م یم یآوردم و به جاده خاک یحرصش را در م

 یشامپوها گذاشتم و برا یقفسه  یرا رو لیشد هرگز....موبا ینم فمیکرد.حر

 اب بردم. ریکوتاه سر را ز یلحظه ا

خواست  یرا پر کرد.دلم م میخأل محض گوش ها کیخط خوردند و  صداها

کند زمان  یحس م ؟آدمیکرده ا یساعت ها در همان حال بمانم.تجربه ا

گرفت با  یاز عرصه خط خورده.نفسم که داشت م زیمتوقف شده.انگار همه چ



 یقی، صداها دوباره جان گرفتند.نفس عم عیاال آوردم و سرشدت سرم را ب

 دم و با دست اب صورتم را پاک کردم.یکش

سکوت و خأل دست  زانیم نیا انیجذاب بود..م یلیها خ یماه یبه نظرم زندگ

ساعت ها انجامش  یخواست واقعا برا یبود که دلم م یو پا زدن تجربه ا

 بدهم.

شده بود از  ریپ میکه پوست دست و پا یدرحالحمام را خاتمه دادم و  باالخره

 لمی.موبا دمیچیگرفتم و حوله را به دور خودم پ ستادهیا یآمدم.دوش رونیوان ب

 به خاطر رونیب یرا هم برداشتم و از حمام خارج شدم.هوا
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 رونی.خواستم سشوار را بدیرس یکردنم به بخار حمام سرد به نظر م عادت

شماره ، اخم  دنینگاهم را معطوفش کرد و با د لمیزنگ موبا یبکشم که صدا

شده  دایچه سروکله اش پ ی..باز براتیخاص یمزاحم ب نیدرهم رفت.ا میها

 ؟یهفته مانده به مراسم عروس کیبود؟ان هم درست 
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نگاه کردم که تماس قطع شد ، اما ظاهرا  لمیموبا یبه صفحه  رهیقدر خ آن

صفحه چشمک زد و من با  یقصد تمام کردنش را نداشت.دوباره اسمش رو



 یرو سیخ یکرده و با همان حوله وموها لنتیرا سا یدرهم گوش ییاخم ها

 تخت نشستم.تماسش فکرم رامشغول کرده بود.

بود از نغمه که ازدواج  دهیگرفت؟مگر نشن یبا من تماس م دیبا اشاری چرا

حوله  یو حس کردم سردم شده.لبه ها دمیکش سمیخ یموها انیم یکرده ام.چنگ

که قصد  ییربات ، همان کارها کیکردم و درست مثل  کیام را بهم نزد

تنم  یگرم بتانس ی.لباس هادمیرا با دقت سشوار کش میداشتم را انجام دادم.موها

و  دمیتخت دراز کش یشده ام را بافتم.رو فینرم و لط یکردم و بعد هم ، موها

 یعنیجاخوش کرده بود ،  میگلو خیب یکردم بخوابم..اما حس مزخرف یسع

را محکم تر بستم و پتو را  را خراب کند؟چشمانم زیممکن بود بتواند همه چ

 .دمیسرم کش یرو

گذاشتم  یکنم.نم یم یام آشت یکردم دارم با خود واقع یداشتم حس م تازه

سرم بود به دست او  یکه باال یخرابش کند!محال بود اجازه دهم حباب

 بترکد!محال بود..........

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

* 

 مد نظرته؟ یعروسچه لباس -

زدم تا بتوانم  یآورده بود را ورق م میکه آهو از مزون دوستش برا یژورنال

 دیرا سفارش بدهم.قصد خر یکیکه تن نخورده اند  یاماده ا یلباس ها نیاز ب

 یخودم گذاشته بود اما با همه  ی، هرچند آرکان انتخابش را به عهده  مینداشت

و ان هم به اسم  یطوالنمدت  یلباس برا کیبه نگه داشتن  یها عالقه ا نیا

لباس فوق العاده پرزرق و برق و  کیکردن  هیکرا حمینداشتم.ترج ادگاری

باشه..با  یصدف دیپف داشته باشه ، سف یلیخواد دامنش خ یجذاب بود : دلم م

 خاص..دنبالشم بلند باشه! یها یسنگ دوز

 کمی: ندیخودش را خم کرد تا مدل لباس هارا بب یزد و کم میبه رو یلبخند

 ؟یدیخوب نخواب شبیچشمات قرمزه ، د

ژورنال ثابت ماند.نگاهم را اما از لباس عروس  یگالسه  یبرگه  یرو دستم

 دهیمقابلم جدا نکردم. تمام شب را کابوس د یو ساده  یسیمدل انگل



 یخون یعروس سرش من با لباس کیبود و  اشاریسرش  کیکه  یبودم.کابوس

لب نشاندم و ژورنال را ورق  یرو یسرسر یسرد!لبخند یو آرکان با چهره ا

 بدخواب شده بودم! کمیزدم : آره ، 
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تر استراحت کن ،  شیب کمیروزا  نی: ا دیگونه ام کش یمحبت دستش را رو با

 !یو بدرخش یسرحال باش یحساب تیشب عروس دیبا

شد گفت  یکرد ، نم ستیا یمدل یلبخند جواب محبتش را دادم و نگاهم رو با

 دیرس یکارها شلوغ تر به نظر م یزرق و برق دار بود اما خب ، نسبت به باق

 کرد! یانتخاب کمکم م ی: کاش آرکان خودشم بود تو

انتظار نداشت انقدر واضح  دینگاهم کرد ، شا یو طور خاص دیباال پر شیابرو

ژورنال  یمدل از لباس ها کی رهیکنم.نگاهم خ انیرا ب یزیچ نیهمچ شیجلو

 کیارسال کردم. شیاز صفحه عکس گرفته و برا یان میتصم کیماند و در 

خنده ام  یحساب امشیمتن پ دنیتا جوابم را بدهد و من با د دیطول کش یربع

 لباس تصورت کنم؟ نیا ی: االن توگرفت 

کردم:  پیتا شیتند برا طنتیاز کنارم بلند شد و من با ش وهیاوردن م یبرا آهو

 شم.خواستم فقط نظرت و بپرسم! یتوش ماه م ستین یاون و که شک

 قشنگ تره! شیآمد : لباس کنار عیسر جوابش

خم  عیمقابل هم داخلش افتاده بود.سر یگرفته بودم که صفحه  یرا طور عکس

خواستم  یکه من م یآن هیبرانداز کردم.اصال شب قیرا دق گریشدم و عکس د

دامنش هم پف نبود ،  یداشت.حت یبود و نه سنگ دوز ینبود ، نه رنگش صدف

از  وهیم رفمن دنباله اش بود.آهو با ظ یاهایفقط تنها شباهتش با لباس رو



 نیا ینگاه من سرش را جلو آورد : به چ یرگیخ دنید اشپزخانه خارج شد و با

 ؟یشد رهیطور خ

 نی: ا دمیشده پرس زیر یلباس قرار دادم و با چشمان یاشاره ام را رو انگشت

 قشنگه؟

 !ستین یخوا یکه تو م یزیچ هی، اما شب یلیداد : خ یرا تکان سرش

 تر شه؟ شیدانتل زد پفش ب هی رشیشه ز یزمزمه کردم :م مردد

 ؟یبردار یخوا یو م نیشه ، واقعا ا یقطعا م_

خواست و آرکان گفته بود  یشده و پر زرق و برق م یدلم لباس سنگ دوز من

خواهد از  یتر دلم م شیکردم ب یاست ،کدام مهم تر بود؟حس م باتریز نیا

تر به چشمش  شیخواست از عروس اولش ، ب یباشم ، دلم م باینظر او ز

 زیچ چیخواست آن شب جز من ، به ه ی.دلم ممیایب
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ساله ذاتش با  یزن چه هجده ساله و چه س کیفکر نکند.زن بودم و  یگرید

 میایخواست آن قدر به چشمش فوق العاده ب یبود ، دلم م نیشدن عج دهیحس د

.مصمم سرم را تکان دادم  : اوهوم اما ندیننش اسیلحظه در مقام ق کی یکه حت

 و انتخاب کردم! شیاون کنار نیبه ارکان بگ

 ؟یکن تیاذ یخوا یبرق زدند : داداشم و م چشمانش

از  یگذاشتم و نفس راحت میپا یرا رو وهیزدم ، بشقاب م شیبه رو یچشمک

 ون گر شدنم!راندم.آن شب..شب من بود ، شب افس رونیب نهیس

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



 تاب.. یکنارم سروناز ب ایب

 طاق مهتاب.. ریکنارم ز ایب

 ..ایدر میبه نس میبباز عطش

 تا طلوع فردا.. میبرقص غزل

:د خب درد  ستادیگفتم ، نغمه هم کالفه ا یظیو نوچ غل ستادمیاز حرکت ا کالفه

 ، اول خودت مدلت و مشخص کن بعد مارو عالف خودت کن!

داشته  یرقص گروه کی میبا چندتا از شاگردها یشب عروس یبود برا قرار

خواست هرچه در چنته داشتم ان شب رو کنم ، آن قدر هنرم را  ی، دلم م میباش

 نیاز ذهنش هم نخواهد بگذر که کس و کار ا یحت یبه رخ بکشم که کس

 روس پس کجا هستند.ع

هم مشکل از خودم بود ،  دیآمد.شا یاش خوب از آب درنم یاما طراح رقص

بود.از  ختهیبهم ر یحساب اشاری یروزها با تماس ها نیکه ا یخودم و ذهن

سالن نشستم :  یها یتاتم یرا قطع کند و کالفه رو کیخواستم موز دهیسپ

 .اشارهی یحواسم پرت تماسا

گنده  یلیلختش را دراز کرد : توهم خ یولو شد و پاها نیزم یهم رو نغمه

 چه مرگشه! نیبار جواب بده ب هیرو ؛ بابا  یعوض نیا یکرد

 دمیمخصوص رقصم را محکم کردم و جوابش را دادم : ترس یها یکتان بند

 لو بره! امینغمه ، همش نگرانم گندکار
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از هممون  ؟تویپهن اما کوتاهش درهم گره خوردند : کدوم گندکار یابروها

 !یتر بود زهیپاستور

 جیمتنوع بنده و اون پ یو رفاقتا گاریس نیمحو نگاهش کردم : هم یلبخند با

بشر  نیهنوز ا ی، نشناخت استیدن یو عکساش ، از نظر اون ته خالفا نستایا

 و!

 یچ مینیبار جوابش و بده ، بزار بب هیشد : به نظرم  رهیها خ یبه تاتم متفکر

 !افهیانکر الق نیخواد ا یم

اش بد  افهینسبت داده بود خنده ام گرفت ، انصافا ق اشاریکه به  یصفت از

فرستادم و برخواستم ، کف هردو دستم  رونینبود.اما ذاتش...نفسم را محکم ب

 یرقص آماده م یدوباره برا دیرا بهم کوباندم و بلند دخترهارا احضار کردم.با

تکرار شود را  گریدکه قرار نبود  یفکرها شب نیخواست ا ی..دلم نممیشد

 یرقصم گل از گلم م دنیخراب کنند!از تصور برق چشمان آرکان با د

دانستم اما..سال ها بود  یشدم ، بد و خوبش را نم یشکفت.داشتم وابسته اش م

 بود! یخال یحس نیهمچ یام جا یدر زندگ

که  یامد.رقص یباال م ینفسشان به سخت گری.دمیکرد نیوقفه تمر یساعت ب سه

بر بود.کار من که سخت تر هم بود ،  یانرژ یکرده بودم حساب یطراح

کرده و قصد داشتم همه شان را همان شب اجرا  یطراح یچندمدل رقص تک

و  ندکن یدادم تا استراحت یشده بود..به بچه ها فرصت کیتار بایکنم.هوا تقر

 یباز هم تماس گرفته بود.کالفه به اندازه  اشاریرفتم. لمیخودم به سراغ موبا

زود جوابم  یلیپلک برهم گذاشتم و بعد ، خودم شماره اش را گرفتم.خ هیچندثان

اش داشت : به ، چه  یاش نشان از دائم الخمر دهیا داد و لحن کشر

 خانم! نیعجب..افتخار داد

 چرخان را تکان دادم : حرفت؟ یصندل مینشستم و با پاها زیم پشت

 : حرفم؟دیخند بلند

که در پرورشگاه مدافع من  یکردم پسر یتصورش را هم نم دیوقت شا چیه

زنگ  یسره دار هیکه به خاطرش  یروز کابوسم شود : آره همون کیبود ، 

 اعصاب من! یرو یر یو م یزن یم



جان داده بود  شیاو به صدا یاز مست یناش یمن ارام بود ، اما سرخوش یصدا

 یو حضور کمی، مراتب تبر نمتیبب دیشه پشت خط بگم ، با ی: حرفم و نم

 خدمتت عرض کنم.

!شرت و ستمیتو ن کیام را گرفتم : لنگ تبر یشانیزدم و با دست ، پ یپوزخند

 !اشاریکم کن فقط 

ننه بابا دار  ای،  ی: عاشق دکتر بودنش شد دیپر کش شیخنده از صدا باالخره

 بودنش؟

 ایهم نبود..اصال دن یا گهیکس د چینبود ، ه نمیباال رفت: تورو سننه؟ ا میصدا

چرا؟ چون من  یدون یشدم ، م یموند ، بازم من جفت تو نم یبدون مرد م

فرق  نهیچشم ندوزم.ا هیدارم به مال بق رتیباشم انقدر غ یهرچقدرم بد و عوض

 من و تو! نیب

 

 [18:17 28.01.19, ]ایـآل (زهرا ارجمندنaʍaℓآمــ)

 199پارت_#

 آمــــال#

 ایزهرا_ارجمندن#

 از گوشم فاصله بدهم : مال یرا کم یبلند شد و مجبور شدم گوش شیصدا

جونت و نشون بدم مالش ، چقدر  ینکن امال پاشم برم محل کار دک ه؟سگمیبق

 بوده ها! هیبق یقبل اون برا

نبودم : من و  ینیحال اما اهل عقب نش نیکرد ، با ا یته دلم را خال دشیتهد

من و  ی.از چزایچ نیمثل من مهمه ا یآدم یبرا ی، فکر کرد اشارینخندون 

 ؟یترسون یم

کنم  یو عزا م تیو ترسناک : عروس یبار عصب نی، اما ا دیخند دوباره

 یکه من و پس بزنه و بره پ یروزا! آدم نیدلخوش نکن به ا یلیآمال..خ

 ، زاده نشده! شیخوش



ترس به  لیکوتاه و با شما یو نفرتش باعث شد بغض ، لحظه ا نهیپر از ک لحن

قرار دادم و پوزخندم کم جان بود: چرا  میگلو یوجودم حمله کند.دستم را رو

 یآدم نیهمچ شیبوده هجده سال پ یدونم ک یکه نم یزن بدبخت هی،  اشاری

 تو له نشم! یپا ری..اما زرمیبگ ری، من حاضرم خودم ، خودم و ز دهییزا

بدهم قطع کردم.نغمه به طرفم آمد و من  یکه مهلت حرف نیرا بدون ا تماس

 گه؟ یم ی: چ دمیکش ینفس بلند

 میکه لبخندش جمع شد.از جا دیدانم در نگاهم چه د ینگاهش کردم ، نم کوتاه

 !نیتمر یادامه  میبلند شدم: بر

 شد؟ ی: چستمیرا گرفت و وادارم کرد با میبازو

که قصدش را دارم  یدانستم کار ینم شهیچشمانش زل زدم ، مثل هم در

 یعزا م تیگه عروس یغلط ، اما مصمم بودم انجامش بدهم : م ایدرست است 

 دونه! یرو نم یزیچ هیشه..اما 

چشمان نغمه گشاد شد و من با گفتن جمله ام از کنارش رد شدم :شده  مردمک

 شه! نیریزارم کام اون ش یپزم ، اما نم یخودم حلوا م یمن خودم برا

طور نگاهم  نیبود که ا دهیرا فهم نیام ترسناک بود ، نغمه هم ا جمله

،  یتر شیبار با تسلط بهتر و ب نیکردم و ا یرا دوباره پل یاب کیکرد.موز

 خطر! ینقطه  یکرده بود..آن هم رو دای!ذهنم انسجام پدمیرقص هیجلوتر از بق

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

********* 

 ؟یخونه ا-

 شده؟ ی.چدمیداد: تازه رس ریرا با تأخ جوابم

 !نمتیخواستم بب یشدم : م یزدم و وارد فرع راهنما

 هنوز؟ یرونیاالن؟ساعت دهه امال؟ب-
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قرار  کریاسپ یرا رو لیزدم و موبا یرنگ خشم گرفته بود.لبخند محو شیصدا

 اون جام! گهیربع د کیکنم: تا  یرانندگ یتر شیدادم تا بتوانم با تسلط ب

قطع کرد و لبخند من هم رنگ  یحرف چیبود که بدون ه یقدر از دستم عصب آن

فقط به ساختمان خانه اش  یباخت ، مقابل خانه اش که توقف کردم چندلحظه ا

 یشود!چند شب بعدش هم شب عروس دهیام قرار بود فردا چ هیزینگاه کردم.جه

 ی.آرنجم را به لبه ددوقاره با هم فرق داشتن یکه اندازه  یفرما دونفر بود.دون

ازدواج و  نیگذاشتم.فکر همچ میلب ها یدادم و کف دستم را رو هیتک شهیش

اما  دیگنج یدر تصورم هم نم میمتفاوت با ارمان ها زانیم نیتا ا یمرد

مرد را  نیهم دمیترس یبردار بود که م یشوخ زشیهمه چ ایدن نیحاال...انقدر ا

 ینداشتم و از گفتنش هم نم ارفهم از دست بدهم.کنارش آرام بودم..تع

پشت پنجره اش که تکان خورد لبخندم تلخ تر شد.بالفاصله  ی.پرده دمیترس

پشت خط  یدهم چه کس صیتوانستم تشخ یم دهیزنگ خورد و من ند لمیموبا

 است : بله؟

 باال؟ یاینم ؟چرایکن یاستخاره م-

 دادم : مرددم! هیتک یصندل یم را به پشتبستم و سر چشم

 ؟یاز چ-

تر  شیداشت؟از کدام قسمتش ب دیترد یقسمت کارم جا ؟کدامیزیاز چه چ واقعا

 ؟ی: تو دست بزنم دار دمیترس یم

 ؟یشد وونهید یباال دختر نصفه شب ایاش گرفت: ب خنده

 دم؟یپرس یجد-



 : نه ، تا حاال که نداشتم! دیکش یقیعم نفس

را خاموش  نیو ماش دمینداشتم، لبم را گز یصداقت نیداشت و من همچ صداقت

 !امیتا ب زیبرام بر ییکردم : پس چا

که نثارم کرد پر از خنده بود، تماس را قطع کردم و آرام از  ییپررو بچه

که  یاول یداشتم.سال ها شهیترس ها هم نی.از ادمیترس یشدم!م ادهیپ نیماش

شود و من را به  مانیپش دمیترس یمارال من را به خانه اش آورده بود مرتب م

که دوباره طرد شوم واهمه داشتم. مدت ها بود که با  نیمرکز برگرداند.از ا

کمرنگ شده بودند و حاال امشب..با قدرت هرچه  میترس ها نیبزرگ شدنم ا

 تمام تر برگشته بودند!

را همان دم در  میبود.وارد شدم و کفش ها باز گذاشته میخانه رابرا در

امد  یمن م لیفردا وسا یرا جمع کرده بود تا وقت لشیاز وسا یدراوردم.بخش

به اطرافم انداختم و با خروجش از اشپزخانه  یکرد.نگاه شانیبشود جا به جا

طبق  ستهم دستش بود ، در یچا وانیل کینگاهم در چشمانش قفل شد ، 

 سفارشم : سالم!
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 سالم! کینگاهم کرد : عل قیدق

 شانه ام انداختم و جلو رفتم : آلما کوش؟ یرا رو شالم

 ، مثال ساعت ده شبه! دهیخواب-

بود که باعث خنده ام شد.ماگ  ظیتلفظ ساعت آن قدر غل نیغره اش ح چشم

 یکه از تماس ها نیشتم قبل از ادا اجی، واقعا احت دمیرا از دستش کش یچا

 آرام کنم! شیخودم را با گرما ی، کم میبگو شیبرا اشاری ریاخ
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 مبل نشستم و شالم یهمان ماگ ، رو با

شالم ماند  ریباز ز یکوتاه به موها یانداختم.نگاهش لحظه ا میشانه ها یرا رو 

هم  یدلنواز رو یلیبلند بودند ، خ شیو بعد مبل مقابلم را اشغال کرد.پاها

 در چشمانم زل زد : خب؟ قشیقرارشان داد و با ان نگاه عم

 ؟یماگم مزه کردم و شانه باال انداختم : خب چ اتیاز محتو یکم

 !ستین لیدل یجا قطعا ب نیساعت از شب اومدنت ا نیا-

راحت ،  شنیپوز کیداشتم تا با  اجیمبل جمع کردم ، احت یرا رو میپاها

 کنم! زتیسورپرا یاسترسم را کم کنم : فکر کن اومدم نصفه شب

همه استرس  نیدانستم چطور با ا یکه نم یطنتینگاهم کرد و من با ش گنگ

 ینفس برام رفت و یهنوز در جانم بود به اتاق خوابش اشاره کردم.چشم غره ا

 یکردم کم یبار ، سع نیخوردم و ا میاز چا یفرستاد.با خنده دوباره کم رونیب

 نینبود.ا اربرد یخواستم مطرحش کنم اصال شوخ یکه م یشوم.موضوع یجد

 اتیبود ، با تمام اخالق و روح یرانیمرد کامال ا کی یزیمرد قبل از هرچ

شده و من ، احتماال  دهیآشنا و شن شهیو تعصب هم رتی...با همان غیرانیا کی

اش شده ام  یزندگ زانیکه آو یبند و بار یاز همان دختران ب یکیدر نظرش ، 

دستم گرفتم و نگاهم را باال  هردوتراشم.ماگ را با  یدردسر م شیو مرتب برا

انتظار هم موج  کیمن بود ، ته نگاهش  ی رهیآوردم.راحت نشسته بود و خ

داشت اجازه بدهد  یم و با سکوتش سعدار یزد.درک کرده بود که حرف یم

 هیزیروانشناس بود: فردا جه کیخودم زمان گفتنش را انتخاب کنم ، بهرحال 

 !ارنیرو م

 دونستم؟ یکه خودم م یاومد یزیتکان داد : برا گفتن چ یسر

از  یتو چرا انقدر ناراحت نمی: ببیو کامال مصلحت یکردم ، مصنوع یاخم

 دم؟یو حالتون رس فیخونه وسط ک یتو یاومدن من؟نکنه دختر آورد



را عقب  شیتکان داد و با دست پر و خوش تراشش موها میبه تأسف برا یسر

 ؟یبه جاده خاک یازت بخوام نزن هیادیزد : توقع ز

 یم یجاده خاک زهارایچ نیزدم ، چقدر متفاوت بود با من...ا یرمق لبخند یب

چندنفر دستانم را گرفته اند و بفهمد قبل او  یدانست؟پس حق داشتم بترسم وقت

 مانیشد گفت از گذشته ام پش یکرده ام ، نم یام و دلبر دهیدر بغل چندنفر رقص

پرورشگاه ساختمون  یبودم : تو دهیترس ندهیبودم که نبودم..من فقط ، از آ

مشترک  اطمونی، اما خب ، ح شهیخوابگاه دخترا و پسرا از هم جدا بود هم

هوام و داشت.بهش  شهیبود هم یپسر هی!میدید یم گرویهم د یباز یبود.وقتا

 !اشاریگفتم داداش  یم
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 متفکر و پردقتش ، در  یهمان چهره  با

ام  نهیس یو قفسه  دمیکش یقیکرد.نفس عم ینشسته و به من گوش م سکوت

وقتا  یخودش ، بازم گاه شیمارال من و آورد پ یخورد : وقت یتکان محکم

 هیخواست براش ته یهم م یزیسر بزنم و اگه چ اشاریرفتم اون جا تا به  یم

 کردم! یم

 ینیریش یلبم ، به کل خشک شود.روزها یان روزها باعث شد لبخند رو ادی

 هیبار با  نیاول یم بود ، برا: پونزده سال یینبودند.پر از حسرت بودند و تنها

کردم واقعا داداشمه  یگفتم ، فکر م اشاریپسر هجده ساله دوست شدم ، رفتم به 

گوشم  یدونه خوابوند تو هیشد که  یو مهم تر از همه دوستم ، اما انقدر عصب

 کنه! یخون به پا م نتمیبا اون پسر بب گهیبار د هیو بهم گفت ، 



لبم نقش بست ، سرم را بلند کردم و با چهره غرق شده در اخم  یرو یپوزخند

 یکه خوابوند تو یا یلیآرکان مواجه شدم : لج کردم ، برام گرون تموم شد س

لج بودم!با اون پسر کات کردم  ایهم با کل دن یلیگوشم ، هرچند من قبل اون س

 شیوضع مال وتر بود  شیکه سنش ب یکیشروع کردم. گهید یکیاما با 

، خودمم  گهیده بار دوست پسرم و عوض کردم و د دمیبهتر..دوماه نگذشته ، د

 شدم! بهیخودم غر یبرا

جرأت نگاه کردنش را نداشتم :  گریمبل مشت شده بود.د یدسته  یرو دستش

 یدوستم داشت و منه احمق ساده دل ، برادرانه نگاهش م اشاری دمیبعد اون فهم

.اونم از پرورشگاه خارج شد.هجده سالش پر کردم.ارتباطم و باهاش قطع کردم

دل کندن انگار  نم ینبود ، برا میشده بود.سخت بود فراموش کردنش اما باک

تموم شده اما تازه شروع ماجرا  زیهمه چ گهیکردم د یراحت شده بود.فکر م

 بود!

وقت  چیام جوالن داده بود.ه یزندگ انیروح ترسناک م کی هیشب شهیهم اشاری

انقدر مفتضاحانه مجبور بودم از اعمالم  یاش نگرفته بودم و امشب ، وقت یجد

گرفتنش انجام داده بودم :  دهیبا ناد یمتوجه شدم....چه اشتباه بزرگ میبگو

ازدواج..پروندن  شنهادی....پدیمرتب ، تهد یدارهایمزاحمتاش شروع شد ، د

 نی، فقط به خاطر اکه بودم..همه و همه  ییها یدوست پسرام ، لو دادن مهمون

 نیکرد با ا یاالغ فکر م یهمسر!عوض هیکه من دوستش نداشتم!نه به عنوان 

 !ارهیتونه من و به دست ب یکارا م

 یرا برا زآخرمیام نیتوه ینشسته ام و جمله  یچه کس ینبودم جلو متوجه

 حرفم : ادامش.. انیم دیزبان راندم ، پر یرو نیهم

سر بلند کرده و به چهره  یقدر لحنش ترسناک و پر خشم بود که لحظه ا ان

اش را حفظ کند قطعا مراعات  یداشت خونسرد یکه سع نیشدم ، ا رهیاش خ

من نبود بلکه به خاطر دختر غرق خوابش بود.خم شدم و ماگ درون دستم را 

ومده ، خوشت ا گهینداره د هیزدم : بق یبه در شوخ یو کم دمیکوب زیم یرو

من و سوزونده بس  یهفتست گوش هی الغوزیآدم  نیخواد؟حاال هم یدلت قصه م

 یو من ک یشد یو چ یبود یگم چ یرم به شوهرت م یکه زنگ زد و گفت م

 یچه زن صادق یبهت بگم که هم بفهم امیمزخرفات!منم گفتم خودم ب نیام و ا



ظاهر و باطن  گهیدستم!د یرو یفتیب یکه بهت زنگ زد کپ نکن نیهم ا یدار

 دم! یقبل ازدواج!من طالقت نم یکن قیتحق یخواست یام که هستم، م ینیهم
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صورتش  یرو یشده از اخم نگاهم کرد  کالفه دست دهیپوش یهمان چهره  با

 : شمارش؟دیکش

 بهم گره خوردند : وات؟ میابروها

توانست مراعات الما را بکند :گفتم  ینم گرید یلیبلند شد ، ظاهرا خ شیصدا

 شمارش!

 یخوا یم کاریتن صدارا نداشتم : چ نیتکان خوردم ، توقع ا میدر جا یکم

 ؟یبکن

خوام زنگ بزنم  یو با همان چشمان پر خشم نگاهم کرد: م دیکش یقیعم نفس

زنگ بزنم؟به  یبه ک دیبا گهی!دمیو گل بشنو میتو گل بگ باهم راجع به مینیبش

و رفته!بگو  تیزندگ یمشخص کن چندنفر قبل من اومده تو قایگه؟دقیچندنفر د

 باره خالصم کن! هیو 

دانم چرا جا  یرا داشتم ، اما نم تیجد زانیم نیخشم و ا نیحرف ، ا نیا توقع

ممتد  یها دنیکردم با نفس کش یخورده نگاهش کردم ،  سع کهیخوردم ، چرا 

 ، خودم را ارام نگه دارم : تعدادشون از دستم در رفته!

 : ساکت شو !دیبلند شد و فقط غر شیشدت از جا با

داشت.از  نیتحس یصداقت جا نینگفته بودم ، از نظر خودم ا یبد زیچ من

به ابرو دنبالش وارد تراس  ی، بدون آوردن خم لکسیر یلیبلند شدم و خ میجا



.با حس میشد یزد مزاحم خواب تربچه نم یهم م یجا الاقل اگر داد نیشدم ، ا

چشمم رژه  یجلو یلی: بهتره فعال خ دیپر غضب به طرفم چرخ یلیحضورم خ

که سال ها خوندمشون و  ییبا تمام متدها کمیآمال.برگرد تو و بزار  ینر

 م!ذهن و آروم کن نیکردم ا سشونیتدر

 ؟یدونست ی؟نمیک یخواستگار یاومد یدونست ی:تو م دمیاما عقب نکش دمیترس

را پخته  میکه خودم،  با دستان خودم..حلوا یسر من ی، هوار شد رو شیصدا

آمارشون از دستم در رفته ، من ته ته  یگ یم یزن یبودم : تو چشمم زل م

سه چهارتا  طیشرا نیو در بدتر رمجازتیغ یچندتا مهمون یذهنم رفت پ

 یا یمونیحس پش چیتر..ه شیکنه ب یم میعصب یچ یدون یناموفق و م یدوست

بهم  یکرد ، بازم حاضر بود ینم دتیتهد یعوض نی.اگه استیوجودت ن یتو

 ؟یبگ

 یکه اش حرف م یزیامد و انگشتش در هوا تاب خورد :دختر خانم ، چ جلو

مثل  ییعمر به دخترا هیکه چشمات برق بزنه با گفتنشون!  ستیشاهکار ن یزن

 ریکه پر از عقده و حسرت ، دلشون و انداختن ز ییتو مشاوره دادم ، دخترا

خوان به  یدلشون م یچندتا به قول خودشون شاهزاده که هرگند یدست و پا

کنم  یو احساسشون بزنن.حاال اما کم آوردم و مودنم.چون حس م تیشخص

 شه ! یپاره م گشیسر د هی،  رمیالف بچه هر طرف و بگ هیرابطه با تو  یتو

زدم و نه چشمانم را از اشک پر  ینگاهش کردم ، نه پوزخند فقط

 شیطعنه ها یتا باق ستادمیحالت ، ا یب یو لب ها ینگاه خال کی...با چیکردم.ه

 هیشب ییپر از عقده و حسرت گفته بود.دخترها یرا هم بزند. از دخترها
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وقت ، نتوانسته بودم به  چیمراوده داشتم..اما ه یادیز ی!من با مردهامن

تراس  یکنم!نفس که کم اورد دستش را بند نرده ها دایشناخت کاملشان دست پ

کورس گذاشتنت ، به  انیروز جر هیکرد و سرش را به سمت آسمان گرفت : 

 ان؟آرهیجر نیا هیتموم شدن یگذشتت..ک یپسر مزلف ، بابت کارا هی دیز تهدرو

، من و  ی.اما تو هربار ، هر سرستمیمن دست به بزن ندارم ،  اهل داد زدنم ن

عکس العمل هارو داشته باشه!از دوست  نیا یتمام وجودم تمنا یکن یوادار م

کنم  یمزاحم و کم کنم و م نیشر ا دی؟از تعداد باالشون ؟ من با یگ یپسرات م

کار درد داره اما  نیناموس حرف بزنم و ا یب هیو از ناموسم با  نمیبش دی، با

 دم. یانجامش م

قدم به عقب بردارم :اما  کیو چشمان سرخش ، باعث شد  دیطرفم چرخ به

 یو طور نستایو با اعتماد به نفس جلوم وا یخدا انقدر مدع یمحض رضا

خودت  ی ندهیبه ا یطور گند بزن نیبوده که ا تیعیطب حرف نزن که انگار حق

 و ذهن من!

 کمیخوام  یبار چندم ازت م یبلندش :آمال بزرگ شو...برا یدوباره صدا و

 !یبزرگ ش
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**************************************************

***** 

کابوس روبرو  نیبود.من بارها و بارها با ا یدردناک یشدن ، تجربه  بزرگ

از ما  شهیکردن را نداشتم.هم یکودک یوقت تجربه  چیشده بودم!درواقع ه

دانستند بزرگ شدن  یو نم می، بزرگانه رفتار کن میخواسته بودند بزرگ شو

سالش شود  ههجد یداند وقت یکه م یبچه ا یچقدر ترسناک است ، برا مانیراب



و  یخانمان ی، ب یینبود..ترس تنها ایرو یلیاز مرکز برود بزرگ شدن خ دیبا

 یشد کتمانشان کرد باعث شده بود اغلب بچه ها یکه نم یشروع مشکالت

 از بزگ شدن واهمه داشته باشند. یعاد یمرکز ،  برخالف بچه ها

مارال من را از مرکز نبرده بود بزرگ شدن کابوس  یهم داشتم.تا وقت من

، تنها  قیگودال عم کی انیبزرگ شده ام ، اما م دمید یهرشبم بود.خواب م

از خواب  هیتا کمکم کند.من هرشب با گر ستین یزنم و کس یم ادینشسته ام.فر

 .دمیپر یم

 یبچه ها یو روح برارا داشت که جن  ییمن همان معنا یشدن ، برا بزرگ

ترسناک و همان وحشت  ی، همان صداها قیداشتند.همان حس ترس عم گرید

تر به نرده  شیکرد!خودم را ب یم ریکه تا گلبول به گلبول خونم را درگ یژرف

که از بزرگ شدن  یخنک تراس خانه اش چسباندم و با دست ، آمال یها

را زده و از تراس  شی.خودش که حرف هادمیوحشت داشت را در آغوش کش

رفته بود.اما من ، همان جا مانده بودم.به نظر من کلمات وزن داشتند و  رونیب

بود که شانه  یبه کار برده بود آن قدر میکه او برا یبار وزن جمالت و کلمالت

 جان شوند! یب یاز خستگ میها

 یباد تکان نخورند و با انگشت اشاره  یرا پشت گوشم فرستادم تا هم پا میموها

که  یسبک یرسم کردم.پتو یراستم خطور نامفهوم یبازو یدست چپم ، رو

قرار گرفت باعث شد کوتاه سرم را بچرخانم و نگاهش  میشانه ها یرو

 یکم ،شد گفت نسبت به دوساعت قبل  یکنم.هنوز چهره اش درهم بود ، اما م

 ؟یزل زد یجا به چ نیا یستادیه اخشمش کمرنگ تر شده بود : دوساعت

 خشکم را با زبان تر کردم : به شب! میها لب

 شب مگه نگاه کردن داره؟-

را در قلبم به حبس بکشم نبودم : شب  میکه حرف ها نیدادم.ادم ا یرا تکان سرم

 ینم گهیشه بعدش ، اون وقت د یشه..هوا روشن م یکه تموم شه ، صبح م

 سقف! نیا ریهوا بمونم ز یکیبه خاطر تار یمجبورم کن یتون

 گذره؟ یسقف بهت سخت م نیا ریکرد و نگاهش نکردم : ز نگاهم



دوساعت  نیا یزدم و پتو را با هردو دست گرفتم.باد خنک در ط یپوزخند

تا االن  شیاز دوساعت پ نهی: مسأله ا ندیلرز به جانم بنش یباعث شده بود کم

 گذره ! ینقطه نم نیکنم زمان اصال تو ا یحس م
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ام  یزد و کالفه نجوا کرد : من از دستت عصبان شیبه موها یچنگ

 ...شمیدوساعت پ یشم ، اما حرف ها یآمال!منکرش نم

 شیکه ب یرا باال اوردم تا تمامش کند ، در چشمانش زل زدم ، با شجاعت دستم

دختر پر عقده و پر  هی...من یو گفت قتیداشت : حق یگستاخ یتر رنگ و بو

 گم؟ یم گه؟درستید یکرد انیکلمات و ب نیهم قایحسرتم...آره دق

 هیچ یدون یزدم : مسأله م ینگاهم کرد ، پوزخند یدرهم و کالفگ ییاخم ها با

 ی، متوجهم که وقت ستمیبچه ن یکن یدکتر؟من اون قدرهاهم که تو فکر م یآقا

 یصادقانه از نوع نگاهت به من م یو پرحسرت ، دار یعقده ا یگ یم

 ..به زنت..یگ

اخر زده بودم و قصد داشتم  میکن محکمش هم باعث نشد تمامش کنم ، به س بس

 یقرار بود بشه بابام..ماجد که م: ماجد  میام بگو یقسمت زندگ نیاز کابوس تر

از اونا  یکیچون سابقم خرابه دارم باز از  ی، فکر نکن ستایگم دوست پسرم ن

خونشون..چون مارال  ببرنگم..نه ، شوهر مارال بود.قبول کرده بود من و  یم

رفتم  یبهم عالقه داشت....وقت یلیپرورشگاه بود ، خ یها یاز مرب یکی

 هیکردم صاحب  یدخترونم غرق بودم.فکر م یاهایرو یخونشون هنوز تو

 دیرفتم خونشون و ماجد من و د ی...وقتیبارب یشم با طرحا یم یاتاق صورت

کلمه رو  نیکرد ا یدل دل م بام، با ذوق بهش گفتم بابا...دست خودمم نبود.ل

 ..گهی..حسرت شده بود برام درونیبفرسته ب



 یگرفته بودم و داشتم ملرز  یکه کم یبدن من یزد رو یدو دو م نگاهش

داشتم.از آن  یکردم .امشب حال بد یم ادیو فاصله ام را با او ز دمیلرز

 دایکه شد ییآمد.از همان وقت ها یبار در سال سراغم م کیبود که  یلحظات

 یم یتخواست : وق یکردن م هیدختر بچه ها ، دلم گر هیشدم و شب یم فیضع

.من با حسرت بهش گفتم یگ یراست م میلی...خیگ یپر حسرت راست م یگ

دوازده ساله بودم  ازدهیدختر  هیبابا ، دستم و گرفت..لمسم کرد.بغلم کرد..

پاش..بوسم کرد ،  اما نگفت جان بابا..نگفت  یفقط..من و نشوند رو

 !دمیو بشنوم ، اما نشن نیدخترم..من فقط زل زدم به لباش ا

 نایره.عوضش بغلم کرد.بوسم کرد.همندا یبیکه رفتم اتاقم با خودم گفتم ع شب

گفت  یکرد..اما نم یکرد ،  بوسم م یبغلم م گشمید یمهمه...روزا

کرد که شوهرش مثل خودش  یوقت نگفت دخترم ، مارالم ذوق م چیدخترم..ه

 شخو یخواستم..روزا یکه م یهمون قایبود...دق یبهم دلبسته!اتاقم صورت

کردن  یبار داشتم طعم بچگ نیاول یکردم..برا یم ریابرا س یخوشانم بود!رو

رو  هیبا دختر همسا ی...خاله بازدی!داشتم لذت رفتن پارک ،  خردمیچش یو م

 تو..اخه من پرعقده بودم! یگ یکردم!راست م یحس م

چشم دوخته بود و  کمیستریدرهم به لرزش ه ییرا جلو اورد.با اخم ها دستش

توجه به دستش گام  یداد.ب یرخ نشان م ظیغل یاش ، نگران رهیته ان نگاه ت

به عقب برداشتم : اون روزا منم دوست داشتم بزرگ شم.خانم شم ، بهم  یگرید

 یتو فتمیو راه ب مقنعهبپوشم با  یادار یمانتو شلوارا نی...از الیبگن خانم وک

 ادمهیگم سه شنبه بود ، چون  یدادگاها و به مردم کمک کنم!سه شنبه بود..م

 ادیکابوس و از  هیشه اخه آدم  یها..مگه م
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خودم و کشتم و به در  یلی..خادمهیساعتشم  ه؟منیچ یدون یاز اون م ببره؟بدتر

دوازده شب  قاینرفت...دق ادمیبره ساعتش و..اما  ادمیزدم که  واریو د

همکارش ، منم چون سرماخورده  یرال خونه نبود ، رفته بود عروسبود.ما

بودم و از  یداریخواب و ب نیبودم نتونست ببره.اون شب زود رفتم بخوابم اما ب

 ...هویکردم که  یم یقرار یشدت تب ، ب

کردم  یلبخند لرزان نگاهش م کیچشمان او گشاد شده بود و من ، با  مردمک

 شما روان شناسا..مگه نه؟ لیپدوف نیگ ی: بهش م

تنم  یشلوار نارنج زیبل هیبودم :  دهی، خودم هم از نوع خنده ام ترس دمیخند بلند

 خوبه! یلیشامپو بدنم خ یگفت بو ی، م یتییبود.طرح تو

 

 [18:35 04.02.19, ]ایـآل (زهرا ارجمندنaʍaℓآمــ)

 208پارت_#

 آمــــال#

 زهرا_ارجمندنیا#

بستم ،  یقصد آرام کردنم را نداشت.خشکش زده بود انگار..چشمانم را نم گرید

شد :اولش فکر  یتر م یآن کابوس واقع ریبسته ، انگار تصو یپشت پلک ها

گرفت.دستش  یکردم اومده تبم و بسنجه و مواظبم باشه.اما کم کم داشت دردم م

..گفتم بابا ولم دمیسگرفت.تر یم شگونمیشد.ن یم نییبدنم باال و پا یمحکم رو

تونستم تکون  ی.نمدیداد.محکم تر من و چسب یم یبد یکن ، دهنش بو

ماجد  یگه دستا یم شهیدهنم..مارال هم ی.دستش نشست رودمیکش غیبخورم.ج

 یبودند و بزرگ...حس خفگ نیگه.دستاش سنگ یبزرگ بودن.راست م یلیخ

 فت طعمه کوچولو...گ یمگفتم بابا ، اون اما  یبهم دست داده بود.من به اون م

بود که چشمان پرخونش تنگ شدند و  یشدم.ساکت شدنم آن قدر ناگهان ساکت

، از اون شامپو بدن..از خودم ،  ینفس من از ان هم تنگ تر : از رنگ نارنج

 دیشا دی..از همه ، همون شب بدم اومد.مارال که رسمیاز تختم.از اتاق صورت

و بفهمه و  شدمخفه  یغایمن و ج یتقالها یتا صدا دیطول کش هیفقط چندثان



شد.کل  یچ دمینفهم گهید دیسرمون.ماجد که شکه شد و عقب کش یبرسه باال

 اون نقطه تموم شد! یمن تو یبرا ایدن

خنک تراس و دستانم را  یها کیسرام یرمق نداشت.نشستم رو گرید میصدا

 ی.وقتدمی.همون شب ترسدمی: من از بزرگ شدن ترس دمیکش میبازوها یرو

 یسه ماه بعدش ماجد تو یخواست وارد اون خونه بشم..وقت یدلم نم گهید

 یو از هرک دمیخواب یتا مدت ها با قرص م یکرد ، وقت یقلب یخواب سکته 

.ازم نخواه بزرگ شم.من دمیترس یشد چه مرد و چه زن م یم کیبهم نزد که

 ترسم ! یاز بزرگ شدن م

.اما یحرص و درد چیه یآرام و شمرده...ب هارا ارام گفته بودم ، نیا ی همه

 ..میخودم و کابوس ها ینگهشان نداشتم برا گریبود که گفتم.د نیمهمش ا

 تا بداند همسرش از بزرگ شدن واهمه دارد. گفتم

 بزرگ شوم. دیتا نگو گفتم

 نشده.. نیعج تمیبا من و شخص لیدل یتا بداند عقده و حسرت ، ب گفتم

 سوخته بود! یلیچون ...دلم خ گفتم

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

*** 

کرد و بعد برش داشت و  ریگ یپاتخت یرو یبه سرنگ استفاده شده  نگاهش

زد که چشمانش را به زور  ینبض م یداخل سطل پرتابش کرد.سرش به حد

 یدختر رو یباز نگه داشته بود.نگاه سرگردان و سرخش تا چشمان بسته 

آرام بخش  شیکرد.برا ستیهمان چهره ا یکرد و ذهنش رو یرو شیت پتخ

از  ینداشت.به سخت دنیمخالفت و جنگ ینا یحت گریبود.دخترک د ردهک قیتزر

 شیتخت خوابانده بودتش.بعد اتمام حرف ها یبلندش کرده و رو نیزم یرو

 .زدیاشک بر یکه قطره ا نیا یبود.ساکت و بدون حت دهیفقط لرز
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راهش را به طرف  میرفت و مستق رونیکه مطمئن شد از اتاق ب دنشیخواب از

بار هم دهانش باز شد  نیخواست.چند یزدن م ادیهمان تراس کج کرد.دلش فر

به چشم آمال رسوخ  و فکر خواب تازه زدیبر رونیب ستیتا هرچه هست و ن

صورتش  شیته ر یکوچکش مانعش شد. دستانش را محکم رو یکرده و آلما

.دستش درد گرفت و خم به دیتراس کوب یبه حصار نرده ا یو کالفه مشت دیکش

 .اوردیابرو ن

 یبود.جمالت آمال درون سرش تات دنیتر از دستش قلبش در حال درد کش شیب

 شرتیت یباال یدو دکمه  دهیشن یزهایو مسخ از چ رانیکردند و او ح یم یتات

 شما روان شناسا" لیپدوف نیگ یاش را باز کرد "بهشون م یخانگ

زق زق دستش لعنت  نیشد و ح دهیاش محکم تر به نرده کوب یبعد مشت

واضح  شیکلمه را برا نیا یکه معنا یا یفرستاد برهرچه دانش روان شناس

کرد  یکه حس م یو بعد با هردو دست دیرا محکم تر کوب یکرد.مشت بعد یم

فشار به سوزش  نیرا عقب فرستاد.پوست سرش از ا شیلرزند موها یم یکم

 برگرداند. شیداخل تراس را با پا یو او افسار پاره کرده ، تنها صندل ادافت

که بلدشان بود خودش را آرام  ییداشت با روش ها ی.سعستادینفس زنان ا نفس

 شهیداشت که هم یدادند.استاد یبرعکس جواب م شیتالش ها یو همه کند 

 یخودتان طور یروز در زندگ کی دیروان شناس هم باش نیگفت بهتر یم

 ی هگفت هم یگذارد.م ینم ریتأث تانیروش ها رو نیا گریکه د دیمان یلنگ م

 یشکسته آب م یکه از کوزه  یآن کوزه گر تیحکا میشو یروز م کیما 

 یلحظه به کارش نم نیدر ا گرید یگفت.روان شناس یخورد و چقدر راست م

 یم ادیاند فر دهیهمسرشان شن میکه از تعرض به حر ییمثل تمام مردها دیامد.با

 خیچشمان مثل  ادیزد. یفکر کشتن به سرش م یداد و حت یچاک م قهیزد.

گرفت.آمال از  یافتاد دلش از خودش م یکه م دیلرز یکه م یسرد و بدن

 گفت و او از بزرگ شدنش حرف زده بود. یسرپرستش م ی جهینت یتعرض ب



 یختگیبچرخد و با دست بهم ر عیخواب الود بابا گفتن آلما باعث شد سر یصدا

خوابش کنار در  ینخ راهنیرا کمرنگ کند.دخترش با ان پ شیموها یو آشفتگ

 خوام! یبود: آب م ستادهیباز تراس ا مهین

خورده  چیحالت دار بهم پ یو موها تینگاهش کرد.به مظلوم هیچندثان

 ییقدر مظلوم بوده.مظلوم اما تنها..کنار بچه ها نیهم یاش..امال هم قطعا بچگ

همه  نیکه با وجود ا یمتفاوتند.به همان دختر هیدانستند چرا با بق یکه نم

گفته بود پر عقده و  دیرقص ینشاند و رها م یلبش م یمشکل لبخند رو

دخترش دراز کرد و آلما خواب  یحسرت؟چطور دلش امده بود؟دستانش را برا

 فرو برد. شیآلود به آغوشش رفت.بلندش کرد و سرش را در گردن خوش بو

گفت از بزرگ  یآن شامپو بدن متنفر شده ، م یبود از همان شب از بو گفته

تر به  شیآمد.آلما را ب ینم باال شیحرف ها یاداوریترسد.نفسش با  یشدن م

 آب کرد. یخودش چسباند دخترش دوباره تقاضا
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 یهمه درد اصال چطور م نیچطور تحمل کرده بود؟با وجود ا دخترک

گرفت؟آلما را به آشپزخانه برد و  یم یرا به شوخ زیهمه چ د؟چطوریخند

تختش خواباند و صبر کرد تا دوباره  یشد رو رابیس ی.وقتختیآب ر شیبرا

سر همسر جوان و کم سن و  یخوابش ببرد و بعد به اتاقش برگشت.به باال

 سالش...

نازک و شکننده  یادیکه برعکس ظاهرش ز یبود.نگران دل نگرانش

به مأمن  ینگاهش کرد و بعد از سر کالفگ ستادهیهمان طور ا هیبود.چندثان

سجاده را وسط  شیاش پناه برد.وضو گرفت وبدون گرفتن آب وضو یشگیهم



 یطلب صبر م شیتوانست بکشد ، الاقل از خدا یکه نم ادیاتاق باز کرد.فر

 کرد.

،  رتشیرفتند.غ یامال در ذهنش رژه م یکه بست بازهم حرف ها قامت

در دلش کاشته  شیکه دخترک با کارها یه مهرذر کیآن  یاش و حت یمردانگ

به سمت سقف  یکردند.نمازش را شکست....کالفه سر یبود داشتند خفه اش م

و غرق  یصورت مهتاب یگرفت و خدا را به اسم غفارش صدا زد.نگاهش رو

بار دوم قامت  یبرا ستادیهمان طور ا یکه کم نیخواب آمال ماند و بعد از ا

 ...یاز خستگ یقیعم زانیو م یخواند.با درماندگ یبست.نمازش را طوالن

ننشسته که خفه  یزیچ شیوسط گلو گریکرد د ینماز را که داد حس م سالم

اش کند.آرام نبود اما بد هم نبود.اتاق فقط با نور مهتاب روشن شده بود.نگاهش 

بود و بعد با  یفلز یبه نرده  شیمشت ها ی جهیبه دست کبودش افتاد که نت

 یمظلوم م وابنگاهش را تا آمال غرق خواب کشاند.در خ یجد یره همان چه

هم مظلوم بود.عادت داشت خودش را بد  یداریکرد در ب یشد.حاال که فکر م

 نشان بدهد اما بد نبود.

کرد که  ی...اعتراف مشیامد از دست کارها یمواقع باال م یبعض کفرش

 یبود همه  دهیگذاشت اما..امشب فهم یپا م رتشیغ یرو یحساب یگاه

را دور مچ  حیدرونش.تسب یپنهان کردن دردها و زخم ها ینقابند برا شیکارها

تخت نشست و دستش بدون  یو بلند شد.کنارش رو دیچیاش پ یپهن و عضالن

زمزمه بود : من باتو  شیآمال را نوازش کردند .صدا یو مکث ، موها دیدتر

 کنم دختر؟ کاریچ

دانست  یگره خوردند ، نم شیفتاد و ابروهاآن شب ا فیترسش هنگام تعر ادی

شد که  یم یناراحت روح ای دهیکرد که ماجد به هدفش نرس یخداراشکر م دیبا

زدن  ادیبه فر لشی.درهرحال هنوز مدیرس یبه نظر م قیانقدر عم بشیآس

 لاما یموها یفرستاد و دستش رو رونیب یخودش بود.نفس آرام یسرجا

 یشانیپ یبه دور مچش بسته بود را رو حیکه تسب گرشیمتوقف شدند.دست د

خون  یایداد ، چشمانش هنوز در هیزانو تک یاش گذاشت و آرنج دست را رو

 ییتو ای.رمیگ یم شیبودند: دلم به حال کدوممون بسوزه دختر؟خودم که دارم آت

 .؟کدوممونیگرفت شیکه قبال آت



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

******** 

 

 [18:37 04.02.19, ]ایـآل (زهرا ارجمندنaʍaℓآمــ)

[In reply to (آمــaʍaℓزهرا ارجمندن) ایـآل] 

به کودکان و نوجوانان  یجنس لیکه بزرگساالن در تما ی:اختالل لیپدوف یمعنا

 دارند.

 [18:41 06.02.19, ]ایـآل (زهرا ارجمندنaʍaℓآمــ)

 211پارت_#

 آمــــال#

 زهرا_ارجمندنیا#

حوصله به نظر  یبود و ب دهیپر یکم شینگاهش کرد ، رنگ و رو یرچشمیز

 یجد یلیاز نان و مربا درست کرد و به دست آلما داد و خ ی.لقمه ادیرس یم

 پسررو برام بفرست! نیا ی: شماره  دیبه طرف او چرخ

زده بود از جانش  شیکه برا یآرام بخش یحال باال امد.هنوز کرخت یآمال ب سر

کرد با گفتن  یبود اما روحش سبک..حس م نینرفته بود ، سرش سنگ رونیب

داشت  گرید ییجورها کینسبت به قبل بهتر است. یلیاز ان شب ، حالش خ

 فی.تکلختیر یگرفت بس که درد و رنجش را درون خودش م یغمباد م

را هنوز با کرد.چ یبا خودش معلوم بود اما مرد مقابلش را درک نم ودشخ

کرد  یپرتش نم یاردنگ کیکرد؟چرا با  ینسبت به او رفتار م تیمسئول

 دیارتباط با مردهارا با یهمه سال تجربه  نیخواندش؟ا یکار نم بیو فر رونیب

 کرشف یو ساعت نه شب دم خانه  ختیر یزباله م اهیس کیپالست کیدرون 

اش امده بود که  یدر زندگ یمرد یوقت دندیارز یمفت نم گریداد.د یقرار م

 اش کرد. ینیب شیشد پ ینم



آمال  یاش باعث شد آرکان هم نگاهش کند.موها رهیسابقه و نگاه خ یب سکوت

.پوستش شفاف  دندیدرخش یم بایاش اما همچنان ز یبودند.چشمان رنگ دهیژول

هم  ی.لقمه ا دیرس یشد گفت دلبرانه به نظر م یبود و با ان تاپ تنش....م

دراز  دستبه  جیاو گرفت و دست به طرفش دراز کرد.چشمان آمال گ یبرا

 !یتا ضعف نکرد ریلب زد : بگ یقیماند و آرکان بعد نفس عم رهیشده اش خ

بلندش  یموها انیم یچرا...لقمه را گرفت و چنگ شیپر نشدند اما گلو چشمانش

 دی؟باییبابا یشد ریزد : س یچشمان متعجب دخترش لبخند ی.آرکان به رودیکش

 مهد! یبر یکم کم اماده ش

 را تکان داد : با آما؟ سرش

خواست با او برود؟  یشد.م رهیخ بایآمال هم باال امد و به کوچک ز سر

 یکرد هجده سال اشتباه زندگ یدخترک هم مثل پدرش قلبش بزرگ بود.حس م

، چه  یواقع یچه..خانواده  یعنی یواقع یزندگ دیفهم یکرده ، تازه داشت م

 سالکرد.بعد هجده  یم دایپ تیحس مالک ییهستند.تازه داشت به جا یشکل

 برمت! یکرد : من م یرا درک م ییزهایچ کیرفتن...تازه داشت  راههیب

حرف لبخند  نیکه سکوت کرده بود تا خود آمال جواب آلما را بدهد با ا آرکان

 یشد م یتر م شیاگر ارتباط دخترک با کوچک سه ساله اش ب دیزد.شا یمحو

شد :پس  رهیتوانست آن گذشته را فراموش کند.با محبت به چهره اش خ

 صبحونت و بخور تا آلما رو اماده کنم

اشک در نگاهش نشست و با پلک  هیگذرا ، شب یبلند شد و برق عیسر آمال

 آلما؟ میکنم!بر یمحو شد : نه.خودم امادش م یزدن

.دستش را به دیپر نییپا یصندل یتکان داد و از رو یکوچک با ذوق سر فندق

نشده  یخودش ط یزمان بند یرو یلیاش خ یداد که زندگ یدست دختر

توانست  ینم گریبود.رفتنشان را نگاه کرد و مشتش را جلو دهانش گذاشت.د

و  طانیشان بدون دختر ش یزندگ گریکرد حاال د یکند.حس م شیرها

 که یپردردسر
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 ینگاه زیم یرو یصبحانه  دمانیشد.به چ یقبل م هیبود  سخت شب همسرش

بود اما وقت بروزش نبود.دستانش  یآمال هنوز عصب یانداخت.از دست کارها

فرستاد "صبحونه هم  رونیاش جمع کرد و نفس ب یعضالن ی نهیس یرا رو

 که" ینخورد

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

****** 

بامزه هماهنگ بودند.خودش  ی، با ان بوت ها دشیسف راهنیو پ دیسف ژاکت

را پشت  شیانتخابشان کرده بود و من فقط کمک کرده بودم تا بپوشد!موها

 رشیاخ یها میزده بودند.هرچند با رژ رونیب شیسرش بسته بودم و لپ ها

 مادهکردم.آ یوادارش م تیالغر شده بود.منم که مرتب با رقص به فعال یکم

.کنار میآمد رونیمهدش را به دست گرفت و باهم از اتاقش ب فیکه شد ک

 کیو  بیس کیدستش بود که درونش  یدار پیبود.پاکت ز ستادهیاشپزخانه ا

د.با کوچکش قرار دا فیلقمه قرار داشت.مقابل آلما خم شد و آن هارا داخل ک

و  دیاش را بوس یشانیو لقمه اش را بخورد و بعد پ وهیخواست حتما م یمهربان

 برخواست : اگه سختته..

که مقصرش نبودم از او خجالت  یزیحرفش.متنفر بودم بابت چ انیم دمیپر

جا بود  نیا ینه من و امثال من..اما بدبخت دیکش یماجد م دیبکشم.خجالت را با

 رم کالس! یبرمش.بعد م ی: نه..م دمیکش یواقعا داشتم خجالت م

که در دستش بود را به طرف من دراز  یگرید یتکان داد و لقمه  یسر

.بخور یرا هم پشت آلما گذاشت : خودتم صبحانه نخورد گرشیکرد.دست د

 نره.. ادتیراه.شماره هم  یتو



زد.لقمه  یشدن با او کند م رهیبود که قلبم با خ بیشدم.عج رهیچهره اش خ به

دخترش عالوه بر  یکه سال ها برا یفکر کردم که از مرد نیا گرفتم و به ار

رفت؟تا دم در  یم یاز محبت انتظار زانیم نیکرده ، مگر جز ا یمادر یپدر

رود و  یدنبالش م هرا بدرقه کرد.به آلما سفارش کرد که عمه اش ب مانیهردو

تر  یبار جد نی، ا گریبار د کیرود. یدنبالش م ریچون مراجع دارد امشب د

و قد  دمیرا پوش میکفش ها یگوشم وقت ریکرد شماره را بفرستم و ز یادآوری

را ندارم و تمام  اشاری یراست کردم زمزمه کرد حق جواب دادن به تلفن ها

خانه اش را هم کف دستم  دیجشنمان بگذارم.کل یبرنامه  یتمرکزم را رو

سرشان باشم.گنگ نگاه  یخودم باال هیزیآوردن جه نیگذاشت و سپرد که ح

به  هیدر تنب دیکرد فعال با یفکر م دی...شادیکردنم باعث لبخندش شد.اما نخند

 ندهیآ یمان رنگ مبل ها یکرد که انگار دلخور یرفتار م یسر ببرم.او طور

حد  نیتوانست تا ا یآن گذشته چطور م یسوا المن! اص یمان است نه گذشته 

 مسلط باشد؟

راه افتادم.از  اطیعقب سوار کردم.کمربندش را بستم و بعد با احت یرا صندل آلما

 ی.گوشه میایکوچه که خارج شدم تازه نفسم باال آمد.تازه شد که به خودم ب

به الما  نهیکه دستم داده بود را برداشتم و از آ یپارک کردم ،  لقمه ا ابانیخ

 کنه! یم وونهیتو من و د یشدم : بابا رهیخ
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باعث  شیمربا نیریبا بغض به لقمه زدم و ش یو بامزه نگاهم کرد.گاز دیخند

شد دلم بخواهد گاز دوم را هم بزنم.بعد هم با همان دهان پر شروع کردم به 

گوشم باهاش  یتوزد  یحرف زدن : چرا انقدر خوبه اصال؟اگه دوتا چک م

 یم یو خال مپروندم بهش و خود یاومدم.منم چهارتا لگد م یراحت تر کنار م



 یکردم فکر م یکردم؟اشتباه م یخواد بگه اشتباه م یمثال؟م یکردم..االن که چ

خواد من و شرمنده  یزه؟میمن و بهم بر یمردا بدن؟اومده باورا یکردم همه 

 برخوردش؟ نیکنه با ا

 کیلقمه را  ی ماندهیکرد.باق ینبود.اما متعجب نگاهم م میمتوجه حرف ها آلما

شه...چرا  یم می: اصال بهت حسود دمیجا داخل دهانم چپاندم و به طرفش چرخ

 ؟یداشته باش یخوب نیبابا به ا هی دیبا

 یکه از دهانم خارج م یفیطور با چشمان گرد زل زده بود به من و اراج همان

مرد خوب وجود  یکن یزمزمه شد :توفکر م میکردم و صدا نگاهش دیشد.ناام

 داره؟

 یلیخ یبدهد اما وقت یکردم متوجه جمله ام شود که بخواهد جواب ینم فکر

 قاطع سر تکان داد ماتم برد :بابام!

بود..خدا داشت با من  نیاش گرفته بود؟قطعا هم یروزگار با من شوخ نیا

مرد خوب هم  دیبود که بگو دهیکش رونمیکرد.از وسط گند و کثافط ب یم یباز

پدال گاز فشردم و  یرا رو میزدم.پر از بغض و داد بودم.پا یده؟پوزخندیآفر

لبم  یدادم و کف آن را رو هیتک شهیش یدستم را از آرنج به لبه 

 یرا گرفته بودم.نگاهم رو شانیگذاشتم.چشمانم سرخ شده بودند و سرتقانه جلو

 یافتاده بود ماند و با درماندگ یصندل یقمه که رول یشده  یخال زریفر سهیک

 زمزمه کردم "بابات"

 : تربچه؟دمیصورتم کش یو با کف دست محکم رو ستادمیچراغ قرمز ا پشت

 به چشمان پر اخمش زل زدم : حق باتوا! نهیاخم نگاهم کرد.از آ با

کردم و با  ادیپخش را ز ینگاهم کرد.صدا دهیو نفهم جیرفت و گ نیاز ب اخمش

 !هیسبز شدن چراغ حرکت کردم : بابات مرد خوب

 یکرد.اعتراف یرا نقض م میکه باورها یزیکرده بودم.اعتراف به چ اعتراف

 بود! دی..بعشبیکه از من ، بعد اتفاقات د

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

********* 



 و پر کنم! خچالتی دیفقط با-

را پشت گردنم گره زده بودم را عقب  شیکه لبه ها یسه گوش یروسر

 یزده بودند.با کمک نغمه و با بدبخت رونیاز اطرافش ب میمو ی.تارهادمیکش

 یساده و روس یصندل یو من خسته رو میرا جا به جا کرد یناهارخور زیم

 اش نشستم : مردم من..
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 یلیخ لشیاز وسا یسر هیرا باز کرد : ینتینگاهم کرد و با لبخند در کاب مارال

 نمیچ یکارتنا م نیهم یو تو شونی..بقنتایکاب یزارم بمونه تو یخوبن...م

 خواست باهاشون بکنه! یخودش هرکار

 یزمزمه کرد : مبال ییرایبه سالن پذ یتکان دادم و نغمه با نگاه شیبرا یسر

 !نیدیچ یگوشه م هی نیداشت یخودشم خوشگل بودنا..اونارو هم نگه م

دادم  ی.فکر و ذهنم مشغول بود و به زور کار انجام مدمیپشت گردنم کش یدست

..دو دست مبل کهیکوچ ییرایپذ هیکردم :  یتظاهر به خوب بودن م شانیو جلو

زاره  یم ایزنه سمسار  یزنگ م نمیبب ادیشه!ب یخفه م یلیخ مینیبچ

 زودتر! مینیرو بچ ییرای...برشون داره پذیانبار

 باال انداخت : من برم فعال پس؟ یا شانه

شام  یزم؟براینگاهش کرد : کجا عز قیتکان دادم اما مارال دق شیبرا یسر

 بمون! شمونیپ

دعوتم.امالم دعوت بود حاال سرش شلوغه  یزد : راستش مهمون یلبخند

 برم! دی..اما من باداینم



بود.رو به نغمه  دهیفهم ینزد.منظور نغمه را از مهمان یحرف گرید مارال

 زدم و تا دم در بدرقه اش کردم :خراب کردم؟ یچشمک

 کن! یمنم خال ی.جاگهیعادت کرده د-

رفت.در را بستم  رونیاز خانه ب شیموها ختنیر رونیو بعد ب دیام را بوس گونه

آرکان  دیپر شده بود .با لیخانه با انواع و اقسام وسا ییرایدادم.پذ هیو به ان تک

.زنگ  دیرا چ لیشد وسا یبرد تا م یم رونیمبلمانش را با فرش ها از خانه ب

 دنی، با د یدر که به صدا در امد از در فاصله گرفتم و بعد چک کردن چشم

بدون  نیهم یو برا مییجا نیدانست ما ا یخسته اش در را باز کردم.م یچهره 

باعث شده بود انقدر مارال  شیکارها نیزنگ زده بود.هم دیاستفاده از کل

.مارال از آشپزخانه میباال انداخت  کوتاه دست داد ییابرو دنمیکند.با د دشییتأ

خانه چشم  یآشفته  ییرایکرد و به پذ یبا او احوالپرس رگرم ت یلیخارج شد..خ

او دوباره به آشپزخانه  یکرد و وقت یشکرت دهایدوخت.از مارال بابت خر

 ؟یکارگرا رفت یوضع جلو نیبرگشت من را نگاه کرد : با هم

سرکردنم موجبش شده بود ،  یزده ام که نوع روسر رونیاش به گردن ب اشاره

 واضح بود : بده؟

فرستاد :  رونیب یدراوردن کتش نفس نیبه تأسف تکان داد و با اخم ح یسر

دوست داشته  دنشیرو ببره.فکر کنم قبل رس یاضاف لیوسا ادیب یکیزنگ زدم 

.چون انقدر خستم امروز از بحث کردن با یو درست کن تیروسر یباش

 یشر به پا م هیبچرخه روت  یکه اگه چشم کس یکه فرستاد یصاحب شماره ا

 کنم!
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خسته و  یکردند.مطمئن بودم آن قدر یصداقت حرفش را ثابت م چشمانش

از  یکیپشت گردنم را باز کردم و  یکار را بکند.گره  نیهست که ا یعصب

نبود اما  یراض یلیشانه ام انداختم.خ یسه گوش را از جلو رو نیا یلبه ها

 نزد. یتکان داد و حرف یبازهم سر

به  نشیسرآست یباز کردن دکمه  نیکرد و ح زانیرا همان کنار در آو کتش

شد : به اهو گفتم آلمارو شب نگه  رهیخ ییرایداخل پذ یپخش و پال لیوسا

 دست و پا نباشه! ریز ختستیخونه انقدر بهم ر یوقت نهیا حمیداره.ترج

دانستم اما قطعا  یرا نم هیقض نیبود ، خوب و بد بودن ا زیبه همه چ حواسش

و اتفاقات  انیکردم  و فکر به اطراف یم یه در لحظه زندگک یبا اخالق من

که منتظرش  یساعت بعد مرد می!نمیخورد یبودند به مشکل برم تمیاولو نیآخر

اش را با  خانه ونیزیتلو زی.مبلمان ، فرش ها و تابلوها و مدیرس میبود

و متعلقاتش راهم جمع  زیتخت خواب و م سیبردند ، سرو نییچندکارگر پا

 شانیبدهند تا بعد شستشو لیتحو هیریخ کیکردند.ظاهرا قرار بود آن هارا به 

 دنینکردم فقط با د یدارند اهدا شوند.در کارش دخالت ازیکه ن یبه خانواده ا

ساعت  نیچند یکردم.سه نفر دایپ یشده بود حس بهتر یکه حاال خال یخانه ا

و بعد  دیمارال کف پارکت خانه را دستمال کش.میکنارهم و در سکوت کار کرد

 ام را آرکان خودش پهن کرد. ییگردو یفرش ها

 زیو م ونیزیو تلو میدیخانه چ ینقطه  نیرنگم را در بهتر یصدر مبلمان

.آرکان از مارال میبود دهینخر ونیزیمقابلش قرار گرفتند.تلو قایدق دشیسف یچوب

و  ونیزیتلو یکند چون به تازگ رونیرا از ذهن ب لیوسا نیا دیخواسته بود خر

 م.یبود و همان هارا استفاده کرد دهیخر ییظرفشو نیماش

بودم و نصب طبقات  دهیخودم خر ی قهیکه با سل یا یهنر یبعد نصب تابلوها

را  سیو کتاب و تند لمیف یداخلش که کل لیوسا دنیگرد و چ یچوب یبوفه 

شد آرکان به اتاق رفت تا تخت را سرهم کند و من و مارال وارد  یشامل م

تا قبل  باینبرد.تقر یادیها زمان ز نتینو داخل کاب لیوسا دنی.چمیاشپزخانه شد

 امادن آرکان مارال نصف آن ها را جا به جا کرده بود.



من  یبرا جهیساعت دو بود که کار خانه نسبتا تمام شده به حساب  آمد.نت حدود

 کیخواست. یشده بود که دلم م یهمان طور زیلذت بخش بود.همه چ اریبس

رنگ  ی....داخل اتاق خودمان تابلوادیز ی، با تابلوها یدنج و رنگ یخانه 

 رنگزن در حال رقص باله وصل کرده بودم که تفاوت  کیاز  یروغن

 دیداد.تخت سف یبنفش اتاق را شاد نشان م یو قرمزش با رو تخت غیج ینارنج

شام  یفقط برا نیب نیباز کرده بود.در ا یستش هم فضا را حساب دیسف زیو م

 ی.مارال ممیو بعد دوباره مشغول شده بود میبه خودمان استراحت داد یکم

اش باخبر  یسواس.از عادات ومیخواست که حتما همان ساعت به خانه برگرد

 یوقت یتیآمد بدون حمام بخوابد.آرکان هم با وجود نارضا یبودم.دلش نم

رساند و  یرا برداشت و اعالم کرد خودش مارا م چشییسو دیاصرار او را د

 آورد. یم میرا صبح برا نمیمن ، تنها گفته بود ماش ینگاه ناراض دنیبا د

 یجا یخودش کل میآ یفلج به حساب م نمیبود من بدون ماش دهیکه فهم نیهم

 داشت. یدواریام
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باهم حرف  اشاریکه اصال فرصت نشد راجع به  میقدر هردو خسته بود آن

چه رد و بدل شده اما هرچه که  نشانینداشتم بدانم ب یلیتما یلی.من هم خمیبزن

حوصله  یحد اخمو و ب نیآدم گرفته که تا ا نیاز ا یادیز یدانستم انرژ یبود م

 شد! ینم رهیبه چشمانم خ یو موقع خداحافظ دیرس یبه نظر م

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

********* 

 سالم.."



حال  نی...تا حاال به اسمینو یو اصال چرا م سمینو یدارم م یک یدونم برا ینم

..در واقع یردآو ایکه من و به دن یهست یدونم تو کس یفقط م ؟منیمبتال شد

 !یجهنم کشوند نیبه ا

 آمالم... من

 ینشست و زل م یم کیکوچ یپنجره  هیپشت  شیبچگ یکه تمام روزها یآمال

مرد وارد اون  کیزن دست در دست  هی دیزد به در بزرگ پرورشگاه تا شا

انگشت به طرفش دراز کنن و بگن اون..آره همون ، ما  دنشیجا بشن و با د

فقط  جا!چندسال  پشت پنجره نشستن بهم فهموند من اون میخوا یاون دختر و م

تا دلش بخواد من بهش بگم  امیب دارمیچشم خر یتو دیکاال که با هیکاالم... هی

 مامان !

 یغارغار کالغ و ماسک ها یکه پشت اون پنجره ، فقط صدا دمیفهم رید

که فکر  یوسط خونه ا یضیکه تو اوج مر دمیو فهم نیا یترسناکه...من وقت

کردم من و انتخاب کردن تا بهشون بگم مامان و بابا ، بهم داشت تعرض  یم

.از نظر مداو یبود..من ازت بدم نم رید یلیکه خ دمیو فهم نیا یشد.من وقت یم

 دایپ یکه برام مامان خوشگل تر ییجا هی یمن تو فقط من و امانت داده بود

پودر شد و  شهیاون ش ی .اون شب ، همهمیبود شهیباورا ش نیکنن.من و ا

 .نیزم ختیر

رو داشتم.من  یبد زیعمر حسرت چ هی دمی...فهمستنیباباها خوب ن دمیفهم من

پدر  یاینره رو ادمیاز اون روز به مارال نگفتم مامان.بهش گفتم مارال تا  گهید

و از ذهنم خط  اهامیو مادر داشتن ، من و تا کجا کشونده بود.خط زدم..رو

.از درس خوندن و پشت اومدزدم.از تو متنفر شدم ، از مامان و بابا گفتن بدم 

 شدم.از دختر بودن ، شرمسار شدم. زاریبافتن ب ایپنجره نشستن و رو هی

کنه..آره خب  رییشبه انقدر تغ هیآدم  هیشه  یمگه م یگ یخودت م شیپ البد

قشنگه و اعتماد قشنگ تر با  ایدنداده بودن  ادمیکه  یکردم.من رییمن ، تغ

کردم.از خوب بودن بدم اومد..از لج کردن با خودم کم کم  رییاعتمادم تغ ختنیر

 یبغل پسرا یو من تو یاومد.من با خودم لج کردم ، تو نبود یداشت خوشم م

با خودم لج کردم..تو  گارمیو من با س یبا خودم لج کردم...تو نبود بهیغر



 ییبایگفت حتما مادر ز یم دید یم یکه هرک یا یو من با خوشگل ینبود

 با خودم لج کردم.... یداشت

 و من به خاطر نبودنت با خودم لج کردم! یتو نبود آره
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 ادمیکه از  یزیردم و رفتم سراغ چپشت ک ایدن ی...به همه دمی، چرخ دمیرقص

بودن چطور  یدخترونه داشتن و عاشق رنگ صورت یایببره دوازده سال رو

بچه سهم  هی ی هیکه با گر ییبودم.از اونا یشبه نابود شده!من دختر با محبت هی

 یپرنده تب م هی ی تهبال شکس دنیکه با د ییداد ، از اونا یغذاش و به اون م

 بود. گرانینداشت و ارزوش لبخند د ییخودش آرزو یکه برا ییکرد...از اونا

گفتند رهام  یکه همه از عطوفتش م یمادر ی.وقتیداد ادمیو  نیبدن..تو ا آدما

بدنم  یکه بهش گفتم بابا دست رو یکس یآدما بدن.وقت دمیکرده بود من فهم

من  یبرا گهیآدما بدن...منم بد شدم!بد شدن سخت نبود!الاقل د دمیفهم دیکش

 سخت نبود.

غذام و چشم تو  یتر شیکرد با ولع ب یم هیجلوم گر یاون به بعد کس از

خود پرنده رد  یاز رو نی،  با چرخ ماش چیخوردم.بال پرنده که ه یچشمش م

 ریخ یکس دعا چیه یبرا گهیکس و نداشتم...د چیه تیموفق دنیشدم.چشم د یم

 دعا نکردم! گهیخودمم د یبرا ینکردم...من حت

داد  یم ادیکرد.بهم  یکه تمزکرم و از تو پرت م یزی.تنها چدمیفقط رقص من

!بهت که گفتم ، من سرتو..با ادیبدم ن نیتر از ا شیبخندم و از دختر بودنم ب

 خودم لج کرده بودم!



 یکه سع یکی..ننشیب ینم هیکه بق ستادهیکنارم ا یکیکنم  یروزا حس م نیا

که  یترسم.از اون یهام بکنه.من ازش م یامال دوازده سالگ هیداره من و شب

که  نیبد بودن و در آوردم.من از ا یسال ها ادا نیخواد بهم بفهمونه من ا یم

.من از میشده زندگ یارسف لمیف هی.شبزارمیب رمیقرار بگ ریتحت تأث عیانقدر سر

خوب بودن ، داره  نیتر دوست دارم...ا شی. من بد بودن و ب ادیبدم م رییتغ نیا

 دنیجنگ یکه به جا ییتو هیتو..شب هیشم!بشم شب فیشه دوباره ضع یباعث م

 .یمن و رها کرد

 دمتیو ترسو..من ند فی..ضعمیفیهردو ضع ه؟مایشباهت من و تو چ یدون یم

سال  نیآدم بد ا یسوال ، تو هیخودم...فقط  هی.شبیهست یدونم تو آدم بد یاما م

 ها دلت برام تنگ شد؟

که  ییشبا یروزا..حت یلیشبا و خ یلیداره اما من دلم برات تنگ شد.خ خنده

 شد. یتو تنگ م یشدم دلم برا یخوب نبودم ، من هروقت خسته م گهید

و باز دلت  ادی..ازش بدت بفهیبده ، ضع یو بدون یباش دهیرو ند یکیشه  یم

 براش تنگ شه؟

 چیکنم ه یم و فکر مشب قراره لباس عروس بپوشم..عروس بش ؟فردایدون یم

باشم.به  هتیشب دیکه شا یینداشتم.به تو ازیلحظه بهت ن نیا یوقت به اندازه 

 مادرشه. یگفتن عروس کپ یهمه م یاگر کنارم بود دیکه شا ییتو

ندارن اما امشب..دلم خواست بهت  یوقت تموم چیهام با تو ، ه هیو گال من

 یاسمم و چ یدونم اگه بود ینم...دلم خواست صدات کنم و بگم هیبگم جات خال

 یم یلبخندم واقع ی..اما مطمئنم اگه بودیزاشت یم
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 هی یایدونم ، دن یو م نیدختر...اما ا نی.من آدم بد قصه ها هم باشم و بدترشد

 بدون مادره! یایو ترسو بهتر از دن فیدختر با مادر بد و ضع

شه  ینه ، اما خواستم بهت بگم.دخترت داره عروس م ای یدونم زنده ا ینم من

 دونم!" یکه اسمت و نم یمامان

قطره  کیاز  غیداشتم اما در یرا از کاغذ فاصله دادم.حس خفگ خودکار

دادم .  جینگاهم را از دست خط کج و معوجم به خل یاشک.با لبخند تلخ و محو

امشب انقدر بلند بودند.کاغذ نامه را  شیآشوب انگار در دلش بود که موج ها

بودم  کندهکه برگه اش را  یدی.سررسستادمیدرست کردم و ا قیقا کی هیشب

برهنه جلو رفتم.دسته  یقرار دادم و با همان پاها نیزم یهمراه خودکار رو

پرتاب کردم.لبخندم  جیا در خلر قیافتادند و من با تمام توان قا نییشالم پا یها

شانه  یاز پشت رو ییشد.دست ها دهیاب کش ریزود به ز یلیمحو شد و کاغذ خ

 ؟یام نشستند : خوب

جالب بودند.نوشتن نامه و حرف زدن  یلیخ شیها دهیتا نگاهش کنم.ا برنگشتم

 شنهادشیپ نیکه دلمان از ان ها پر است و پرتابش در آب ، بهتر ییبا آدم ها

بعد دست دور  یدادم واو جا خورد و کم هیاش تک نهیبود.سرم را از پشت به س

 ؟ینامه نوشت یشکمم حلقه کرد : تو واسه ک

 سرم گذاشت و با مکث جوابم را داد : واسه خودم! یرو چانه

شه آدم از  ینم هیرا در آغوشش چرخاندم و او مهربان نگاهم کرد : چ سرم

 باشه؟ ریخودش دلگ

 ؟یم تکان دادم : عطرت و عوض کردرا آرا سرم

چه  نیبحث اخه ا نیاش گرفت و سرش را به عقب پرتاب کرد : وسط ا خنده

 ه؟یسوال

 دهیپرس ینداشتم و حالش را هم نداشتم.واقعا جد یرا کج کردم.قصد شوخ سرم

 منم بخر! یه؟برایخوبه..اسمش چ یلیبودم : بوش خ

 ؟یبزن یخوا یادکلن مردونه م-



 یپر بود و درد م می.هنوز گلودمیچرخ جیتکان دادم و دوباره به طرف خل یسر

 کنم! یکار و م نیوقتا ا یلیکرد : خ

 خب !  یکن یجوابم را داد: اشتباه م یا یجد یصدا با

تو  یاداها نیو از دست ا سمیبنو دینامه هم با هیبه تأسف تکان دادم :  یسر

 آب! یغر بزنم و بفرستم تو یکل

 تتیخورد: اذ هیبهم تک مانیدستان بزرگش گرفت و شانه ها انیرا آرام م دستم

 کنم؟ یم
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 یرا بهم زده بود شاک میایآمده بود و نظم دن یکه آدم نیکرد.من فقط از ا ینم

 یم ریگفت ، آدم از خودش هم دلگ یهم از خودم..او راست م دیبودم.شا

مظلوم به آب  یطور نیشد.جوابش را ندادم و او دست دور شانه ام انداخت : ا

 نشو! رهیخ

کاغذ گذاشته بودم فکرش را  یخودکار را رو یفرستادم.وقت رونیب یقیعم نفس

 کردم انقدر دلم  یهم نم

کردم فراموش کرده ام  ینوشتن داشته باشم.فکر م یباشد و انقدر حرف برا پر

 و نکرده بودم : آرکان؟
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 نگاهم کرد : بله؟ کوتاه

 !مییانداختم : بدو ینگاه جیکنار خل ریمس به



انداخت و بعد مجددا  ینگاه ریکند او هم به مس یتعجب شنهادمیکه از پ نیا بدون

 !یباز یچشمان من نشستند : م انیچشمانش م

را بهم گره زدم و در دستم  میها یکتان یخم شدم.بندها یجان یلبخند محو ب با

که آب   ییتوانستم بدوم.نگاه آخرم را به جا یگرفتمشان.پابرهنه راحت تر م

رو  یزیچ هی: را غرق کرده بود سپردم و بعد عقب عقب چندقدم برداشتم  قمیقا

 روان شناس؟ یآقا یدون یم

باال  ییعقب عقب رفتنم ابرو ی رهیو خ ستادیکرد و همان جا ا بیدر ج دست

بود.اما  نیسنگ یادیز میو گلو دیترک یفرستاد.درست که قلبم داشت از غصه م

 شیهم شده لبخند زدم و سرعت و شتاب ب یکم آوردن را بلد نبودم.به جان کندن

 !ریوقت من و دست کم نگ چیگرفتم : ه یتر

بلند حرکت کند.ما  یو با گام ها دیایباعث شد او هم به خودش ب دنمیدو

 ییتنها میگو یکه م ییبود.ما جیمنظور من و او و خل میگو یکه م یی..مامیبود

باد گرم و مهمان نواز بندر  میگو یکه م ییآب بود.ما یو سکوت و صدا

 تازه نفسمان بود. ی، خانواده  میگو یکه م ییبود...ما

 یخنده ها یآب...صدا ی..صدادنمانیاز دو یناش ینفس نفس ها یصدا

آسمان....وهلل که  یدلبرانه  یاو....غروب آفتاب و نارنج یهمراه یمن...صدا

 کرد! یم فتهیرا هم ش جیخل

 آدم ها که بر ساحل  یا

 دیشاد و خندان نشسته

 نفر در آب دارد.. کی

 سپارد جان... یم

 زند... یم میدا ینفر دارد که دست و پا کی

 که.. رهیتند و ت یایدر نیا یرو

 !دیآدم ها که بر ساحل...بساط دلگشا دار ی...پادیدان یم نیسنگ

 به سفره...جامع تان بر تن.. نان



 خواند شمارا.... ینفر در آب م کی

 کوبد.. یرا به دست خسته م نیسنگ موج
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 !دهیدارد دهان با چشم از وحشت در یم باز

 ..دهیهاتان را ز راه دور د هیسا

 اش افزون... یتاب یدر گور کبود و...هرزمان ب دهیرا بلع آب

 ..گاه سر ، گه پا..رونیآب ب نیکند ز یم

 آدم ها... یآ

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

**** 

 ...میالعظ یالحول وال قوه اال باهلل العل-

پر از برق و  یکرد و من با نگاه یصورتم فوت یزمزمه رو نیبعد اتمام ا آهو

 یرا که برا شگاهیآرا گرید ینگاه چند مشتر ینی.سنگستادمیا نهیآ یستاره جلو

 نیاز ان ها که تا هم یکیکردم. یآمده بودند را حس مرنگ مو و اصالح ساده 

 یسوال م شگاهیابرو از صاحب آرا بروزیمرتب راجع به ف شیپ ی قهیچنددق

 ؟یهست یحاال فقط به من زل زده بود.محبوبه خانم جلو آمد: خودت راض دیپرس

فر از کنار صورتم  یبود و دو حلقه  دهیچیساده پشت گردنم پ یلیرا خ میموها

کج به طرف باال حالت داده  یکم یادیرا هم با پف ز میموها یرها شده بود.باق

بود که  یبودم.نه شلوغ بود و نه ساده...لباس هم که ، همان یبود.خودم که راض



 یداد.مژه ها ینشانش م فپر پ یدانتل که حساب کیاو پسندش کرده بود.با 

و  میمال اریبس ی هیدراورده بودتشان...ساپهن  یکه کم ییو ابروها یمصنوع

را  میداده بود.با کمک رژ ، لب باال رمییتغ ی...حسابیجیمحو آن خط چشم خل

رنگم باعث شده بود  یبرجسته کرده بود و رنگ براق رژ کالباس یهم کم

بعد مرتب کردن تور بلند وصل شده به  وعقب رفتم  یدر ذوق نزند.قدم شمیآرا

 زدم : خوبه! یشانه لبخند محو یتاجم ، رو

کنم  یشد : فکر م کمیتنش را گرفت و نزد یکاربن یبلند آب راهنیپ نییپا آهو

 !زمیشنلت و بندازم برات عز ایتا اومدن آرکان نمونده ب یزیچ گهید

را  لمیموبا عیسر یلیگرد شدند.شنل؟مگر قرار بود شنل سر کنم؟خ یکم چشمانم

که از محبوبه اجازه گرفتم دوباره  نیو بعد ا از ساک کوچک همراهم درآوردم

تازه  دیوارد سالن مخصوص درست کردن عروسش شدم که عروس جد

 ثلمظلومانه دعا کرد م یلیزد و عروس خ یلبخند دنمیواردش شده بود .با د

 یلیآرکان را که گرفتم خ یمن ، در اتمام کار چهره اش خوب شود.شماره 

 رسم.. یم گهید ی قهیجوابم را داد: پنج دق عیسر

 کنما... ینگرفته بودم : آرکان من شنل سرنم یتماس نیا یاصال برا من

 ؟یچ یعنیپارک کرد : ابانیخ ی هیبعد انگار که درحاش یکرد و کم سکوت
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..من شنل منل نیهم یعنیکنم :  ینیخواست عقب نش یشده بود اما دلم نم یجد

 بندازم. ادیبدم م

 یایبدون پوشش ب یو موها یکه انتخاب کرد یشه که با اون لباس باز ینم-

 !رونیب



و اصال هم اصالح نکردم که لباس تنم طبق  دمیوسط حرفش پر عیسر یلیخ

شود :چرا متوجهش  دنمیخواستم بعد د ی، م ستیباز ن یلیاوست و خ ی قهیسل

 شه؟ ینم

 نکن آمال! تیتا آرام بماند : اذ دیکش یقیکردم نفس عم حس

سرش  یگر صورت باال شیآوردم تا عروس و آرا نییرا پا میصدا لجبازانه

 شم باهاش! یکله قند م هیشنال..شب نیاز ا ادینشنوند: من بدم م

کالفه : بعد مراسم با لباس  یخنده  کیخنده اش گرفت.هرچند  رمیتعب از

 ...خوبه؟جیکنار خل میر یعروس تنت م

 ؟ید یام گرفت: بهم باج م خنده

 .یاحترام بزار تمیکنم به حساس یدارم فقط ازت خواهش م-

را وسط بکشد که مردد  یزیچه چ یدانست پا یباهوش بود.خوب م یلیخ

به  زیانگ جانیه یلیخ میبودن برا جیشب کنار خل مهیشوم.با لباس عروس و ن

آهو  یلیزارم خ یکنم اما نم یزمزمه کردم :سرم م ی.ناراضدیرس ینظر م

 کالهش و بکشه جلو!

آرام زمزمه کرد و من بعد  یبا نفس یهمان هم ظاهرا قانع بود که باشه ا به

قطع تماس از اتاق خارج شدم.آهو شنل به دست منتظرم بود.شنل را از دستش 

اش رفت و  ی.او هم سراغ روسرامینم از پسش بربتوا یگرفتم و گفتم خودم م

ش تا تاالر یدانستم موها یم دیکرد.بع کسشیسرش ف یمحکم رو یلیخ یلیخ

گفت.بند شنل  یرا م نیهم هم شگرشیآرا یناراض یبماند.چهره  یهمان شکل

!آهو ندازمیرا دور گردنم شل بستم و منتظر شدم تا بعد آمدن آرکان کالهش را ب

دلخور بودم  یهمسرش مجبور شد زودتر برود.از نغمه و مارال حساببعد آمدن 

پا بگذارم.با وجود اخالق  شگاهیآراتا مجبور شوم با او به  امدندیکه همراهم ن

 آمد. یآهو...ته تهش بازهم خواهر شوهر به حساب م یخوب و محترمانه 

در  یبعد انداختن کالهک شنلم از ساختمان خارج شدم.جلو دیکه رس آرکان

از او خواست  دنمیکنارش..به محض د یلمبرداریف نیبا دورب یبود و زن ستادهیا

مرد را  لمبرداریساختمان و نبود ف یسربسته  یفضا یبچرخد و من هم وقت



 بایز لممانیف سسکان نیشانه ام انداختم تا اول یرو عیکاله شنل را سر دمید

 یکت و شلوار ذغال یاو دنیشد و من با د یکیاو  دنیحرکت با چرخ نیشود.ا

 باال فرستادم : اوه ، چه جذاب! ییمات تنش ابرو یصدف راهنیپوش و پ

 

که خودش انتخابش  یلباس دنیتر از همه از د شیچهره ام شده بود و ب محو

حرف از دهان من  نیکه ا نی.اما همدیرس یکرده بود جا خورده به نظر م

هم کرد.دسته گل را به طرفم مهربان نگا یلیخ یلیدرامد به خودش امد و خ

 دیام را کوتاه بوس یشانیکه من باز با زبانم آتشش بزنم پ نیدراز کرد و قبل از ا

 : عروس قشنگ !
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چشم  ی، جلو یعموم یجا کیدل وسط  ختنیر هیداشتم.شب یبیعج حس

ام قرار دادم تا مطمئن شوم قلبم  نهیس یقفسه  یرو عیهزاران نفر..دستم را سر

 عروسک شدم! هیزدم : اعتراف کن شب یاست و چرخ شیسرجا

 یم نی: نخند خانم دورب دیدر دستش لرز نیدورب یو کم دیخند لمبرداریف

 !ایشم که من و نشناس یم یا طهیسل هیبد شه  لممیلرزه..ف

 یهم به جا لمبرداریکرد کنترلم کند.ف یزد و سع یهم به قهقه لبخند آرکان

کرد.دستم را به طرف آرکان گرفتم : مثل  یناراحت شدن فقط لبخند بارم م

 کن! عتمیمشا نیتا ماش ریپرنسسا دستم و بگ

مانده بود کاله شنلم  یاز آن باق شیلب ها یکه حاال فقط منحن یهمان لبخند با

چه  یخوا یتاالر م یقرار داد و دستم را محکم گرفت : توسرم  یرا نرم رو

 ؟یشروع کرد یانقدر طوفان یوقت یاریسرم ب ییبال



 ردیبگ لمیقرار گرفتم و زن عقب عقب قدم برداشت تا از راه رفتنمان ف کنارش

 بابا شده!  یعق بزنم همه بگن دوماد قبل عروس یه یخوام الک ی: م

دهن گشاد کنم را  یخنده ها یجلو لممانیف ییبایز یو من تنها برا ستادیا ناباور

 دم که! یخودم و به فنا نم یحاال ، نترس..آبرو یگرفته بودم : سکته نکن

 نیهمچ ستین دیفرستاد و دستم را فشار داد : واقعا ازت بع رونیراحت ب ینفس

 کردن! یکار

زدم :  ارلمبردیف نیبه جانب دورب یکردم و لبخند پر عشوه ا زانشیرا آو خودم

 !اینکرد فیاز لباسم تعر

تکان داد.همان طور که دستم درون دستش بودم عقب  میبرا یزد و سر یلبخند

:  دیگرفت و تور بلندم در هوا رقص یزدم . دامن لباسم موج یرفتم و چرخ

 عروس قشنگ! یاالن الزمه دوباره بهم بگ

تر کرد : تو  کیفرو برد و من را به خودش نزد بیدست در ج کیو  دیخند

 دل برو!

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

**** 

 کیموز یکردن صدا ادیتا خود تاالر جنب و جوش کردم و با ز نیدر ماش 

تاالر به شدت شلوغ بود.آرکان کمک  یورود یرا تکان دادم.جلو میدست ها

 نیاط را سر سوار ماشبس نیشوم!ا ادهیپ نیاز ماش یکرد با آن پف دامن به سخت

و من مرتب  درا اشغال کرده بو میاز جلو یادیشدن هم داشتم!پف لباس حجم ز

 چیلباس ه یدیبه جز سف میشوم و جلو یغر زده بودم به جانش که دارم خفه م

گفت غر زدنم بامزه  یام لبخند زده بود و م یکالفگ نی!او هم فقط به انمیب ینم

 است!
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خاص  یدود کرده بود با بو مانیجلو یچادر یاز زن ها یکیکه  یاسفند یبو

سر  مانیبود که جلو یو سرکشم به گوسفند گوشیبندر مخلوط شده بود.نگاه باز

و من با وارد زنانه  میو منتظر بودم تا زودتر اجازه بدهند رد شو دندیبر یم

 شنل مزخرف را از خودم دور کنم. نیشدن ا

خون  یاز رو دندیمارا بوس یکه مادر آرکان و پدرش حساب نیبعد از ا باالخره

 ی.گره دیکل کش دنمیزنانه با د یو نغمه همان ورود میرد شد چارهیب وانیح

ه گل را !آرکان دستاورمشیشنلم را باز کردم و او کمک کرد از سر در ب ریز

 یکنم.دلم م حرکتاز دستم گرفت و دست پشت کمرم گذاشت تا هم گام با او 

بلند با رقص وارد شوم و با  یقیموس یابتدا با وجود صدا نیخواست از هم

رفتار کنم  نیسنگ یخواست کم یگوشم م ریکه ز یمارال یچشم و ابرو

 منصرف شدم.

حوصله سربر بود ، اما باالخره  میستیبا یخوشامد لخت یبرا زیکه سر هر م نیا

هم از مثل  هیشوم و بق ریجاگ ییطال یمبل سلطنت یتمام شد و توانستم رو

ماست دست زدنشان فارغ شوند! آرکان هم کنارم نشست و با دستمال دستش 

خودت  یدار یاش را گرفت : حاضرم قسم بخورم به سخت یشانیپ یعرق رو

 وسط! یتا نر یکن یو کنترل م

بلند  یدادم ، صدا یداشتم خودم را تکان م میسرجا زیر یلیو بود.خبا ا حق

 اون وسط! میر یباعث شد تا مثل خودش هوار بزنم : ان شاهلل باهم م کیموز

 کرد : حرفشم نزن! یزیر اخم

 تکان دادم :تانگو! یسر قاطعانه

 تمیتکان دادم و با ر یزد ، گردنم را کم هیمبل تک یگرد کرد و به پشت چشم

و با چشم و ابرو از نغمه خواستم  نمیبنش مینتوانستم خوددار سرجا یآهنگ بعد

تنش  یبلند راهنیآرکان را کرده بود و پ ی!مراعات خانواده دیایباال ب

را  میم تا صدایسر نکرده بود...جلو آمد و خم شد جلو یبود.هرچند روسر



 دبهتونیبا ...حتماگهیوسط د نیبشنود.صدا بلند کردم : نفله ، منم ببر

من  نیفهم یاز شما داره..نم یتر شیمثال؟ماست کاربرد ب نیمن قیگفت..رف

 فهمم! یحال خودم و نم گهیشنوم د یم کیموز

با آن چشمان  یگذاشت و من چشم غره ا یشانیپ یرو یبا خنده دست آرکان

بار با  نیرفت و ا نییرفتم.نغمه از خنده غش کرده بود.پا شیشده برا شیارا

ناز امدن اول مخالفت کردم و  یدوستانم باال آمدند و دستم را گرفتند.برا ی هیبق

خواهم  یگرفته که نم ینغمه جد دمید یباعث شد آرکان سرخ شود اما وقت نیهم

و سوت را باال برد و  غیج یصدا نیبرقصم از ترس عقب نرفتنش بلند شدم.هم

واسه  ریبگ ادیحرکت چهارتا  نیمن دسته گلم را در آغوش آرکان انداختم : بب

 کنم امشب! یرقص مشترکمون که ولت نم

آلما که دور  دنیآمدم و با د نییسن مخصوص خرامان خرامان پا یدوپله  از

کرد  یمخصوص آهو و مادرش مظلومانه نشسته بود و به پدرش نگاه م زیم

کرد و من دست به طرفش  یاخم دیچشمانم گرد شد.به طرفش رفتم.من را که د

 تو ؟ لباسش و... ایعروس منم  نمیدراز کردم : بب

من کنار پدرش با  دنیو انگار د دیکش دشیبه لباس عروس سف یعشوه دست با

بابات و  یالیچشم فام میبرقص میبر ایبود :ب ختهیذهنش را بهم ر یلباس کم نیا

 !میکور کن

و او  دمیو ندادم.دستش را کشفکر کردن به ا ینگاهم کرد و من اجازه  گنگ

سال ها جمع کرده  نیکه ا یهنر یراهم همراه خودم وسط بردم و بعد با همه 

 دید یبا خجالت به اطراف نگاه کرد و وقت یبود دستانم را باال اوردم.آلما کم

که از بابتش  المیخاز خود نشان داد. یرقصم او هم حرکت یمن چقدر روان م

آرکان ؛  ی رهینگاه خ یجلو قیسن و دق یزدم و جلو یراحت شد چرخ

 رقص در خونم بود! نیح یام را ادامه دادم..عشوه گر ییهنرنما
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 یصندل یرو کیان طور مردانه و ش ی.وقتدیرس یبه نظر م یموجه داماد

تر  شیب نیکرد به ا یمن را نگاه م زیبرانگ نیتحس یبا نگاه داده بود و هیتک

چشم  تیسابقم از جذاب یبردم ... او نه مثل دوست پسرها یپ یاز هرزمان

من  یبرا هک یزیباد کرده داشت.چ یقیتزر کلیکرد و نه ه یرا الل م نندهیب

 یوضع مال یبود.حت یدوست یجنس مخالف برا کیانتخاب  اریمع شهیهم

 یپژو سوار م یمعمول نیماش کیمردم  تیداشت..مثل اکثر یمتوسط اریبس

 به نامش بود! یخانه با متراژ معمول کیشد و فقط 

کردم  یم ییو هنرنما دمیرقص یناز و کرشمه م نیمقابلش با ا یحال وقت نیا با

که الزمه  یپر از غرور یو چشمان نیسنگ یباوقار و مردانه ، لبخند یبا نگاه

 داد. یبه من اعتماد به نفس م نیکرد و ا یم میبود تماشا یهرمرد تیشخص ی

 یکردم چشم همه به من یکنم حس م یو طناز ستمیکه مقابلش با نیقبل از ا تا

که  نینمود دارد و بعد...هم بیشب عج نیخانواده بودنم در ا یدوخته شده که ب

انگار تمام نگاه ها از نظرم  دمیخودم د یاورا رو ینگاه مهربان و مردانه 

 کمرنگ شدند و فقط ماندم..من ماندم و او....

کرد و من چشم در چشمش بدن با انعطافم  یخودش حلق پاره م یبرا خواننده

داشتم ارائه  یرقصم را سع نیچرخاندم و با استفاده از تور لباس بهتر یرا م

و  ینغمه و شادو با آمدن  دمیبدهم.آهنگ که تمام شد از حرکت دست نکش

دوستان من  یراام ، در حلقه شان قرار گرفتم.ب یمی..دوستان به نسبت صممایس

اتفاقا باعث تعجب اقوام  نینبود اما انگار ا یمشکل چیه دنیآرکان رقص یجلو

حرف ها  نیتوجه به ا یکردند و من ب یآرکان شده بود که همه پچ پچ م

 یه را به وجد اورده بود.حت...رقصم همدمیرقص یو م دمیچرخ یم انشانیم

رقص به آن ها  یاجازه  شان ینیکه معذورات د هیاهو هم به ما ملحق شد و بق

 ام کردند! یو با دست زدن همراه ستادهیداد دورم ا ینم

 ..ننیچیتموم عاشقا گل واسه هم م امشب

 !ننیزم یآسمون همه رو یها فرشته



 !دنیعقد و چ یو نبات اوردن..سفره  نقل

 !دنیخانم با دوماد به عشق هم رس عروس

بعد از قسمت زنانه خارج شد و وسط سن رقص....به ناگهان از  یکم آرکان

مسنش بود که خودش را  یمنفجر شد.خنده دار تر از همه رقص عمه  تیجمع

 .میبند نبود گریپا د یکه من و نغمه از خنده رو یداد .طور یآن وسط تکان م

من و شاگردانم  یم شد نوبت به رقص گروهمجلس گر یکه کم نیاز ا بعد

برگشتند من  یلباس عازم شدند و وقت رییتغ یبرا یمن همگ ی.با اشاره دیرس

 فاصله گرفتم.قبال با آهو هماهنگ کرده بودم که گاهمیهم از جا
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 تیکه من وسط جمع نیقسمت بگذارد و به محض ا نیا یرا برا یکیموز چه

شد بچه ها کارشان را شروع کردند و من بعد بستن  یکه پل کی..موزدمیرس

 !ختمیبدنم ر یکه الزم داشتم را رو یکوتاه چشمانم...تسلط

 طاق مهتاب.. ریکنارم ز ایتاب..ب یکنارم سروناز ب ایب

 تا طلوع فردا.. میبرقص.غزل ایدر میبه نس میبباز عطش

داشتند  یورود سع یکه با نگاهشان لحظه  ییکه تمام شد تمام آن زن ها اهنگ

به هوا رفت! من عادت داشتم  غشانیدست و سوت و ج یتکه پاره ام کنند صدا

بار هم خوب عمل کرده  نیرا پوشش دهم.ا میتا با هنر و مهارتم ، ضعف ها

کرد  یقد علم م ابلشانبا تمام توان مق یکی دیبودند.حتما با بیبودم...آدم ها عج

 نیباشند.من به ا شیرایکنند پذ یداد تا باورش کنند و سع یو خود نشان م

بر  یخو گرفته بودم.نفسم از حرکات تند و حساب شده و انرژ گریرسمشان د

پر  یبه نگاه ها نهیو دست بر س ستادمیآمد.ا یکار باال نم نیرقص و استرس ح



نگاه ها  یشدم و ته همه  رهیبود خ این دنیکه سهم من هجده ساله در ا یتیرضا

امشب ، که عقب تر از همه دلبرانه نگاهم  یبایعروس ز نیرو به کوچک تر

 زدم. یکرد چشمک یم

 شدم! یدوستش م نیتر یمیصم دیکه نه..اما از امشب با مادر

 

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

*** 

 

 رقصت خوب بود!-

کت او  ی.باد لبه هاستادیشلوارش کنارم ا بیچپ نگاهم کرد و دست در ج چپ

 شیلب نشاندم و از بازو یرو یداد.لبخند سرمست یو تور من را تکان م

نور از  یوقت میکه مجبورش کرده بودم تا تانگو برقص یشدم.تمام مدت زانیآو

را داشت :  شداد اما واقعا ارزش یم لمیشد چشم غره تحو یما برداشته م یرو

 شه! یعوضش خوشگل م لممونیاخم نکن ، ف

 یو لب زد : شنلت و سر کن ، هرلحظه امکان داره کس دیکش ییپرصدا نفس

 !ادیب

تاز  کهیشد.ماه  سیخ یموج بلند ی لهیلباس عروسم به وس نییرفتم و پا جلو

 کن دکتر! یآسمان صاف امشب بود : تو لحظه زندگ

آب موج گرفت و دستانم  یزدم.دامن لباسم هم پا یو من چرخ دیباال پر شیابرو

بوق بوق کنان پشت سرت  ینایماش چوندنیداره پ یفی: چه ک دندیدر هوا رقص

 خلوت! جیخل نیو دل دادن به ا

 جلو آمد : خوش گذشت امشب؟ یقدم
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 دست به خودم اشاره کردم :به من؟ با

بود بهت خوش  نی: امشب شب تو بود.مهم ا یتکان داد.مطمئن و جد یسر

 بگذره عروس بندر!

شهر جزء معدود عالئقم بود .بو ،  نیبندر را دوست داشتم.کال ا عروس

 خاص بود : من دوسش داشتم. میبرا زشیرنگ..هوا، آسمانش..همه چ

 !نهیزد: مهم هم یمحو لبخند

جا و فقط منم و تو و  نیرا دراز کردم و دستش را گرفتم :االن که خلوته ا دستم

 باهام؟ یرقص یو ماه....م جیخل

شلوغ بودن اطراف  ای یی.بحث تنهاستمیبلد ن دنی: دختر من واقعا رقص دیخند

 !ستین

 چقدر راحته.. نینداره که!بب ی: کار دنیشروع کردم به رقص سرخوشانه

 یو به عقب خم م یچرخون یشما آره..چطور انقدر کمرت و راحت م یبرا-

 ؟یش

چشم گرد  رینود درجه از پشت با بدنم ساختم ، متح ی هیو زاو دمیخند بلند

 شکنه! یکرد: کمرت م

نرم  هی هیچندساله کار شب و روزت شده باشه!بدن منم االن شب ینه وقت-

 !رهیتنه..انگار استخون نداره بس که انعطاف پذ

خودت و از  گهید ستی:بله متوجه شدم...الزم ن ستمیتا صاف با دیرا کش دستم

 خونه! می، بر یپشت تا کن

بچه نبودم که فکر کنم  یآن قدر گریترسناک بود.د میبرا یرفتن کم خانه

 یراحت مساوخواب  کیحمام دوش آب گرم و  کیبه خانه با  دنمانیرس



 ینفس نیهم یآگاه بود قرار نبود کنار بکشد!برا میاست!هرچقدر هم از ترس ها

 !میبمون گهید کمیفرستادم : رونیب

حالت ممکن درآمد و دستم را فشار  نیتر یشد.به جد رهیدرون چشمانم خ قیدق

 ؟یترس یداد : م یآرام

اما از ضعف  دمیکش یمسأله خجالت نم نیا انیدهانم را قورت دادم.از ب آب

 ..کمیخودم چرا: فقط 

را گرفت و من را به خودش همگام کرد :کل لباست و  میدستانش سرشانه ها با

 !یتر از خراب شدن لباست بترس شیب دیشن و ماسه...به نظرم با یکرد

و لب رژ خورده ام  دمیکش یرا کمرنگ جلوه دهد.نفس آرام هیداشت قض یسع

آمد : ماه عسل من و کجا  یآمال ترسو بدم م نیا .ازدمیکش میدندان ها انیرا م

 ؟یبر یم

 کیهم  نیربط با ترسم ، به نظرم ا یب یخودش عمل کرده بودم ، حرف مثل

 ردیداشت ذهنم را منحرف کند و افسار عقلم را به دست بگ یشگردش بود.سع

جمع کردن دامن لباسم لب  نیرا باز کرد و کمک کرد سوار شوم.ح نی.در ماش

 .یزد : فکر کردم بهتر باشه خودت انتخاب کن

جوابش را دادم :  عیسر یلیخ نیانتخابم را مدت ها قبل کرده بودم ، بنابرا من

 !لیشهر و اردب نیمشک میبر

 شد : چرا اون جا؟ رهیبه چشمانم خ عیو سر دیاز لباسم کش دست

که  نیاشاره کردم :اول ا کیعدد تکان دادم و به  شیدستم را جلو انگشتان

شده واسه ماه  یمیقد یلیخ گهیو اصفهان و مشهد و شمال د رازیو ش شیک

 عسل...

پل معلق جهان  نیتر یگن طوالن یکه م نیدومم را هم باال آوردم : دو ا انگشت

 شهره..دوست دارم برم اون جا.. نیمشک یتو

چشمانش تکان خورد :  یاضافه شد و جلو یسومم هم به دو انگشت قبل انگشت

 که دوست دارم اش دوغ مخصوص اون جا رو بخورم! نیسوم ا



که  نیبه لبخند کج شدند :چهارمم ا یکم شیچهارمم که باال امد لب ها انگپشت

 من انتخاب کنم! یخودت گفت

دستان بزرگش فشرد : من  انیرا با دستم جمع کرد و مشتم را م هرچهارانگشتم

 ییایدختر دن نیتر ینیب شیپ رقابلی.تو غهنوزم سر حرفم هستم..

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

******************************* 
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 یشده و برق م زیکه تم یشدم!حمام رهیحمام به خودم خ ی نهیآ در

 کیش یقفسه  کیمارال در  دیخر یعطر یمتنوع و صابون ها یزد.شامپوها

 کیرا با دست  سمیخ یشده بودند و عطرشان فضا را پر کرده بود.موها دهیچ

زدم!دوش  هیتک واریبرهنه ام جمع کردم و ناتوان با دست به د یطرف شانه 

سکوت حمام  شیرفت و صدا یم رونیخودش ب یبود و اب همان طور برا باز

 شکست! یرا م

داشت من  نیکند و هم خی میداشتم ، ترس باعث شده بود دست و پاها استرش

آب  نیهم هیام در طول شب ، حاال شب یکرد.تمام شاد یم زاریرا از خودم ب

 رفت! یم رونیخارج شده از دوش..داشت از جانم ب

وقت قرار  چینفرت داشتم.هترس  نیا یاز باعث و بان ایدن یتر از همه  شیب

 !میایوقت هم انگار قرار نبود با آن کنار ب چینبود ببخشمش و در کنار آن ه

 دیرس یقدش م میتن پوش نو را تن زدم.تا زانوها یآب را بستم و حوله  دوش

بود.در  دهینخر میبلند برا یشدم چرا مارال حوله  یم مانیو حاال داشتم پش

با سرعت وارد اتاق  دمشیند یو وقت دمیکش یحمام را که باز کردم اول سرک



 میلباس ها عیبود تا سر یآمد و فرصت خوب یم ییرایاز پذ شیشدم!سروصدا

زدم و تا صبح از شدت استرس  یهم بعدش خودم را به خواب م دیرا بپوشم!شا

 شدم! یدر خودم مچاله م

بود که وارد اتاق شد و من چشمانم را  دهیرسلباس ها ن یدستم به کشو هنوز

 ریرها شده از ز سیخ ینثار شانسم کردم!نگاهش به موها یلعنت کیبستم و 

 جلو امد: صحت حمام! یکاله حوله ماند و بعد قدم

که متوجه ترسم نشود با کاله  نیا ی.براستادمیکردم و صاف ا یآرام تشکر

خوب گرفته شود.ساعتش  میسرم را ماساژ دادم تا آب موها یرو یحوله دوران

رم خونه  یقرارش داد: صبح م شیآرا زیم یرا از دور مچش باز کرد و رو

ظهر  ی.بعد طرفاستمین یبدم چندروز حیو براش توض نمیآهو آلما رو بب ی

 !میکن یحرکت م

دادم : من تر بهم قرار  کیرا نزد شیحوله را رها کردم و با دست لبه ها کاله

 !میدوست دارم تربچه رو هم ببر

 خوشگل تر از تربچستا! یلینگاهم کرد : واقعا اسم دختر من خ یاخم کمرنگ با

 ییخواست پتو یتر دلم م شیبخندم.ب تشینبودم به خاطر حساس یتیوضع در

 !ریفرار کنم: اصل حرفم و بگ رشیو ز اورمیب ریگ

 شوهرشم باشه! یدوست نداره بچه  یزن چیکه ه هیعسل سفر ماه–

ماند و من  دمیبرهنه و سف یکوتاه به پاها یتکان دادم.نگاهش لحظه ا یسر

 تر دوست دارم! شیطور ب نی.من امشیبه عقب برداشتم : ببر یقدم

بود  کیرا گرفت : انقدر عقب عقب نرو..نزد میتکان داد و بازو یسر گنگ

 به تخت! یبخور
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 یکوتاه رو یحوله  نیداشتم با ا یبرم گریقدم د کیانداختم. یپشتم نگاه به

فرستادم  رونیب یکردم و تصور بعدش هم وحشتناک بود . نفس یتخت سقوط م

چهرهت  شیا: بدون آر دیدستش من را جلو کش انیم یو با اتکا به همان بازو

 تره! حیمل

:  رمیخواست او را با ماجد اشتباه بگ یبه چشمانش نگاه کردم.دلم نم میمستق

 !یمرس

در  یکرد که چه درد یقطعا متوجهش م یکوتاه و تک کلمه ا یجواب ها نیا

، نوک  شیکه نوک انگشت پا ستادیا یو طور دیباال پر شیوجودم نشسته.ابرو

 بکش! قینفس عم هیبرهنه ام را لمس کرد :  یپا

 رونیو تکه تکه ب دمیکش قیعم یکه خواست را انجام دادم.نفس یکار

نرم ، لب  یلیهم بگذارم خ یپلک رو یکه خواستم با آسودگ نیفرستادمش و هم

 را مهر کرد! میها

نگاه  دیچشمان بسته اش ماندم!با ی رهیخ یوق زدند و با همان درشت چشمانم

 گریشد او را د یکردم چون اگر چشمانم بسته م ینگاهش م دیکردم.با یم

 یاش نم یزد!همراه یچشمانم نقش م یپست جلو وید کیو  دمید یآرکان نم

داشت  ستشد ریبود و قلبم ز یالتهاب چیبدون ه دنمیکردم اما آرامشش در بوس

 انداخت! یراه م یتند و تند خودکش

حوله ام  یک باز کرد.جلوپل یاش ماندم و او با آسودگ رهیکه شد ناباور خ جدا

 یلیکنار رفته بود و او باز هم نگاهش فقط به صورت من بود.دستش را خ یکم

 گهی: چندبار د دیکمرم قرار داد و من خشک شده را در آغوشش کش ینرم رو

 بکش! قینفس عم

 نیو در هم دمیبلند کش یکردم.نفس ها یدادم سکته م یکار را انجام نم نیا اگر

زد و او آرام  رونیام ب نهیباره بغضم شکست!نفسم تکه تکه از س کیبه  نیب



! الزم میجلو بر نیتر از ا شیب ستیقرار ن س،یپشت کمرم را نوازش کرد : ه

 !یبترس ستین

ماجد را با  ی انهیوحش یکرده بودم.بوسه ها سهیبودم.من فقط مقا دهینترس من

خاص و آرامش  یکردم و گرما یداشتم تجربه م شیپ یکه چندلحظه  یحس

حلقه زده خارج  انشانیچشمانم را بستم تا هرچه اشک م عیرا...سر میسلول ها

 !یستین هشیشوند و زمزمه کردم : تو شب

قدم  هی...هرشب میر یجلو م واشی واشیرا نوازش کرد :  سمیخ میموها دستش

 نیبا من و  بطلبه!ا یهمراه زتیتا تو ، خودت ، حست و غر میدار یبرم

که اون آدم و از ذهنت  یهست ی.انقدر قومیکن یو بن خشک م خیترس و از ب

!نظرت میجلوتر بر ستیندارم!اما امشب...واقعا قرار ن یو بهش شک یخط بزن

و بعد  میبخور ی؟چایمشتکمون دم کن یخونه  یرو برا یچا نیو اول یبر هیچ

 میقراره بر م؟فردایو زود بخواب میکه منم دوش گرفتم کنار هم دراز بکش نیا

 !میدار ازین یسفر و به انرژ

 تیتمام نداشته ها یکه به جا دیرس یم یروز کیگفت ، باالخره  یم مارال

گفت آدم ها در  ی.میریگ یاز خدارا پس م تیگله ها یکه همه  دیآ یم یکی

 شوند یروبرو م ییکنند با آدم ها یکه فکرش را نم ییجا
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و حاال وسط  دمیخند یم شیبه حرف ها شهیفهمند معجزه وجود دارد!هم یم که

و نگاهش  دمیآوردم.سرم را که عقب کش یم مانیآغوش ملتهب...داشتم ا نیا

انسان حلول کند!به شکل شعور و  کیشود معجزه درون  یکردم مطمئن شدم م

حوله ام را  یکرد.لبه ها یکه من سرتا پا ادعا را مقابل خودش شرمنده م یرکد



اتاق  رونیو سست به طرف ب جیکرد و من گر گرفته ، گ کیخودش بهم نزد

 کرد : خانم دنسر؟ میقدم برداشتم که صدا

 بیچهره ترک یلبش با آن مردانگ یکرده بود.لبخند رو میصدا بای.زستادمیا

 دیکردم.شا یفکر م شیلحظه و حرف ها نیساعت به ا نیچند دیبود.با یجالب

 ؟یهمچنان با همون حوله جولون بد یخوا یتوانستم بعدش درکش کنم : م یم

 رو در حقم تموم نکن! یاما انقدر نامرد میر یم شیپ واشی واشیگفتم 

 شیقطرات اشک رو شیپ یکه لخت یچهره ا یرو یحوله لبخند محو دنید با

 یبود؟ دلم م چیه یهمه ترسم برا نیبود نشست.لحنش بامزه بود.واقعا ا دهیچک

 رونیبکشم . به سمت کشو برگشتم و او از اتاق ب قیخواست باز هم نفس عم

سرخ  شمانمنکرده بودم چ هیگر یرفت.به خودم در آن حوله زل زدم...آن قدر

 شیحرف هافرستادم و فکر  رونیب یشود اما بابتش خجالت زده هم نبودم.نفس

 بخوابد! یپشتشان آسودگ میباعث شد پلک ها

و حاال عاشقش شده  دیرس یخانه به نظر م نیاتاق تا قبل ان قتلگاهم در ا نیا

 نیشد...هنوز هم همچ یو چشمانم نم برداشتند.باورم نم دمیاراده خند یبودم.ب

 بودند؟ ییمردها

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

**** 

 یشد ان پشت داشت م یپخش م نیکه از پخش ماش یشاد کیبا موز آلما

با ناز  اریتمام ع یقرت کیبه چشمانش زده بود و مثل  یآفتاب ینکی.عدیرقص

 فمیام را از ک یدود نکیعقب نمانم ع پشیکه از ت نیا یداد.برا یدست تکان م

 یدود ینکی.اوهم ع دمیخارج کردم و به چشمانم زدم و به طرف آرکان چرخ

 یکرد.از بسته ها یاش را م یداشت راننگ یجد یلیبه چشم زده بود و خ

 را به طرف آلما گرفتم. یکیآوردم و  رونیب لیدو بسته پاست میپا ریز یخوراک

 یخودم باز کردم :م یاش را برا یکیو ان  دیرا با ذوق از دستم کش لیپاست

 ؟یخور

زد رد شود و زمزمه  یکه بوق م ینیشد تا ماش رهیخ نهینگاه کردم به ا بدون

  ؟یکرد : چ



 ؟ینوشابه ا لیپاست-

خوره!آلما رو  یزد و کوتاه من و دخترش را تماشا کرد : چه با ولعم م یلبخند

 ؟یگم بچست..توچ یم

نشتسه بودم  نیماش یصندل یهمان طور که چهارزانو رو طنتیخنده و ش با

 !ارمهیو یمن و مامان کرد شبیزمزمه کردم: فکر کنم د

انس گرفته بود .هرکه بود بعد اتفاقات  گریمثبت هجده من د یها یشوخ به

 یهم م یگونه شوخ نیکرد و من ا ینم دایحرف زدن پ یتا چندروز رو شبید

 هم نکردم.شدم اش نخورده و دهن سوخته! یغلط چیکردم:  خوبه ه

آش و که  گهیادم :دجواب د یتر شیب نطتیزدم و با ش یآلما چشمک به

 ....یخورد

سر داد و با  شیموها یرا رو نکشیبود.ع شبشید یبوسه  کیام به آن  اشاره

 نیرا پر کرد و آلما بدون ا نیخنده ام اتاقک ماش یچشمان گرد نگاهم کرد.صدا

 اش واقعا بامزه شده بود. افهیام کرد!ق یخندم همراه یکه بداند به چه م
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.شب را  میکن یدر دوروز ط میرا مجبور بود لیهجده ساعته تا اردب ریمس

هوا آن جا سرد بود که من و  یو برعکس شهر خودمان آن قدر میماند اسوجی

و  میجنوب بود ی.بچه میپتو دفن کرده بود ریآلما پالتو پوش خودمان را ز

 شنهادیپ تخودم را باب میدیرس لیبه اردب یو شک داشتم وقت ییسرما یحساب

 نکنم.  نیسفر لعن و نفر نیا

.فقط میحرکت کرد یطوالن یشهر را بدون توقف نیبعد تا خود مشگ روز

زده بود.طبق گفته  جانی.آلما همیستادیو غذا ا سیسوخت و سرو یبرا ییچندجا



سفر  نینرفته بودند و هم ید به خاطر حجم کارش مسافرتآرکان مدت ها بو ی

 دنمانیسحرف بزند.ر شهیتر از هم شیو ب ردیبگ یادیز یباعث شده بود انرژ

استراحت همراه بود و از آن  یخانه و چندساعت کی ی هیشهر با کرا نیبه مشگ

رفتن  یبه جا میگرفت میشده بود تصم کیکه بعد استراحتمان هوا تار ییجا

 یرد برف ها دیبه ع یکی.با وجود نزدمیدر شخر بچرخ یسراغ پل معلق کم

کاله و شالگردن  ،شهر را پر کرده بود.دستکش  یآب شده و سوز سرما همه 

و باز هم سردمان بود.آرکان با خنده  میبود دهیپوش میو هرچه لباس گرم داشت

 زد.  یقرمز من و دخترش زل م ینیفقط به ب

 میکلنجار رفتن تصم یو بعد کل میکرد هیته یشهر ینقسه  کیمن  شنهادیپ به

 دریح خیش یمقبره  دنیو فعال به د میروز بگذار یقلعه ها را برا دنید میگرفت

برج مدور  کیقرار گرفته بود و به شکل  بایز یکه درون باغ ی.بقعه امیبرو

. ستیمدور ن قدرهاهمآن  یدیفهم یم یشد یداخلش م یآمد که وقت یبه چشم م

آرکان  یکه صدا میگرفت یآن قدر همراه آلما از گوشه و کنار باغ و مقبره سلف

که او  یو تا زمان نی. داخل ماشدیکش رونیدرآمد و با غرغر مارا از آن جا ب

را  یدنید یکرد من تند و تند نام بناها یم دایخوردن آش دوغ پ یبرا یمکان

پل معلق و کهنه قلعه  دنیروز بعدمان را با د تمگرف میخواندم و تصم یم شیبرا

 . میپر کن وید یو قلعه 

مانده بودم.فقط وصف  رانیبود که خودم هم ح ادیشهر ز یدنید یقدر جاها آن

 یذکر شده در نقشه حت یمکان ها دنیبودم و حاال بعد د دهیمنطقه را شن نیپل ا

 خواست برگردم.  یاز حد هوا دلم نم شیب یبا وجود سرما

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

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

  ؟یترس یم_

کردم و  یتکان دادم.داشتم سکته م یافتاد و تند سر میپا ریبه ارتفاع ز نگاهم

 میتر رنگ از رو شیچندپسرجوان بود ب یها یشوخ ی جهیهر تکان پل که نت

 !  ادیب یزاشت یبرد: نه ، کاش آلما رو هم م یم

 ! نستایطور وا نیهمکرد : الاقل برو جلوتر یام اخم ییهمه پررو نیا به



خواست حرکت  یدلم نم گریپل د یرو یرو شیبود که با پ یا قهیپنج دق حدود

 ییجان جلو رفتن نداشتند : به نظرت پله از وسط بال گرید میپاها یعنیکنم.

 شه؟  یم یچ میفتیو همه ب ادیسرش ب

هم بشه فکر کنم قبل  یانداخت و لب زد: هرچ یبه ارتفاع نگاه لکسیر یلیخ

 .میریبم میسکته کن نیبه زم دنیرس
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سقوط از ترس سکته  یبود که همان لحظه  ادیبودم.آن قدر ارتفاعش ز موافق

بودم و  دهیپل چسب یشد.سفت به لبه  یو درد پودر شدنمان حس نم میکرد یم

تاب  ومدنیکره خرا بگو ن نی..به اییدادند: ووو یتر تابش م شیجلو ب یپسرها

 تونم راه برم!  یخوره من نم یتکون م نی..اایباز

 اونور پل..بچه تنهاست !   میو درست کن شما ، دستت و بده به من بر اتتیادب_

تر  شی.بزار قشنگ بهیدردت چ گهیشدت د دایبه اون دوست پ شیسپرد_

 بترسم. 

 آخه؟  یبر یلذت م دنتمی: تو از ترسدیخند نرم

 زانیارتفاع دره از آرکان آو رنیکردم و با د یپل نگاه نییبه پا یکم دوباره

...من و ببر پل معلق میگفت بر یشدم: من غلط بکنم لذت ببرم.تو روح هرک

 !  نیزم یبزار رو

دستش را پشت کمرم گذاشت و آرام  کی.ردیرا بگ دنشیخند یتوانست جلو ینم

  ؟یعنیزمزمه کرد: تو روح خودت 



و هوا در حال تاب خوردن گونه ام  نیرفتم و او وسط زم شیبرا یغره ا چشم

 : بامزه!  دیرا کش

و ترس  جانینبود تا جوابش را بدهم.هرآن امکان داشت قلبم از ه یفرصت

طولش بود.تا به آن سر پل  یلعنت نیو شصت و پنج متر هم ا صدی.سستدیبا

 یقرار گرفت ب نیزم یرو میکه پا نیچند کفن پاره کردم و هم بایتقر میبرس

 وحرا بهم چسباندم: تو ر خمی ینشستم و دست ها نیزم یفیتوجه به کث

 .. یعنیسازندش..لعنت بهش 

 ایدانست اخم کند  یان نمخنده زدند و آرک ریحال من ز دنیبا د یچندنفر

 یمزخرف زیخورد.ارتفاع هم عجب چ یبخندد.من اما واقعا داشت حالم بهم م

 چارهیخودم بودم وگرنه ب شنهادیپل پ نی.آرکان شانس آورده بود عبور از ابود

 کردم.  یاش م

صورت لبخند به لب  یدستم را در همان حالت نشسته باال آوردم و جلو انگشت

 نیا اریتزا دادم بزن تو دهنم اما من و ن نیجذابش تکان دادم: اندفعه من از ا

 ترسم!  یبمونه من از ارتفاع م ادتیجا..

ذره هم  کی یعنیرا گرفت و آرام بلندم کرد.لحنش آرام بود. میبازو ریز

   م؟یسراغ آلما بعد هم آش دوغ دوباره بخور میبود؟ : بر دهینترس

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

*********** 

 

 [21:23 23.02.19, ]ایـآل (زهرا ارجمندنaʍaℓآمــ)

 232پارت_#

 آمــــال#

 زهرا_ارجمندنیا #

شعله را روشن کرده تا  ریو ز دیزیرنده شده را داخل آب برنج بر یگوجه ها_

 شود! دهیآبش کامل کش



 ینت که طرز پخت دم یبه خودم گرفتم و نگاهم را از صفحه  یعاقل ی چهره

خورد  یداده بود جدا کرده و به طرف آلما که ماست م حیگوجه را توض

چرک  یبچه  کیشوند تا کامال به  یماست شی.فقط مانده بود موهادمیچرخ

 چقدر باشه؟ دیشود: به نظرت آب برنج با لیتبد

 ادیکف سرم را خاراندم: فکر کنم ز نگاهم کرد و من یچشمان درشتش کم با

 .نظرت؟شه شفته شه

من بلد نبودم  ی.وقتهم نبود یجواب زل زل نگاهم کرد.توقع یفقط به جا بازهم

 ییخودم بودم غذا یو در خانه  میکه از سفر برگشته بود یروز نیدر اول

دوش دونفره همراه آلما  کیبود.به محض برگشت  یدرست کنم از او چه توقع

سفر  نیطول ا درو آرکان به مطبش رفته بود.بعد هم هرچه لباس  میگرفته بود

انداخته بودم تا  نیاستفاده شده بود در سه نوبت درون ماش جانیمفرح و پره

گوجه قصد  یآلما دم شنهادیکه به پ مانیشسته شوند.حاال هم فقط مانده بود غذا

بار به سرم زد تا از رستوران سفارش بدهم اما  نیدداشتم درست کنم.هرچند چن

 یاستعداد آشپز نمیزدم تا بب یرا محک م دمخو دیبود.با یبه نظرم چالش جالب

 نه.. ایدارم 

: خب چرکو دمیشد در آن را گذاشتم و به طرف آلما چرخ دهیبرنج که کش آب

 کم؟ی میبعد برقص میدست و صورتت و بشور میبر

 !ی: آلما نانادیاش رابهم کوب یماست دستان

.پشت سرش رفتم و کمکش کردم تا دیدو سیو خودش به طرف سرو دمیخند

که در سفر  یدخترانه ا یتنه  میو بعد هم شورت و ن دیخوب صورتش را بشو

 لذت ببرد. یرا تنش کردم تا از رقصش حساب میبود دهیخر

 

 یا انداخت.حسابمبل ه یو بعد خودش را رو دیهمراهم رقص یا قهیدق چهل

 ریگل انداخته بودند.ز شیآشفته شده بودند و لپ ها تیبه خاطر فعال شیموها

کدام گرسنه امان  چیرقصمان خاموش کرده بودم اما چون ه ی انهیغذا را م

: کردم.من هم کنارش نشستم و دستم را از دورش رد دمیرا نچ زینبود م

 چرکول؟



.با چشمان کرد ینم یاعتراض نیهم یو برا دیفهم یرا نم دشیلقب جد یمعن

 ؟یام شد و من لب زدم: دوسم دار رهیدرشتش خ

که  میبزرگ شده بود یمهم بود.من و آرکان آن قدر میسوال برا نیا جواب

که تا  نیمهم بود.ا میوروجک به من برا نیاما حس ا مییایاز پس هم برب میبتوان

 یسخت یداشت.من هم کودک یادیز تیاهم ردیتوانست بپذ یمن را م زانیچه م

مادر چطور گوشه  تننداش دمیفهم یداشتم.تنها و تنها...الما پدرش بود اما م

مکث کرد و بعد خودش را جمع کرد..طنازانه و پر از  یکرده.کم رشیگ

 : دود دارم!یدلبر
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زبان  یصداقت رو تیبود که حرف و گفتارشان در نها نیبچه ها ا یخوب

بزنم.به شدت هم احساساتم  ینبودم بتوانم حرف احساس یشد.من آدم یم یجار

به او  شیو فردا دیایآدم بدم ب کیروز از  کیممکن بود در  یعنینوسان داشت.

 نیهم ا یلیسن من است اما خ یاقتضا نیگفت ا یم شهیدل ببندم.مارال هم

 یزندگ یپاک و روشن یایحرف را قبول نداشتم.آلما اما برعکس من بود..در دن

آمد.راحت از احساساتش  یو پررنگ م نیریدر نظرش ش زیکرد که همه چ یم

 یکرد.آن قدر صادقانه که در عمق جان آدم یم انشانیگفت و صادقانه ب یم

 !ودبه چالندنش در وجودم پروار ش لیو تما ندیمثل من بنش

کردم. خوب  شینق نقش در آمد رها یصدا یو قت دمیرا کش شیلپ ها محکم

 دیهمخانه با کیبود که دوستم داشت.در نقش مادر که قطعا نه ، اما به عنوان 

راحت کرده  یرا تاحدود المیجمله خ نینه و هم ای رفتهیمن را پذ دمیفهم یم

 بود.



تجربه  یشفته شده بود اما نه ان قدر که نشود خورد.به نظر برا یکم ناهارمان

کرد.همان  یم دییرا تا نیهم ا رشیناپذ یریس یاول بد نبود.آلما و اشتها ی

داشتم ظرف ها بشورم درون ذهنم  یدرهم سع یو با چهره ا یکه به سخت یوقت

کنم!به را قبول ن امش تیو قسم خوردم مسئول دمیآرکان کش یبرا یخط و نشان

 افتاد. یوعده در روز هم کارم راه م کیشروع با  ینظرم برا

و بعد  دمیکش شیرو یسبک یخوابش برد!پتو ونیزیتلو یبعد ناهار جلو آلما

 میکرده بود را جلو هیته یقبل عروس یکنکور حت یکه آرکان برا ییکتاب ها

 هم کتاب تست! ییبودند.چندتا رستانیدب یاصل یترشان کتاب ها شی!بدمیچ

فرش  یرو دهیدراز کش یرا سکوت گرفته بود.همان وسط سالن کنار آلما خانه

سر گذاشته بود نشسته  ریتختش را ز یکه قبل خواب خودش بالش کوچک رو

که دور مچم  یرا محکم با کش میکردم.موها یبودم و به جلد کتاب ها نگاه م

 یرا م میصدادم ، انگار که کر یبستم و به کتاب فلسفه اشاره ا یبود دم اسب

اما چون من  یدار فیتشر یزشت یلیدرس خ یفهمد : جنابعال یشنود و م

 !ایو ششم مجبورم بخونمت..پس باهام راه ب ستیعاشق دو

 ادیگرفتم : از تو بدم نم یهم انگشت اشاره ام را به طرف کتاب روان شناس بعد

 ، اما خب..حوصلتم ندارم.

 زنم! یم شتونیتکان دادم: اصال با همتونم ، قبول نشم آت یسر کالفه

 ادمیاز درس ها  یادیز زیچ بایام خودم هم خنده ام گرفت.تقر یباز وانهید از

 یسال دور بودن از فضا کی نیرا هم به زور گرفته بودم و ا پلممینبود.د

بودم  نیام شده بود.چهارزانو شدم و در فکر ا یباعث فراموش یآموزش حساب

باعث شد نگاهم به  شیو صدا دیدر قفل چرخ دیکدام کتاب را اول بردارم که کل

که  نیچشم گرداند و به محض ا دنمانید ی.وارد خانه شد و برافتدیب یدر ورود

 و من متفکر دهیخواب ینگاهش به آلما
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 یخانه رو یرا همان جا ، در ورود فشیزد.ک یکتاب ها افتاد لبخند محو انیم

 !نیجارو بب نیقرار داد و بعد دراوردن کتش به طرفمان آمد : ا یجاکفش

به  ینشست و دست شیزانو یزدم.کنار آلما رو یگفت و من لبخند محو آرام

 سوزونده که خوابش برده؟ شی: چقدر آت دیدخترکش کش یموها

ناهارش  گهی.دمیدیرقص ینشود : کل داریخودش آرام حرف زدم تا تربچه ب مثل

 شد! نیو خورد چشماش سنگ

 ن؟یخورد ی: غذا چ دیمن باال کش یرا تا چهره  نگاهش

 شفته با ماست ، شام با تو! یگوجه  یدم-

رو االن  یبه راههمه سر نیانداخت : ا یو به کتاب ها گذرا نگاه دیخند آرام

 ام؟ یچ ونیمد

قهقهه ام را گرفتم.واقعا از نظرش سر به راه جلوه کرده  یجلو یسخت به

 هی، محکمشان کردم : مثال  دنشانیگذاشتم و با کش میموها یبودم؟دستانم را رو

شما شام و تو فست فود بوبو ،  بیمهمون ج ی، اونم وقت جیکنار خل یشب گرد

 !میکرد لیاونم برگر مخصوص م

 نمیاز حد نرم : بب شیو ب یبلندش نشست ، مصنوع یشانیپ یرو یزیر اخم

 م؟یبرنامه ها داشته باش نیقراره شبش از ا یهرروز اگه ناهار بزار

تکان  یواضح بود! با افسوس سر یادیباال انداختم ، جوابم ز یخنده شانه ا با

طور خو  نینبود؟ا .زوددمیکش یقیکه شد نفس عم سی، وارد سرو ستادیداد و ا

 یکه باهم شوخ نیمن؟ا یها یتازه و متفاوت از روزمرگ یزندگ نیگرفتن به ا

 داشته باشم؟ ستمارال دو یتر از خانه  شیب یجارا..حت نیو من ا میکن

که از داخل قفسه اش برداشته بودم را در دست گرفتم و کتاب فلسفه  یینو مداد

 نیکردم!از سخت تر یباالخره شروع م دیفکر ها با نیا یرا باز کردم..به جا



ها شروع  یکردم.عادتم بود..با سخت یدرس هم شروع م نیتر زیو تنفر آم

 عادتم بود! شهیکردن هم

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

******** 

دستان آرکان بود و  انیدستش م کیرا درآورده بود. شیمثل من کفش ها آلما

 طنتیاو با ش یو هرزگاه میزد یقدم م جیدر دست من...به موازات خل یگرید

 یما خودش را تاب م یداد و با اتکا به دست ها یفاصله م نیرا از زم شیپاها

 ؟یش لیوک یداد : هنوز دوست دار

 ینوع زندگ نیکالفه بودم، ا یامواج بود.کم یصدا افتیدر یحواسم پ ی همه

اش را نشان  یسخت میتازه داشت برا شیها و نوع بودن ها تیجذاب یبا همه 

داخل لنج...تا نصفه شب  یها ی، مهمان پمانیاک یها یدورهم یداد.دلم برا یم

 و از همه دندیشک یم دکیکه لقب دوست را  ییکنار پسرها و دخترها دنیرقص

 

 [21:25 23.02.19, ]ایـآل (زهرا ارجمندنaʍaℓآمــ)

 235پارت_#

 آمــــال#

 زهرا_ارجمندنیا #

باز  جیبه خل میپا یوقت قایدود کردن تنگ شده بود.دق گاریتر پاکت پاکت س مهم

بودند .از  یرخ نشان داد.پنجشنبه بود و قطعا بچه ها در مهمان یدلتنگ نیشد ا

دانستم :  یم یعیرا هم طب یدلتنگ نینبودم اما ا مانیپش میتصم نیلحظه و ا نیا

 کنم خوبه ! یاون موقع دوست داشتم.االن فقط فکر م

 خوبه! یتر مهمه حالت با چه کار شیب-

را گسترش  مانیدر آورد و لبخند هردو ییزدم.آلما با دهانش صدا یمحو لبخند

 داد : من فقط با رقص حالم خوبه!



:  پرپشتش را در هوا رقصاند و من شالم عقب رفت یتکان داد.باد موها یسر

 ؟یشغل بهش برس هی ی لهیهست دلت بخواد به وس یزیجز اون..چ

 یم نیشور آب ، سوالش مثل ا یبو بودم.بو نیرا چرخاندم.چقدر عاشق ا سرم

 یآب فرو کنم و در خأل سکوت مولکول ها نیا ریماند که سرم را از ز

 آب...فکر کنم : بچه ها تنهان!

کردم.دست آلما را فشردم و ادامه دادم :  یبود ، حسش م نیگنگش سنگ نگاه

 ازیباشه باهاشون حرف بزنه ، منم ن یکیدارن  ازین یلیمرکز خ یبچه ها

 داشتم.

تا  یسکوت کند تا من راحت تر حرف بزنم.موج دیبا یدانست ک یم خوب

دست  زانی.آلما دوباره آوستادمیو من ا دیساحل خودش را جلو کش یرو میپاها

 یبه گوشم رساند: دوست دار یخش دارش را به آرام یشد .صدا مانیها

 ؟ یکمکشون کن

بودم که  امدهیدانستم، آن قدرها با خودم کنار ن یکردم ، جوابش را نم نگاهش

خودم بودند  یگذشته  ی نهیکه آ یبخواهم وارد مرکز بشوم و با آن بچه ها

اش لباس  یشن یو پاها دیزد و آلما را به آغوش کش یحرف بزنم . لبخند محو

 یانتخاب رشته م وقت..بعد یکنکور و رد کن دیکرد : فعال با فیآرکان را کث

 !یریبگ میکه بهت کمک کنه تصم ییتونم تورو ببرم جا

 را کج کردم :کجا؟ سرم

 یآلما که سر رو دنیلب بارش کردم و هردو بعد د ریز یکرد.بدجنس سکوت

قدم  نیبودند به طرف ماش باز مهین شیپدرش قرار داده بود و پلک ها یشانه 

خواست و مستانه  یم گاری!با دستانم خودم را بغل کردم و هنوز دلم سمیبرداشت

که  یمعتاد هیکردم کالفه ام...شب ی.هنوز دلم تنگ بود...هنوز حس مدنیرقص

 چیبود که ه بیبود.عج یترک اراد نیکرد!البته که ا یکم کم داشت ترک م

ترک کردن وادار  نیام من را به ا یدرون لیحس نکرده بودم و فقط م یلیتحم

 دل تنگ شد! نیشد منکر ا یکرد اما خب..نم یم

برانم و از همان دم  ادیخواست به دنبال نغمه بروم ، با سرعت ز یم دلم

پک  کی،   رمیسامان را بگ گاریبرهنه شوم و به وسط بروم.س یمهمان یورود



کردن  یبدهم!فکر به عمل لشیورد انداخته تح لترشیف یکه رو یبزنم و با رژ

 خواسته ها هم خنده دار بود. نیا

ام اما با آن هنوز کنار  رفتهیام پذ یرا در زندگ رییتغ نیکردم ا یم احساس

خواست  یتا آن حس از وجودم دور شود.دلم نم دیکش یطول م یعنیام. امدهین

 حیسره در تفر کیکه  یمن یبکشاندبرا یمن را به انزوا و افسردگ یزندگ نیا

و  دمیرا کش دستانش انیم چییسو نیهم یاحتمال هم وجود داشت.برا نیبودم ا

! آلما بابا نمیش یو نگاهم کرد : من م ستادی.جاخورده ادمیدو نشیبه طرف ماش

 بخره پس نخواب! یخواد برامون بستن یم

 نینگاهم کرد : ا ریچشمان خواب آلود آلما باز شد و آرکان مات و متح عیسر

 .مهیبچه تو رژ

 یبستن هی.زمیعز اریرا باز کردم و با دست گرفتمش : بهونه ن نیماش در

من و  یبرا یشاتوت یبرمت همون جا!دوتا بستن یشناسم!م یخوب م یفروش

 الال! میر ی..بعدشم میریگ یتربچه م

 نشونت بدم! یا ییالال هی:  دیکش یقیکرد و نفس عم زیر پلک

 خطر من! یب تی: کبر دمیخند بلند

 یکنارم قرار گرفت و آلما را رو یمکث در صندل یشدم.با کم نیسوار ماش 

چشمانش را  یآمد.اسم بستن یبچه خوابش م نینشاند ، انگار نه انگار ا شیپا

توپ درشت کرده بود.خودش اما چپ چپ نگاهم کرد و خنده ام را  یاندازه 

 تر به هوا برد! شیب

 کرده بود! اش یحرص یادیخطر ، ز یب تیکبر

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

********* 

 

 [18:35 25.02.19, ]ایـآل (زهرا ارجمندنaʍaℓآمــ)

 ۲۳۶پارت_#



 آمــــال#

 ایزهرا_ارجمندن#

 د؟یآلما خواب_

خاصش  لیاش را باز کرد.نگاه از استا یتکان داد و بند ساعت مچ میبرا یسر

:  دمیپرس میموها انیم دنیدست کش نیتخت خوابمان نشستم و ح یگرفتم ، رو

 گفتم بهت مامانت زنگ زده بود؟

 یشن یرا عوض کند.آلما با پاها رونشیب یقرار گرفت تا لباس ها پاراون پشت

 گفتن؟ یم یاش لباس هارا نابود کرده بود: نه..چ

 پس فردا شب! یدعوتمون کرد پاگشا ، برا-

 ؟یگفت ی:شما چ دیکش رونیشت پاراون بتنه اش را از پ مین

مجال حرف زدن به من نداده بود : گفتم  یلیباال انداختم ، مادرش خ یا شانه

 !اریمن و هم ب یاون کرم مرطوب کننده  یباشه..اومدن

برداشتن کرم مرطوب کننده به طرف تخت  نیپشت پاراون خارج شد و ح از

 گفته؟ ایقسمت چپ تخت نشست : نگفت به ک یآمد.کرم را به دستم داد و رو

 ی.کمدمیمال میکرم پشت دست ها یرا باز کردم و مقدار وپیخنده در ت با

مهم بود که دوازده نصفه  یمن سالمت پوستم آن قدر یخشک شده بودند و برا

 یحسنست ، برا یلیروابط من و مادر گرام خ ستیشب کرم به دستانم بزنم: ن

 اد.دلت خوشه توام!مفصل د حاتیتوض نیهم

بهتر شدن  یبرا دیداشت: هردو با زمایکار یادینگاهم کرد ، ز یجد یلیخ

 ؟یدون یو م نیآمال خانم..ا نیرابطتتون تالش کن

را پر کرده بود : مامان تو از  نمانیب یمعطر کرم فضا یرا بستم.بو وپیت در

 !ادیمن خوشش نم

قرار داد،جمله ام باعث اخم کمرنگش شده  یپاتخت یرا از من گرفت و رو کرم

 !ستین یبود : مامان من آدم سخت



 !ستمیمنم ن-

تر به چشمم  شیشانه نداشت و شلخته بودب شیتکان داد.شب ها که موها یسر

 یبه نظر م یبود که شلخته اش هم دوست داشتن ییامد.از آن مردها یجذاب م

حسنه  دیجذب خودش کند: پس نبا.کال بلد بود چطور با آرامشش آدم هارا دیرس

 شدنه روابطتتون مشکل باشه!

لذت  یعروس و مادرشوهر یبدجنس نیگفتن نداشتم.برعکس از ا یبرا یزیچ

 انیندارم تا بزنم دستان کرم خورده ام را م یحرف دید یبردم . وقت یهم م

 خطر! یب تیبه مبحث کبر میدستانش گرفت و فشرد: حاال برس

زد.خودم  یموج م یبودن ته چشمانش حس و حال شوخ یجد نی، در ع دمیخند

 .ینیری: چه مبحث شاورمیکردنش کم ن تیتا از اذ دمیرا جلو کش

و او هم دستش را  دمیتخت دراز کش یام رو نهیس یقفسه  یفشار دستش رو با

 دختر! یتجربه ا یب یلیبال بودنت خ نیگاه سرش کرد : تو در ع هیتک

 

 [18:36 25.02.19, ]ایارجمندنـآل (زهرا aʍaℓآمــ)

 ۲۳۷پارت_#

 آمــــال#

 ایزهرا_ارجمندن#

 یاز شوخ یقبلش اثر یجمله را گفت ، برعکس جمله  نیو آرام ا یجد یلیخ

 یبدنم قرار گرفته بودند را آزاد کردم و کم ریکه ز ییدر لحنش نبود.موها

بود :  یتجربگ یتوانستم به خودم نسبت بدهم ب یکه نم یزی، تنها چ دمیچرخ

 ؟یگ یو م نیچرا ا

فاصله  نیاش از ا رهیرا لمس کرد ، چشمان ت میموها یرو گرشیدست د با

 ینقص جلوه م ی، استخوان فکش هم به نظرم ب دندیرس یتر به نظر م رهیت

را آرام تر  شیرا باز تر کرده بود .لب ها دمیفاصله انگار د نیکرد ، کال ا

 ییخوشبو نیاتازه کرم به  یشبه ، وقت یوقت یندو یکه نم یتجربه ا یکرد: ب



تخت  یرو یان ، وقت یچشمات انقدر پربرق و پر از حس زندگ ی، وقت یزد

 یکه چندساله خودش و از هر لذت یمرد ی، جلو یخواب مشترکت نشست

خانم  یتجربه ا ی..بیکن طنتیو ش یزیزبون بر دینبا یطور نیمحروم کرده ا

 یکردنت...تو یاعتراف کنن به بد بودن و بد زندگ انیهم ب ایدنسر! کل دن

 !یتجربه ا یفهمه چقدر ب یاتاق تازه آدم م نیا میحر

حرف  نیبود ، آن هم با چکش سهمگ دهینگاهش را در چشمانم کوب خیم

ظواهر  ینگاه نکرده بود.ورا یطور نیتا به حال من را ا چکسی...هشیها

 ی، حت ستیغلو ن میگو یکس که م چیکس..ه چیبر شناختم نداشت!ه یسع

تواند  یدانست چطور م یوقت بلد نشده بود.اگر بلد بود م چیمارال هم من را ه

 !دیکش رونیباتالق ب نیشود من را از ا یدانست چطور م یکند!م مهارم

کرده بودم.عمدا خودم را غرق  د؟منیبه حال عمدا خودتان را غرق کرده ا تا

!نه ظاهرم را...خودم ندیمن را بب ینم باعث شود کسکرده بودم تا دست و پا زد

، خوش پوش ،  بایشاد ، لبخند برلب..ز دندید یرا م یاما فقط دخترک هیرا ! بق

 دندیدوستانم نفهم قتو چیه نیهم ی.برایلحظه ا یدرد و عاشق لذت ها یب

 !دمینقطه رس نیمن چه بود و چطور به ا یگذشته 

کرد  یزمزمه م میموها عینوازش بد نیدر چشمانم زل زده بود و ح یکی حاال

شده بود  دایپ یکیخواند. یام را م یتجربگ یمن بدم ، باز ب ندیهم بگو ایکل دن

بند و بارش ،  ی، بدون آن حجاب ب شیکنار پاها یکه آمال را بدون خالکوب

 یب.دید یشرمانه اش م یفکر و ب ی، بدون جمالت ب شیگارهایبدون س

 یگفت باور نم یکرد و م یرا لمس م شیو ترس ها یی، تنها یواقع یتجربگ

 یزبرش گذاشتم : من م یگونه  یکند بد بودنم را...دستم را باال آوردم و رو

 فهمم آرکان!

 یاش را هم کوچک کردند:چ یدوست داشتن یها رهیتنگ شدند و ت چشمانش

 و؟

 ستادنیرا...مردانه ا تیکردن ها یمراعات کردن و صبور میخواستم بگو یم

 شیرا ، اما از احساسم گفتن را بلد نبودم تنها به جا مانیانتخاب غلط هردو یپا

 ؟یچپم کن یلقمه  هیو  یمخم و بزن یخوا یکه م نیلب زدم: ا



 ؟ یام را لمس کرد : آماده هست یشانیام شد و با لبخند پ یشوخ متوجه

 چپ شدن؟ یلقمه  هی یبرا-

 کردن! رییتغ ینگاهم کرد : برا مهربانانه

 

 [18:36 25.02.19, ]ایـآل (زهرا ارجمندنaʍaℓآمــ)

 ۲۳۸پارت_#

 آمــــال#

 ایزهرا_ارجمندن#

من را قدم به قدم جلو برده  یادیچندشب سفر با مراعات ز نیتمام ا بودم؟در

 یارتحال ته دلم جس نیبدنم را کامال حس کردم.با ا یبود و حاال...افت دما

به  یکرده بود : خواست یآن ترس لعنت نیگزیآدم خودش جا نیوجود داشت که ا

 !ستمین دنی، من اهل خجالت کش ارهیمامانت بگو برامون صبحونه ب

 !زمیزد و چهره اش آرام شد :کامال معلومه عز یلبخند مردانه

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

**** 

اش  یباد یرو کردم و کالفه به طرفش که داخل کلبه  رویرا ز شیها لباس

 یخوا یکدومشون و م نمیاز اون تو بگو بب رونیب ای: ب دمیبود چرخ دهیچپ

 ؟یبپوش

 اش خارج کرد : قلمزه! یباز یکلبه  یاز در پارچه ا مهیرا نصفه و ن سرش

آمد : ده تا لباس قرمز  ینم رونی، خودش که ب نمشیشدم تا بهتر بب خم

 قا؟ی.کدومش دقیدار

 یم رانمیح شیزد.ناز و ادا رونیگفت و چهارزانو از کلبه باالخره ب ینچ

رنگش را با دست نشان داد و با  یزرشک راهنیکرد.به طرف کمدش رفت و پ

و چشمانم را  دمیکش یچشمان درشتش طلبکارانه به من زل زد .نفس کالفه ا



ه نه یکرده ،  اون زرشک تیبات دلش خوشه دختر تربدر کاسه چرخاندم: با

 قرمز..

که از تله آزاد شده باشد داخل کلبه اش رفت.داخل  یو دوباره مثل موش دیخند

آن تو چه دارد  نمیآمد من هم داخل بروم و بب یشدم وگرنه بدم نم یکلبه جا نم

دم و لباسش را از کمد خارج کر زیکردن درونش.آو یشد از باز ینم ریکه س

آن را خارج  یو به سخت ستادمی، ا نمیشلوارک ج بیدر ج لمیموبا دنیبا لرز

 ه؟یتر جواب بدهم : چ عیکردم.اسم و عکس نغمه باعث شد سر

 هم نتونست تورو ادب کنه؟ یادبت من و کشته ، دک-

 یامدم و همراه لباسش به طرف اتاق مشترکمان رفتم.م رونیاتاق آلما ب از

قوم  یتوانم با لباس آن تربچه ست کنم : خونه  یکدام لباسم را م نمیخواستم بب

 شوهر دعوتم نغمه ، حال و حوصله هم ندارم.پس زودتر شر و کم کن!

را از گوشم فاصله دادم تا کر نشوم : تو روحت  لیو من موبا دیخند بلند

 دی، گفتم شا یفردا شب سام یمهمون یآمال.زنگ زده بودم دعوتت کنم برا

 و کردن! تیرقص عرب ی!دلمون برات لک زده.بچه ها هوایایب

به جان  یدلتنگ یبیبه شکل عج یاسم مهمان دنی.با شنستادیلباس ها ا انیم دستم

دوشب  یکه هفته ا یمن ینرفته بودم؟برا یبود مهمان یخودم هم افتاد.از ک

 یزهایآو نگیریج نگیریج یبود . دلم هوا یادیبودم زمان ز یوسط مهمان

تخت  یرو فهبدنم را کرد و کال یرو انمیام و محو شدن اطراف یلباس عرب

 کنم؟ کارینشستم : آرکان و چ

 !ایب چونی..بعد بپشیپ یمارال شب بمون یخونه  یریبگو م-
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بودم که زمزمه کرد:  طیشرا دنیبه دست در حال سنج یهم نبود.گوش یبد فکر

 طرف پخ پخت کرد؟

را صادر  یرو شیپ یخودم اجازه  لیکه با م یافتادم ، وقت شیدوشب پ ادی

 مانیبه هردو یبیعج یضدحال انهیکردم و درست همان لحظه با درد عادت ماه

 نینده زمخواست از خ یافتادم دلم م یوارفته مان که م یچهره  ادیوارد شد.

 یحرف ها اما فقط زمزمه کردم :به تو ربط نیگفتن ا یرا گاز بزنم!به جا

 دم.فعال! ینداره...خبرت م

اتفاق افتاده  ادیاز که از  یپرتاب کردم و با لبخند یروتخت یرا رو لیموبا

امشب را انتخاب  یپاگشا یتا لباس مهمان ستادمیلبم نقش بسته بود دوباره ا یرو

بپوشم و من هم قول داده بودم به حرفش  یکنم!مارال سفارش کرده بود رسم

 یفردا شب را جور م یبهانه  دیبود.در کنارش با یعمل کنم!هرچند قول سخت

روان شناس آن  یرا هم از دست بدهم و قطعا آقا یمهمان نیشد ا یکردم.نم

 ام کند. یو قال راه لیق یبود که ب دهینرس یروشن فکر یبه مرتبه  یقدر

ام ، پر  یو دامن مشک یزرشک زیشوم دمیکش رونیفرستادم و با ب رونیب ینفس

 تخت پرتاب کردم. یاز فکر لباس هارا کنار لباس تربچه رو
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 مینداشتم جز درست کردن موها ی.کارمیهمراه آلما صبح به حمام رفته بود من

از انتخاب لباس راحت  المی!حاال که خدمید یکه حوصله اش را در خودم نم

 دیدرخواست پست جد میچرخ زدم.فالوورها یمجاز یدر شبکه ها یشده بودکم

گرفتن  یبرا یچندوقت فرصت مناسب نیکردم ا یداشتند و من هرچه فکر م

اما منتشر نشده  یمیقد یاز عکس ها یکینداشتم. یدرست و حساب یعکس ها

 یشد نگاه یم فیرد رشیکه تند و تند ز ییام را پست کردم و به کامنت ها

 انداختم!



کردم ، اصال انگار تمام روزم را  یم فیکردند ک یکه نثارم م یها از القاب قبال

کامنتم ماند ،  نیآخر ی...چشمم روکردند.حاال اما یکامنت ها شارژ م نیهم

 "کلتمیپسر بود " عاشق اون ه کیمتعلق به 

را دراز  میسالن و پاها یها یتاتم یانداختم.نشسته بودم رو یعکس نگاه به

 یدگیبودم..کش بایداد! ز یکامل بدنم را م شینما یکرده بودم.شرتک تنم اجازه 

بودند.متن آن کامنت  انیساخته بود کامل نما میکه رقص برا یو عضالت میپاها

اطرافم را پر  یحس مزخرف شیخوشحالم نکرده بود؟به جا شهیاما چرا مثل هم

 یپرتاب کردم.به جا یرا به گوشه ا لیخارج شدم و موبا نستایکرده بود....از ا

که  ییشده بودم . سمت لباس ها شیتشو ینوع ریو اعتماد به نفس درگ یشاد

اتو کردنشان بلند  یانداختم و برا یماده کرده بودم نگاهشب آ یبرا

 ...مکار را بلد بود کی نیشدم!خوشبختانه ا

.صبح قبل رفتن اطالع داده بود که زودتر دیها که اتو شدند آرکان هم رس لباس

آمد اول  یم ی.وقتستادمیا نهیآ یجلو شینرفتم و به جا رونیگردد!ب یبرم

اماده  یوقت برا یافتاد.دوساعت یمن م ادیگذراند و بعد به  یرا با آلما م یقیدقا

 یکه اتو نیلختشان کنم.هم فتمگر میو تصم دمیکش میموها انیم یشدن داشتم!دست

 شیلب ها یرو یمو را از کشو خارج کردم وارد اتاق شد و لبخند خسته ا

 نشست: سالم!

 !یبراندازش کردم : سلوم دک نهیداخل آ از

 یاتو شده  یبه لباس ها ینگاه میاعث نگاه چپش شد ، نحرف زدنم ب لوس

،  رمیرم دوش بگ یرا باز کرد : م راهنشیاول پ یتخت انداخت و دکمه  یرو

 ؟یکن دایمن پ یهم برا یزیچ یتون یم نیبب نیقراره ست کن یحاال که دونفر

 ؟یبپوش یزرشک یخوا یباال رفته نگاهش کردم : م ییابرو با

 کجاست؟ رادشیا-

مامانت  یخواد چهره  یشد : دلم م یجالب م دیباال انداختم ، با یسر یلبخند با

 !نمیو بعدش بب



را کامل درآورد: قرارمون  راهنشیاش نشست و پ یشانیپ یرو یکمرنگ اخم

 بود؟ یچ

 چشمانم را در کاسه چرخاندم : احترام..احترام..احترام! نهیبه آ رو

 یزد و بعد برداشتن حوله اش نجوا کرد : نکن چشمات چپ م یمحو لبخند

 شه!
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 رونیاش را ب رهیت یزرشک راهنیرفتم و پ شیسمت کمد لباس ها به

اتو  نشراهیگذاشتم و چون پ رونیو کت همرنگش راهم ب ی.کتان مشکدمیکش

که همچنان داخل کلبه  ییخودم رفتم! آماده کردن آلما یداشت به سراغ کارها

 نهیآ یآخر گذاشتم تا به خود آرکان بسپارم و بعد جلو یلحظه  یاش بود را برا

 شدم! مینشستم..اتو را به برق زدم و مشغول دسته کردن موها

 یدوش نغمه م یرا رو میکارها نیا شهیبود.معموال هم یخسته کننده ا کار

کج و کوله به خودم که  یدسته را که اتو کردم کالفه و با چهره ا کیانداختم!

شدن  نییانداختم.دستم از مرتب باال و پا یدورم را گرفته بودند نگاه میموها

 یقیآب قطع و دقا وشد یشدم که صدا رهیدرد گرفته بود! آن قدر به خودم خ

 شده؟ ی: چدیباال پر شیره ام ابروچه دنیآمد و با د رونیبعد از حمام ب

 یحوله رو کیبود و تنها  دهیرا داخل حمام پوش شینگاهش کردم.لباس ها یکم

و با شک به خودش و  ستدیبا شیانداخته بود ، نگاهم باعث شد سرجا شیموها

 شده؟ یزیکند : چ یظاهرش نگاه

 ؟یاتو کن یبلد-

 داره؟ یلباس اتو کردنم کار گهیزد : معلومه که بلدم..د یتک خند ناباورانه



 من و! یکردم :موها حیمورا باال اوردم و با لبخند حرفم را تصح یاتو

من چندبار رفت و برگشت انجام داد و دست آخر با  یاز اتو و موها نگاهش

 ؟یکن یم ی:شوخ دیشده پرس زیچشمان ر

نبودم!دستش را گرفتم و تا کنارم کشاندمش : اصال  یشوخ یدر حال و هوا ابدا

بار از باال تا  نیبعد چند نشیو بزار ب ری.موهام و دسته دسته بگستیسخت ن

 !نیبکشش ، هم نییپا

سوزنم  یزنم کلت و م یمردانه اش واقعا پر از تعجب شده بود : م ی چهره

 !ستمیکاره ن نیدختر خوب.من ا

زل زدم.کامال  نهیبه آ نهیداختم و دست به سان گرمید یپا یرا رو میپا کی

به ژستم زل  یندارم.کم ینیحرکت نشان دادم که قصد عقب نش نیواضح با ا

 خودت لجباز خانم! یشد پا ی: هرچ دیکش یقیزد و نفس عم

اتو قرارش داد .با  نیرا گرفت و ب میاز موها یتکان دادم و او دسته ا یسر

 حرکت داد و زمزمه کرد : درسته؟ نییهرچه تمام تر اتو را به پا متیمال

پاره شدن بند دل  هیشب یکردم ، حس یکار که نگاه م نیا نیحالت پردقتش ح به

اما تمام تالشش  ستیبود.کامال معلوم بود ناش یشد ، آرامشش ستودن یم بمینص

 تر فقط! عیسر کمیکرد :  یرا داشت م

 شگریکه بار اولمه دارم در نقش آرا دیاهم کرد : ببخشبا اخم نگ نهیداخل آ از

 شم! یبانوان ظاهر م

 تکان خوردنم هولش کرد : تکون نخور ! نیرفتم و هم سهیر
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ساعت  کی قای، دق رمیرا بگ دنمیخند یشد جلو یکردم صاف بمانم اما نم یسع

 یتماشا کردم ، دسته  میتمام نشسته و با خنده وسواسش را در اتو کردن موها

 میفرستاد رونیب نهیاز س یقیشانه ام انداخت ، هردو نفس عم یآخر را که رو

 داشته باشم؟ اتجربه ه نیاز ا شهیو او زمزمه کرد : با تو قراره هم

 لذت بردم : بده مگه! تشانیو براق یترا با دست مرتبشان کردم و از لخ میموها

رفت!تند و فرز  شینثارم کرد و با اشاره به ساعت به سراغ لباس ها ییپررو

 نیرا از وسط فرق باز کردم.هم میصورتم نشاندم و موها یرو یکمرنگ شیآرا

خودم  یآلما به سراغش رفت ، لباس ها یپوشاندن لباس ها یکه آرکان برا

تا اواسط  امند یخودم را نگاه کردم.کوتاه یقد ی نهیآ یو جلو دمیراهم پوش

شوم اما با  الیخ یدادند.خواستم ابتدا ب یخود نشان م دمیسف یرانم بود و پاها

راحت  الیو با خ دمیساپورت هم پوش کیحضور دامادشان به اجبار  یادآوری

بعد دست در دست آلما که  یزل زدم ، خودش هم لحظات رمیبه تصو یتر

 دنمیو با د ستادیا اقبود در چهارچوب ات دهیاش را پوش یزرشک راهنیپ

 !یقشنگ یمهربان نگاهم کرد : چه موها

 !نیری: خودش دمیخند

داد.آلما با تعجب نگاهمان کرد و  هیزد و به چهارچوب در تک یمردانه ا لبخند

موهات  نیتربچه ، االن ا نمیبب ایساده اش به طرفش رفتم : ب یموها دنیمن با د

 دونن کار باباته که! ینم گهی..دقمیسل یکنن من چقدر ب یملت فکر م نینیو بب

دخترش من را خطاب قرار داد : ملت چندساله عادت  یبرا یبا لبخند آرکان

 ادیبابا  هیکشه  یقضاوت نکنن چون طول م دنیدختر من و د یکردن موها

 !هیمو بافتن و مو بستن چه شکل رهیبگ

 یعنیرنگش را باز کردم : االن  ینشاندم و گل سر زرشک یصندل یرا رو آلما

 بابا بودن سخته؟ 

 : بابا بودن قشنگه! یو جد قیکرد.دق نگاهم

زد ، دلم اما  یسر آلما را دوباره بستم و رو به نگاه معصومش چشمک گل

 بابا ها با تو موافق باشن! یدونم همه  یم دیخواست: بع یپوزخند زدن م



 یخودش هم م دیه ادامه داد و در جوابم سکوت کرد.شارا همان گون نگاهش

حس  نیدانست حرف من درست است.اگر بابا بودن قشنگ بود و همه به ا

 شیمعتقد بودند امثال من چرا پس وجود داشتند؟آلما با ذوق از مدل بستن موها

و  دیکشو آرکان نگاهش را از من گرفت.او را در آغوش  دیبه طرف پدرش دو

 نگاهشان نکنم! رهیخ یلیم خکرد یمن سع

پدر و فرزند را دوست نداشتم به  کی ینگاه کردن و حسادت به رابطه  رهیخ

 اعمالم اضافه کنم. اهیس یکارنامه 

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

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

******** 

و  یچوب یبزرگ با تخت ها یاطیداشت ، ح یجالب یاش معمار یپدر ی خانه

حوض کوچک با  کی،  ینییکوتاه تز یقرمز و نخل ها یها ی، پشت یسنت

 اطیکوتاه هم در کنار تخت ها قرار داشت.ساختمان با چند پله از ح یفواره ا

بودم  امدهجا  نیهم که به ا یبار اول در دوران نامزد یفاصله گرفته بود.برا

 نیمتمول نش یمحله ها یشده بودم.خانه در سطح خانه ها لشیاص یمحومعمار

 بوشهر نبود اما بازهم خوب بود!

 ییایتالیا یتر به خانه ها شیپسند من ب تهیمدرن ی قهیبود ، سل بیواقعا عج نیا

خانه...پر از  نیاستفاده شده درونش عالقه داشت.اما ا اهیو س دیسف یو رنگ ها

 یمیقد لیو وسا کیکالس دمانی..چاهیو س دیرنگ بود ، کم تر از همه سف



حال  نیخورد و با ا یم مخانه در گوشه و کنار به چش طیبه تناسب مح ینییتز

 جذب شدن بود! نیهم قایدق هیبودن قض بیمن را جذب خودش کرده بود ، عج

ست شده مان جا  یلباس ها دنیمادرش به وضوح با د میوارد خانه شد یوقت

و سرد  یسرسر دنیو بعد بوس اوردیخودش ن یکرد به رو یخورد ، اما سع

سر و  از یمن تربچه را از آغوش آرکان گرفت .پدرش اما مهربان یگونه 

هم آزرده  ششیر یوزبر دیام را بوس یشانیمحکم پ یلی.خدیبار یم شیرو

 یمعمول ینکرد.بلکه همه اش حس محبت بود و بس...بعد احوالپرس اطرمخ

 ام کند. یلباس همراه ضیتعو یپشت کمرم قرار داد تا برا یآهو با محبت دست

گذاشت و من با آرامش مانتوام را  میاتاق سابق آرکان که شدم آهو هم تنها وارد

 نهییآ یقرارش دادم و بعد جلو یسرمه ا یروتخت یاز تن خارج کردم.رو

 میموها انیم ینبو.دست دشیبه تمد یاجی!رژ لبم کمرنگ نشده بود و احتستادمیا

دوباره باز شد و  تاقسر مرتب کردم!در ا یو شالم را شل و وارفته رو دمیکش

 رکان را تماشا کردم!ورود خود آ نهیمن از آ

 یمن قرار داد و با نگاه یتخت و کنار مانتو یدستش بود.آن را رو یرو کتش

 به شالم ، کنارم قرار گرفت : خب! یجد

 شدم : خب؟ رهیدر چشمانش خ پرو

اما بدون حرکت  شیخوردند ، لب ها نیچشمانش چ یاش گرفت و گوشه  خنده

و پشت  دیسرم برداشت ، چرخ یثابت ماندند.با هردو دستش شالم را از رو

که خودش اتو کرده بود را با دستش جمع کرد  ییسرم قرار گرفت و تمام موها

داده  ادی مدخترم و بببندم ، اما پدربودن به یخوب موها یلینتونم خ دی: شا

 چطور مو ببافم!

بهم بچسبند ،  میکوتاه پلک ها یدست ها و آرامشش باعث شد لحظه ا حرکت

بکنم .احتماال ماندن  یشد و لذتش ، نگذاشت اعتراض میموهامشغول بافتن 

 خروج از خانه یتنم باعث شده بود لحظه  یمانتو ریموها ز
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بازش ربطش داده بودم : سه ساعت  دیبه د نانهینزند و من چقدر خوشب یحرف

 پس؟ یکه چ یاتوش کرد یوقت گذاشت

 ست؟ین یکردم کاف فیک دمیکه خودم د نیآرام بود : هم شیصدا همچنان

را گره زد  نشییپا میدر سکوت گذشت و کارش که تمام شد با خود مو قهیچنددق

و  دیرا کشکه به دستم داده بود  یبافته شده را رها کرد.شال یمو ی، بعد دسته 

سرم قرار داد و  یمن راچرخاند مقابل خودش..شال را رو میبا گرفتن بازو

خوام  یصورتم که فرق باز شده بودند را لمس کرد : نم یجلو یموها

 هیکار و ندارم. نیگم خوبه ، اصال حق ا یکه من م یمحدودت کنم و بگم حجاب

 ی.من نمیدرک کن یتون یخوب و بد و خودت م یکه بهتر از هرکس یآدم بالغ

دست  زایچ یسر هیسرکن..اما خب... یتونم بگم مثل مادر و خواهرم روسر

 هم علتش و مشخص نکرده! یقانون چی، ه ستیمن ن

 ؟ییزایمثال چه چ-

فکر کردن نجوا کرد : مثل حال  یشد و بعد کم رهیخ یچشمانم لخت درون

جز من قراره  یباز و افشونت و کس یکنم موها یفکر م یمن ، وقت یطوفان

 !نهیبب

ام جمع کردم : به  نهیس یرا رو میزده و دست ها ی، کج خند دیلرز یکم قلبم

 گن تعصب؟ یم نیا

رنگش را مرتب شروع به تا زدن کرد و جوابم را  یزرشک راهنیپ یها نیآست

 و خودخواهانه! لیدل یب یمنطق یب هیگن  یم نیبدون نگاه کردنم داد : به ا

 دیرا تا بزنم و با شیها نیام صدادار شد ، دستش را گرفتم تا خودم آست خنده

منطق و  یب یدون یقدرتمند بودند : خوبه که م شیکردم دست ها یاعتراف م

 بهت نزنم! یشه حرف یباعث م نی!همیخودخواه



تشکر کنم که  دیام نجوا کرد :پس با رهیسر بلند کرد و خ یلبخند محو با

 !یکن یمراعاتم و م

هم اندازه باشد ، در همان حال هم  شانینگاه کردم تا تا قیدق نشیهردو آست به

 یو چهار رنگ الک تشکر م ستیست ب هیجوابش را دادم : اونم به وقتش ، با 

 !یکن

 !تینیعقب نش نیا ستین لیدل یتکان داد : مطمئن بودم ب یهمان لبخند سر با

 دیایب ادمیداشتم  یاش بند کردم ، سع قهیزدم درون چشمانش و دستانم را به  زل

 ینم ادمیبه  یخاص زیقرار داد و چ ریمرد را تحت تأث کی دیچطور با

 ه؟یکار چ نیاسم ا یاراده : اگه گفت یبودند و ب یزیهمه غر میآمد.کارها

 ایکار االنت  نیرا باال فرستاد : ا شیابرو کیداد و  زمیر طنتیبه دل ش دل

 ت؟ینیعقب نش

 ه؟یدرهم گره خوردند : فرقش چ کینزد یمن هم در همان فاصله  یابروها

 

 [16:24 02.03.19, ]ایـآل (زهرا ارجمندنaʍaℓآمــ)

 245پارت_#

 آمــــال#

 زهرا_ارجمندنیا#

کار  نهیجمع شده از لبخند جوابم را داد : فرقش ا یاما چشمان یجد یصدا با

شه  یم تینیعقب نش..اما انهیروش ناش کیاونم به  یشه دلبر یاالنت م

 دوتا فرق ندارن؟ نی.از نظرتو ااستیس

اش را رها  قهی!میبود دهیمن رس ی انهیناش یزده به دلبر رونیب یمو کی از

گفتنش  انهیلحنم بابت آن ناش یبه عقب برداشتم.کم یکردم و با لبخند گام

 !استیس نیبر پدر ا یحرص داشت : چرا فرق دارن و جا داره بگم..ا



ام ضعف کرده  یزبان نیری، انگار که از ش میو با گرفتن شانه ها دیخند بلند

کاشت!بوسه  یکوتاه یسرم بوسه  یکرد و رو کیباشد،  من را به خودش نزد

بود که قلب هجده ساله ام را  قیاش از جنس عشق نبود ، اما مهرش آن قدر عم

حس  شیه جاو ب چدیبپبقچه  کی نیرا ب میها طنتیبه تکاپو وادار کند و تمام ش

 بکارد! میدرون رگ ها

 اش! انهیبود که گفت ، اما بدون لقب ناش یا یاش....همان دلبر بوسه

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

******** 

 ؟ییزندا-

باز به طرف  شیپربرق و ن یو با چشمان ستادیدر دستم از حرکت ا یچاقو

 ؟یانداختم : با من بود یکرده بود نگاه میکه صدا الیدان

 یبد زیچ دیشده نگاهم کرد.حس کرده بود شا جیگ یمتعجب و کم چارهیب ی بچه

دستم را به طرفش دراز  عیفکر خارجش کنم سر نیاز ا نکهیا یگفته و برا

 ! نمیجا بب نیا ایکردم : ب

بهم  گهیبار د هینشنوند دوباره زمزمه کردم:  هیکه بق یطرفم امد و من طور به

 !ییبگو زندا

 ینجوا کرد که ذوقم را در پ یحال یب ییبه چشمانم زندا رهیبار مردد و خ نیا

 میچه صدا یباشد بچه برا نیکه حواسم به ا نیبود ، بدون ا یداشت.لقب جذاب

 ؟یبود : آرس لشیکه محو موبا دمیکرده بود به طرف آرسام چرخ

به ما نبود جز آرکان که  یباال امد ، توجه کس لیموبا یبه ضرب از رو سرش

پدرش  یداشت خنده اش را کنترل کند و حواسش را به حرف ها یسع

 یبدهد.آرسام اطراف را نگاه کرد و بعد ، نا مطمئن زمزمه کرد :با من

 زنداداش؟

کردن نداشت.آهو و مادرش داشتند ظرف  دایتوان کش پ نیتر از ا شیب لبخندم

عنوان حوصله  چیشستند و من به ه یکردند و م یشام را جمع و جور م یها



بود : بله با تو بودم.تو  یکمک کردنشان را نداشتم ، زنداداش هم لقب جالب ی

 ؟یریگ یچرا زن نم
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ت خنده اش را نتوانس نیتر از ا شیآرکان ب دیپر شیدهانش که به گلو آب

انداخت.آرسام بعد  یاز پدرش به طرف من نگاه یکنترل کند و با عذرخواه

 زنداداش؟ یچ یعنی:  دیسرفه به خودش آمد و مبهوت پرس یکم

طور دلم غنج برورد؟به  نیا دمیشن یم ییبود هربار زنداداش و زندا قرار

گه  یچه قشنگ م نیکردم : بب یبود اشاره ا ستادهیکه هنوز کنارم ا الیدان

 یداشته باشه.ازدواج کن زود یقشنگ تر تمی، فکر کنم اما زن عمو ر ییزندا

 من زن عمو شم! اریبچه ب

دهانش گذاشت و سرش  یباز به من زل زد و ارکان دست جلو یبا دهان آرسام

حرفم از  انیاز ب یبا خوشحال ند،ینب یرا به جلو خم کرد تا چهره اش را کس

 تو؟ یداشت کارمیکردم :حاال چ الیدوبرادر چشم برداشتم و رو به دان

 ؟ییزندا ید یم ادمیچشمانش برق زد : تکنو  طنتیش با

داشتم تصور کنم  ی.سعدمیانداختم و با لبخند لبم را گز شیبه قد و باال ینگاه

رقاص کرده ام  یگریپس از د یکیرا  شیکه بفهمد نوه ها نیمادر آرکان بعد ا

بدهم  یچه جواب نمینشان خواهد داد.در حال فکر کردن بودم تا بب یچه واکنش

را به  الینشست ، دان منکه آرکان از کنار پدرش بلند شد و با لبخند کنار 

کالس  سمینو یجون من شمارو م یی: دادیو گونه اش را بوس دیآغوش کش

 !ستیتکنو بلد ن ییتکنو..زندا



 یگفت و به طرف درسا و آلما که مشغول باز یراحت آخ جون الیبا خ الیدان

گوش آرکان بردم و با خباثت بازدمم را  ری، من هم آرام سرم را ز دیبودند دو

شده  یعطر اسپر یگوشش رها کردم و بعد حرفم را زدم ، البته بو ریاول ز

گفته من  ی: ک کردنفس داغ من حالم را دگرگون  هیشب قایگردن او هم دق ریز

 ستم؟یتکنو بلد ن
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عقب بکشم!با  یبردارم و کم طنتیش نیداد تا دست از ا یرا فشار آرام دستم

کار را هم کردم و او چشمانم را  نیخارج شدن اهو و مادرش از آشپزخانه هم

 ؟یکرد :پس بلدکوتاه نگاه 

چروک شدند و با لحن  یکم شیپلک ها یدادم و او گوشه  یرا تکان سرم

 فرصت مناسب نشونم بده خانم دنسر! کینجوا کرد : سر یمهربان

و خودم را  مینبودنم در اخر هفته راهم بگو ی هیبود تا قض یخوب فرصت

 مارال! شیرم پ یمن آخر هفته م یدم.راست یخالص کنم : نشونت م

ام را به دستش  وهینگاهم کرد.ظرف م یشدند و سوال کیبهم نزد شیابروها

، در جواب نگاهش ادامه دادم  ریکه زمزمه کردم پوستشان بگ نیا نیدادم و ح

 ششیرم پ یکرد ، گفتم بهش اخر هفته شب م یامروز زنگ زد و دلتنگ کمی: 

 تا آروم شه!

که سرهم کرده بودم حالم  یبار از دروغ نیاول یتکان داد و من برا یسر یجد

دروغ  یکار یبرا دیبا مارال احساس نکرده بودم با یوقت در زندگ چیبد شد.ه

به خواسته ام  دنیرس یشد که برا یحساب م یجزء معدود دفعات دیو شا میبگو

دستانش چرخاند  انیگذاشتم!آرکان پرتقال را م یپا م ریام را ز یخود واقع دیبا



ان را پوست  ایبود که آ نینگاهش ا یهم گذاشتم ...معن یو نگاهم کرد.پلک رو

مادر و خواهرش توجهش تماما  یمن هم فقط مهم بود جلو ینه و برا ای ردیبگ

 معطوف من باشد!

بود و  نیسرسنگ اریخانم بعد بلند شدنم بدون کمک از سر سفره بس هرچندحاج

و دست به بدهم  رییداشت خودم را تغ یلیکرد!اما خب..دل ینگاهمان نم

کار  نیا یبرا یلیکردم دل یبزنم که دوستشان نداشتم؟هرچه فکر م ییکارها

پوست  رکانکه آ یاش..پرتقال یکم محل نیاز ا الیخ یب نیهم ی!برادمید ینم

 گرفت و با بشقاب به دستم داد را با لذت داخل دهانم گذاشتم!

خواستم به خاطرش خودم را  یعالقمند شده بودم اما..نم یزندگ نیبه ا من

 بدهم! رییتغ

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

******** 

 دنبالت؟ امیفردا ب-

کنار در  یدیاز جاکل نیماش چییدوشم انداختم و با برداشتن سو یام را رو کوله

 یرسم!پدر و دختر یناهار نم یبرا ی.منتهگهید امیتکان دادم : خودم م یسر

 !نیخودتون ناهار و بخور

 ریدرگ میها یکه با بند کتان یو به من ستادیکنار در ا شینگفت و به جا یزیچ

 انداخت : خوش بگذره!به مارال خانم سالم برسون! یبودم نگاه

 دنبال آلما؟ یر یم یشدم :ک رهیحالت خم شده درامدم و به چهره اش خ از
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عقب  یکارا کمیانداخت و کوتاه جواب داد :  ینگاه میاش ن یساعت مچ به

 ! میخور یم رونیرم دنبالش!شامم ب یافتادم و انجام بدم م

 !نیبدون من بخور یو بستن تزایکوله ام را محکم گرفتم : کوفتتون شه اگه پ بند

 !امیباهات م نییشانه ام انداخت : تا پا یشالم را رو زیزد و آو یلبخند کوتاه

 یاش گذاشتم مانعش شدم : مهمون مگه راه م نهیس یکه رو یدست با

 نکن! یدلتنگ میاز دور یلیگردم..خ یرم.فرداهم برم یم ؟خودمینداز

 زبون.به سالمت! نیری: ش دیگونه ام را بوس میشد و مال خم

آسانسور را فشردم و بعد  یکه کل صورتم را پوشانده بود دکمه  یلبخند با

شدم!در  یبود وارد اتاقک فلز ستادهیکه کنار در ا شیدست تکان دادن برا

را داشتم که به  نیرفت!حق ا نیآسانسور که بسته شد لبخند من هم تماما از ب

 انقدر دروغ پشت سرهم ببافم؟ یمهمان کیخاطر 

 دندیجنگ یدل و عقلم در تضاد باهم م یسوال وقت نیجواب دادن به ا چقدر

 یکوله ام را رو ریسخت بود!از ساختمان خارج شدم و بعد فشردن دزدگ

رفتم و بعد اماده شدن باهم  ینغمه م یعقب پرتاب کردم!اول به خانه  یصندل

حرفمان  فت!با مارال هماهنگ کرده بودم تا اگر آرکان تماس گرمیشد یم یراه

 نشد! فمیکار را نکنم و حر نیالتماسم کرد ا هیو چقدر با بغض و گردوتا نشود 

خواست همه فکر کنند ازدواج  یانگار لج کرده بودم.دلم نم ییجورها کی

 دمیکش یزنم.خجالت م یرا م زیهمه چ دیشده و به خاطرش ق تمیباعث محدود

 طنتیش یو تابع نظرات همسرش بدانند و همه  عیمط یکه من را زن نیاز ا

 آرکان مجبور شوم که چال کنم! یخانه  واریدر و د انیرا م میها

در کشاند!بغلم  یخودش را با ذوق تا جلو دمیکه رس نیمنتظرم بود و هم نغمه

 یلیامشب با بودنم خ یکه مهمان نیاز ا جانیچندباره ام با ه دنیکرد و بعد بوس

 یخودش به صورت حلقه ها لیرا با م میشود حرف زد!موها یدلچسب م

دسته کرد  دوخودش را هم که از قبل لخت کرده بود  یفر کرد و موها یدرشت

 یب شیو بعد نشاندن آرا میستادیهم ا یو شانه به شانه  نهیآ یو بست!هردو جلو

 راهنیپ کیمن ،  راهنی!پمیدیرا پوش مانیلباس ها مانیصورت ها یرو ینقص



 یمحو یصورت یها هیشد و سا یکمر کلوش مزانو بود که از  یتا رو یگلبه

فر شده و حجم گرفته ام  یهاو مو دمیسف یبا پاها قشیدامنش داشت!تلف یرو

 کرد! یم دییرا تأ نیجذاب بود و نغمه هم ا

 یگذشت و صدا یاز شروعش م یکه کم میدیرس یبه ساختمان مهمان یوقت

کردم و بعد  دایپ یپارک یجا یرا پر کرده بود! به سخت عیوس یآهنگ کوچه 

 !میشد ادهیهمراه نغمه پ نیپارک کردن ماش
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ها دعوت شده بودم و  یمهمان نیسرم به ا یموها یبارم نبود.به اندازه  نیاول

آمد.اما  یهم به حساب نم یپارت مچهین کی شانیها یلیخ انیم یکی نیا دیشا

و  بیکرد حس عج یرا با خودش داشت حل م میکه تمام ارگان ها یاسترس

 یدود و رنگ ها انیکه م یبود! به محض وارد شدنمان به ساختمان یدیجد

خواست  یکه دلم م یتر هم شد.طور شیحس ب نیرقص نور غرق شده بود ا

ور  میا و گوشواره هالباس با موه ضیدرون اتاق تعو یساعت طوالن نیچند

دست نغمه بود که دور  نیبروم اما از آن جا خارج نشوم . دست آخر هم ا

 و کالفه از تعللم از آن جا خارجم کرد. دیچیپ میبازو

 دنمیاما به محض د میکرد دایسخت پ تیجمع یشلوغ انیرا م پمانیاک یها بچه

نشان دادند و من تمام تالشم را  یزده از خودشان واکنش جانی، همه شان ه

صورتم بکارم!تمام دخترها در  یرا رو یشگیهم الیخ یکردم تا آن لبخند ب

را از  اضشاناعتر یو با پسرها دست دادم.هرکدامشان به نوع دندیآغوشم کش

که شوهرم  نینشان دادند و پسرها با تمسخر از ا میسرو صدا یازدواج ب

 کردند. ریخشم ؟ فکرم را درگدر یطور وسطشان م نیخبردارد ا



و  میام بگو یذهن یریدرگ نیتواستم در ع یبودم.م یزبر دست گریباز من

 ییآدم ها یمحکم بدهم و ادا یرا با لحن شانیکنم..جواب طعنه ها یبخندم..شوخ

 گذرانند را درآورم! یدارند خوش م یکه حساب

دانستم مثل  یتوانستم انجام بدهم اما خودم خوب م یکارها را م نیا ی همه

دخترانه قربان صدقه  یبا لحن ایآر ینخواهم برد.وقت یلذت یمهمان نیاز ا شهیهم

 یها شهیمهران با ش یرفت ، وقت یم دشیجد یدوست دختر عروسک ی

دود  یوو ب ندیتوانست درست بنش ینم یرفت حت یکه مرتب باال م یدنینوش

 تیجمع یبه وسط سالن و رقص ها یو الکل درهم ادغام شده بود..وقت گاریس

و متعصب  ینگاه جد کی یها..مردانگ نیتمام ا یکردم و در ورا ینگاه م

 کرد..امکان نداشت بتوانم خوش بگذرانم! یم دایچشمم نمود پ شیپ

 دنمیمطمئن شدم که با ورود روزبه به جمعمان و شوکه شدنش از د یرا وقت نیا

 شدم! زاریب یبیبرق نگاهش..از خودم به طور عجو 

 کردم؟ یم یپرهوس..داشتم چه غلط ینگاه ها نیا انیوسط و م نیا من
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از  یکی!او کنار مهراب ، میآمد رونیهم ب داریهردو از شوک د باالخره

وقت بود  یلیرا جمع تر کردم.دلم که خ مینشست و من دست و پا پیاک یپسرها

 یکه دم ساحل وقت یام عادت کرده بود.درست همان روز یبه رفتنش از زندگ

 !فتو ر دیحرف از دوست داشتن راهش را کش یبه جا دیگذشته ام را شن

نگاهش کرده و اخم  مینبودم ، من صاف و مستق یرچشمیز ینگاه کردن ها اهل

و  دنمیبود را تماشا کردم.گنگ بود..از د دهیچیدرهم پ دنمیکه به خاطر د ییها

اش را  یدنی!نغمه خودش را به شانه ام چسباند و جام نوشیمهمان نیآمدنم به ا



 یکه تند م ییابه طرفم گرفت.پسش زدم و به وسط سالن و رقص نور ه

 ای یبندر کی: بگم موز دیایبه حرف بام باعث شد  یشدم!گرفتگ رهیخ دندیچرخ

 وسط؟ یبزنن بر یعرب

 یکه جا خورد.من برا یهم نگاهش کردم.طور یجد یلیرا تکان دادم ، خ سرم

توانستم  یبودم؟پس چه مرگم شده بود که نم امدهیمگر ن یو شاد دنیرقص نیهم

که مهراب به  یگاریآمد؟س یبدم م میرو یجم بخورم و از نگاه ها میاز جا

دستم داد و  هو ب دیکش رشیفندک ز میطرفم گرفت را اما رد نکردم.خودش برا

 بخواستم! میاز جا گارینخ س کیمن با ان 

خانه شدم  یگذشتم!وارد محوطه  انشانینشست و باغرور از م مینگاه رو نیچند

 یلیبود که خ یبه حد یقیموس ی!صداستادمینخل ا یدرخت ها فیو کنار رد

 یانداختم.نم ینگاه میکوتاه به اطراف خانه ن یلیشود و من خ دهیواضح شن

را با  دودشگرفتم و  گاریاز س یقیشود؟کام عم جادیا یمشکل یعنی دندیترس

 یپاها انیم دنشیچیخنک بود و پ مینس کیفرستادم!باد در حد  رونیآرامش ب

شدم و  رهیم خسر یبلرزم.به ماه و اسمان صاف باال یبرهنه ام باعث شد کم

 دلم گرفت! کهویدانم چرا  ینم

 یا یرا ثابت کنم؟که هنوز هم آمال قبل هستم؟سوال اصل یزیخواستم چه چ یم

هم داشت؟با  یبود که آمال قبل بودن...افتخار نیا دمیپرس یاز خودم م دیکه با

 یکه کم یشدم.به دختر و پسر رهیبه مقابلم خ یجد یدرهم و چهره ا ییاخم ها

 دادن بودند !  قلوهدر حال دل و  یمهمان یاهویه الیخ یآن طرف تر  ، ب

انداختمش و با کفش  میپا ریز یقیانداختم و با نفس عم ینگاه میرا ن گارمیس

 یطور م نیخودم هم ا یعادت ها یاز بعض دیبا دیرفتم!شا شیپاشنه بلندم رو

کردن  دیو شا دنیرقص انیلذت ببرم؟چرا م شهیتواسنتم مثل هم میگذشتم!چرا ن

که  یکردم دارم به تعهد یهمه دودل بودم؟چرا حس م نیو برگشتن به خانه ا

از پشت سرم باعث شد  ییآرام قدم ها یکنم؟صدا یبودمش پشت م رفتهیپذ

 !نمتیجا بب نیکردم ا یبچرخم!نگاهش برق داشت و چهره اش اخم : فکر نم

رفاقت با او  یک انتخابم براجذاب بود ، مال شهینگاهش کردم.روزبه هم قیدق

جذب تن کرده بود  نیشلوار ج کیگشت! یبرم تیجذاب نیاش به هم یهم بخش



داد.کالج  یم شیرا خوب نما کلشیکه ه رشیاز ز یشرتیروشن و ت یبا کت

کرد ، مثل ساعت و  یاسپرتش ست م یها پیبا ت شهیراهم هم شیپا یها

که بابت  نیتر نگاهش کردم.آدم ا قیگذاشت!دق یکتش م بیکه در ج یدستمال

الزم باشه از  دینبودم : شا رمیسابقه مان حاال معذب شوم و نگاه بگ یرابطه 

 !ینظر کن دیفکرات تجد یبه بعد رو نیا
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 !یکج شد و سرش را باالتر گرفت : آمال..آمال...عوض نشد یکم لبش

سردشان شده بود  یبرهنه ام هم کم یدستانم خودم را بغل گرفتم.حاال بازوها با

:  ستمیبدهکار ن یزینفر چ کی نیدانستم الاقل به ا ی، خونسرد بودم و آرام ، م

 نگذشته که بخوام عوض شم! یلیخ

کوتاه غرق غم شد و کنترلش کرد :  یلحظه  کیلحظه ،  کی یبرا نگاهش

که  یشه اون حلقه ا یکرده ، نمونش م رییتغ زایچ یلیحق باتوا...اما خب خ

 دستت نبود! یقبال تو

 ینم گریدستم را مشت کردم.حاال د ندازمیب یکه به حلقه ام نگاه نیا بدون

درون دستم  یحلقه  نیخونسرد بودن باشم ، چون واقعا نبودم .ا یتوانستم مدع

حلقه و  نیگور پدر ا میبگو گرید یها یلیتوانستم مثل خ یچه؟چرا نم یعنی

کرده  رییع تغیسر یام بازگردم؟اصال چرا انقدر همه چ یراحت به مهمان

غم دار زد : من  یصورتم نشست و بازهم از همان لبخندها انیبود؟نگاهش م

کردم.چطور دلش  یهمه مرد رها نم نیا ونیجاش بودم ، همسرم و تنها م

 ...یوقت ؟اونمیایاومده بزاره تنها ب

 !یهمه خوشگل شد نیاش را با مکث ادامه داد : ا جمله



 ؟یبوده باش یرتیغ ادینم ادمی-

حسرت بود که  کی هیتر شب شیخنده نبود. ب هیزد ، اما اصال شب یخند تک

تو  یصورتش بچسباند : رو یرو یکیاش کنند و  یماسک نقاش کی یرو

 کرد! یو غالف م رتمیکه برات قائل بودم غ یبودم.اما احترام

 دنیکه بعد شن یهم جان نداشت : احترام یلیخ شیتلخ نبود اما انحنا لبخندم

 گذشتم دود شد و رفت هوا.مگه نه؟

 !دینبودم شا دنیتر شد ، اما خب..مرد جنگ شینگاهم کرد : ب یجد

 یم یکیبودند. نیشد مقصر خطابش کرد چون آدم ها هم یبا او بود.نم حق

فرار....خود من جزء کدام دسته بودم ؟  یکیکرد و  یدفاع م یکی،  دیجنگ

بودم.من..خود من ، وسط  دیبود..دفاع کرده بودم؟آن هم بع دیبودم؟بع دهیجنگ

که  یدیقااز ع یبودم!فرار یفرار کیکرکننده اش  یو سروصدا یمهمان نیا

 دهیاشان پس چرا با دروغ به مقصودم رس یئن بودم به درستاگر مطم

 کرده بودم؟ یبودم؟چرا پنهان کار

 دنیرفتن و چرخ یفرو کرد.آماده  بشیو دستانش را در ج دیکش یقیعم نفس

 دنیجنگ نیو ا دهیکه برات جنگ یادم شی.پششیپ یبهتر باشه برگرد دیبود : شا

 کنم. یم یخوشبخت یو بلده.. برات آرزو

 میکه داشت موها ینخل ، کنار باد یو من همان وسط ، کنار درخت ها رفت

 دهیمن جنگ یکه برا یو به جمله اش فکر کردم.آدم ستادمیداد ا یرا آرام تاب م

 یپسرها فقط برا یکرد.روزبه فرار کرده بود ، باق یم دمیفقط تهد اشاریبود؟

احساساتم  یبرا یا هعالق چیبدون ه یخواستند و آرکان... حت یهوس من را م

 بود! دهیجنگ
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بدون  یمهمان یبرا جانیخودم نبود.واقعا دست خودم نبود بعد ان همه ه دست

داخل کوله ام دست  یعرب یبرقصم و به لباس ها هیثان کی یبرا یکه حت نیا

و دست در دست نغمه که به زور من  دمیبزنم وارد خانه شدم.مانتوام را پوش

داد و تمام آدم  یم ارمبار از نیاول یکه برا یا یقیآمد از آن خانه ، موس رونیب

 دور شدم! شیها

سرعت به طرف  نیرا که رساندم ساعت از ده شب گذشته بود.با آخر نغمه

در خانه را  دمیشده بود!با دسته کل میروزها نیراندم که مأمن آرامش ا یخانه ا

دهند داخل خانه  یم میلو یمهمان یکه لباس ها نیتوجه به ا یباز کردم و ب

آلما خواب  احتماالداد شامشان را خورده و برگشته اند و  یشدم.سکوت نشان م

 رونیتاق خوابمان به بمبل انداختم.نور از داخل ا یبود!مانتو و کوله ام را رو

روشن  یبا تک المپ کم مصرف مقابل در کم ییرایکرده بود و پذ دایدرز پ

باز اتاق داخل را نگاه کردم و جان به لبخندم برگشت.واقعا  مهیبود!از در ن

طور  نیکه او ا یآن وسط برقصم و بنوشم درحال دیایچطور قرار بود دلم ب

را در نوت بودکش  ید و داشت مقاله ااش نشسته بو یخانگ یساده با لباس ها

 کرد؟ یمطالعه م

نبود که بتوانم به خاطر گذشته ام از  یزیشدم.تعهد چ زاریتر ب شیخودم ب از

 یخواست و به خاطر همان تعهد حاال از وسط مهمان یرا نم نیببرم!دلم ا ادشی

که متوجهم شود داخل شدم و از پشت دستانم را دور  نیبرگشته بودم!قبل از ا

چهره ام  دنیتکان دادن سرش و د یجاخورد و با کم عایگردنش حلقه کردم.سر

 مبهوت نگاهم کرد : آمال؟

 یبهم افتخار کن دیشانه اش گذاشتم و آرام زمزمه کردم : تو با یرا رو سرم

 آرکان.

چه شده که از خانه  ندیرا باز کند تا خوب تواند بب میدست ها یکردم گره  یسع

اجازه را ندادم : وول  نیکنم اما ا یم یرا باز وانهید کیسردرآورده و نقش 

 یبچه  نیع یپخ پخت کنم.اگه گذاشت یبترس یستی، خوبه دختر ن قهینخور دودق

 آدم اعتراف کنم!



 یدارم خفه م زمیصاف نشست: عز یدستم برداشت و کم یرا از رو دستش

 شده؟ یچ یبعد بگ یدستات و شل کن یگره  کمیشه  یشم ، م

بودم نجوا کردم  زانشیکه خواست را کردم و همان طور که از پشت آو یکار

آرکان.من امشب تا لب مرز گول خوردن  یبهم افتخار کن دیگفتم.با ی:داشتم م

 رفتم و برگشتم! طانیتوسط ش

 آمال؟ ید یم گاریس ی: بو دیکش یقینفس عم یلبخند چیه بدون

 طونیگول ش کممی یعنی:اوم ،  دید یو خوب بود پشتش بودم و نم دمیرا گز لبم

 و نفله کردم! طونیکم..زود ش یلیخوردم اما خ

بار با قدرت دستانم را از دور گردنش باز کرد و کالفه از چرت و پرت  نیا

با ان وضع و لباس ، چشمانش گرد شد  دنمیو به محض د دیمن چرخ یها

 :آمال؟
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کرد و من  یدانستم.تازه داشت به من اعتماد م یرا م نیزده بودم و خوب ا گند

م.سرم را شناخت که خرابش کرده بود یبود م دهیکه د ییزهایرا جدا از آن چ

 یجلو یمو یفر شده  یاما نگاهم را از چشمانش گرفتم و حلقه  نداختمین نییپا

 صورتم را عقب زدم: قشنگ شدم؟

..مگه تو خونه هیچه سر و وضع نیبه جلو برداشت : ا یبند شد و قدم شیجا از

 مارال.. ی

شده بود که چشمانش تنگ شدند و  ییزهایاش را ادامه نداد.قطعا متوجه چ جمله

 !یمارال نبود یزمزمه کرد : نگو که خونه 



 : نبودم! چاندمیرا درهم پ دستانم

 دشیکرد.انگار که ناام ینگاهم م یبیباعث شد سر بلند کنم.طور عج سکوتش

 وضع؟ نی..با ایکرده باشم : کجا بود

 یاز سردم یقی.تلفباهم پر کرده بود مانیعطرها یگرفتم ، اتاق را بو یقیعم دم

بود :  تیامن یبو هیبو را دوست داشتم.شب نی..اینیریو ش ی، تلخ یو گرم

 !یپارت

 ؟یچشمش شد : چ دنیو لرز شیصادقانه ام باعث پرش ابرو جواب

که دوباره  نی..قبل از امیو موها شیو بعد آرا دیلباسم چرخ یرو نگاهش

را گرفت و من را جلو  میاش کنم به طرفم آمد ، بازو وانهیبخواهم با تکرارش د

 تکرارش کن! گهیبار د کی:  دیکش

رساند اما...باز هم  ینم یدودو زدند ، ثابت کرده بود به من صدمه ا چشمانم

چشمشان را  یشد و خون جلو یبلند م شانیکه صدا ییبودم.از مردها دهیترس

 آروم باش! کمی:  دمیترس یگرفت سال ها بود م یم

کرد و از شدتش چندقدم به عقب  میکرد.به ضرب ، با همان بازو رها میرها

به جان استخوان دستم افتاده بود : آروم باشم؟آمال  یبیرفتم.دروغ چرا..درد عج

 ؟یپارت یلباسا رفت نیواقعا با ا

 زیدل ضعفه گرفتم.چ یچشمان سرخ و نگاه درشت شده اش ، لحظه ا یبرا

گذاشتم تا  میبازو یهم بود.دستم را رو یدرک رقابلیغ تینها یو ب بیعج

 داریزمزمه کردم : آلما ب یآرام یدهم و برعکس او با صدا نیدردش را تسک

 شه! یم

 یناباور نیکردم از سر هم یشد ، احساس م یکرده بود.باورش نم انیطغ

 یشد و هربار رنگش کبودتر و چشمانش گشادتر م یم رهیخ میمرتب به سرتاپا

 ؟یلباسا رفته بود نیشدند : با هم

و  یانداخت.شوخ یتر ترس به جانم م شیباره خفه شده و آرامش ب کی یصدا

هم گذاشتم و  ینشست و پلک رو راهنمیپ یجوابگو نبود ، دستم رو گریخنده د

 تکان میبا تأسف برا ینگاهم کرد.سر قیعم یاو با درد
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خواد دستم بلند  یکرد و از کنارم گذشت :دلم م رانیجمله من را و کیو با  داد

 گهیاما...د یخواب بلند ش نیکه از ا ادیصورتت فرود ب یرو یشه و طور

 !یستین نمیا قیال

انداختم و  یبود نگاه ستادهیا شیپ یکه چندلحظه  ییخشک شدم.به جا میسرجا

قلبم  یفرستادم و دستم را رو رونی، نفسم را ب دندیمردمک چشمانم لرز

تخت آوار شدم و  ی.رودندیلرز یزد...تند و بدون وقفه.زانوانم م یگذاشتم.تند م

را متحمل شده  یادیز تینها یکرده ام صورتم را پوشاندم.استرس ب خیبا دست 

هم  یلوس بغض یدخترها هیرفته بود.در کنارش شب نیبودم و توانم کامل از ب

 ترم کند. رانیداشتم که محال بود بگذارم بشکند و و

 یکاف یاحساس کردم به اندازه  یدر همان اتاق ماندم و بعد وقت یساعت کی

ساعت را در  کی نیآرام شدنش گذشته از اتاق خارج شدم.تمام ا یزمان برا

 یمکان را ترک م ستیعصبان یبود وقت بار گفته کیتراس به سر برده بود!

 یآرام شود و من هم ب ییدانستم امشب با تنها یم دیکند تا آرام شود اما بع

 حیکنم!فقط ترج دایآرام کردنش پ یبرا یبودم که بتوانم راه حل یتجربه تر از آن

ام  یدل شکستگ یبا همه  یگفت را انجام بدهم ، حت یکه قلبم م یدادم کار یم

 آخرش! یاز جمله 

 بیباز شدن در تراس هم باعث نشد به طرفم بچرخد.دست در ج یصدا

 یدرهم نفس ها یبه آسمان با اخم ها رهیگرمکن مردانه اش فرو برده بود و خ

نبودند و  یکه انگار آرام شدن یداغ و پر از خشم یی.نفس هادیکش یم قیعم

 زمان هم مرهمشان نبود!



و  میحرف ها دیو آرام زمزمه کردم تا شا ستادمیفاصله از پشت سرش ا یکم با

مدت  نیرفته بود ا ادمیباعث آرامشش شود : رفتم تا خوش بگذرونم. میحس ها

فکر کنه من بعد ازدواجم  یخواست کس یگذشت ، دلم نم یمن چطور م یزندگ

از  ینه..خبر دمیداون جا.. دیکه پام رس نی!رفتم و همنیشدم و خونه نش یمنزو

!نه تونستم بخورم ، نه تونستم برقصم و نه تونستم مثل ستیخوش گذشتن ن

دور  یزیچ هیکردم  ی..هرطرف و نگاه میبخندم!سخت بود همه چ شهیهم

 دستم شده بود مأمور عذابم.. یخواست خفم کنه.حلقه  یو م دیچیپ یگلوم م

تعهدم بشم و به فکر  الیخ یب ایلیبتونم مثل خ ستمین یمن آدم دمیجا بود فهم اون

ساعت بلند شدم و زدم  کیطور باشما...نشد!سر  نیکردم ا یدم باشم!سعخو

 یجا تا خودم بهت بگم کجا بودم و چرا بودم.چون با همه  نی!اومدم ارونیب

 یزن یبود!حاال داد م شدونم ، گفتنم..بهتر از نگفتن یم میتجربگ یو ب یخام

 ام! یراض ممیباش...اما من از خودم و تصم یهم هست یبزن ، عصبان

 خش دارش بدون نگاه کردنم بلند شد: چندوقته؟ یصدا

 ؟یرخش زل زدم :چ میبه ن گنگ

 ؟یکش یم گار؟چندوقتهی: سدیفرستاد و به طرفم چرخ رونیبازدمش را ب سخت

دندان  هیخوردند شب یهم تکان یرو میبود؟ چندسال بود؟دندان ها چندوقت

 سال!آمد : سه  رونیآرام از حنجره ام ب میقروچه و صدا
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و تأسف و درد و خشم نثارم کرد  ینگاه به شدت آزاردهنده ، پر از دلخور کی

 ؟یچ یعنیهم گذاشت : تعهد  یو چشم رو



که مقابل استادش زبانش بند آمده  یجیشاگرد گ هیشدم.شب یمنظورش نم متوجه

و  بیغر یتیاز عصبان دیلرز یم شیزد و صدا یباشد نگاهش کردم.پوزخند

،  یواشکی...شیآرا نیلباسا ، با ا نیقابل کنترل : با ا ریغ

عالمه آدم با هزارنوع نگاه مختلف  هیکه  ییجا ی...رفتی...پنهونیدروغک

هرز  ای دهیزنم سالم چرخ یدونم نگاهشون رو یکه نم ییکردن.آدما ندازتبرا

 یدیکش گاری، س یساعت جوالن داد کیبرهنه وسطشون  یپاها نیرفته...با ا

 بهیغر یخونشه و زنش وسط مردا یخبر تو یکه ب یمرد شیبه ر دنیو خند

که فکر  نیاز ا ی، خفگ یبهم دست داده..حس خفگ یرتیغ ینشسته ! حس ب

خوش و اعتماد  الیکنه و با خ یم یداره رفع دلتنگکردم زنم کنار مادرش  یم

 الینه....اعتماد و خ دمیفرستادم و د یم رونیو راحت ب قیکامل بهش نفس عم

شدم!خوردم  یخفه م قیعم یتک تک اون نفسا یجا دیوجود نداره!با یخوش

 ؟دریستین نیو خونه نش یزن منزو یکه ثابت کن یدختر خانم...رفت یکرد

گم  یم کی...احمق بودن من و...تبریرو هم ثابت کرد گهید زیچ هیکنارش 

 بهت!

که به جان روح و وجدان آدم  میبدخ یسرطان هیدرد داشتند ،  شب شیها حرف

پرتاب کنم : من زود  نییباال به پا نیخواست خودم را از هم ی، دلم م فتدیب

 متوجه اشتباهم شدم و برگشتم!

 ؟ی:اصال چرا رفت دیکش ادیفر

 هیمنه ، قبل تو.. یزندگ نیرا بلند کردم : چون ا میهم مثل خودش صدا من

 یکردم تو ی..همه جور غلطایمهمون نیا یپام تو هیبود و  گاریدست من س

 رییتونم چندماهه خودم و تغ یکردم.نم یزندگ یطور نی، هجده سال ا میزندگ

 مهمنن...سخت یمن و عادت رفتار یبدم..کارام اشتباهم باشن زندگ

با  ینه و مسافرت نه و دورهم ینه و مهمون گاریبگم س هوی..سختمه رییتغ

 دهی!مگه ندارنیم نیینه!معتادم بخوان ترک بدن کم کم دوزش و پا پمونیاک

 یشناخت ینم ؟مگهیدیند ایمهمون نیهم یمن و..مگه روز اول من و تو یبود

 من و!



..نگران خشم و یبیو من هنوز هم به شکل عج میآخر زده بود میبه س هردو

نشسته بودند :  یخون یچشمانش رگ ها انیاز حد م شیاو بودم.ب تیعصبان

 !هیهوارم سرچ نی!بفهم دردم و ایتو زنم یلعنت

 خونم ! نیا یچون زنتم االن تو قایدق-

 : آمال..آمال! دیو با عقب فرستادنشان نال دیکش شیموها انیم یدست

جواب دادم  یبلند یداشته باشم با صدا یا یکه شوخ نیو بدون ا یناگهان یلیخ

 : گشنمه!

 هینگاه چند ثان نیاش شدم!ا رهینگاهم کرد و من خودم هم شوک زده خ شوکه

 ؟یتکان داد : چ یسر ریو او متح دیطول کش

 

 [12:59 12.03.19, ]ایـآل (زهرا ارجمندنaʍaℓآمــ)

 256پارت_#

 آمــــال#

 زهرا_ارجمندنیا #

 گرید یکی نیحساس بودم اما ا یصحبت ها انیاستاد گفتن مزخرفات م شهیهم

فر رها شده دور  یکه از موضعم عقب بکشم موها نینوبرانه اش بود.بدون ا

نخوردم امشبم  یناهار درست و حساب ه؟ظهریصورتم را عقب راندم: خب چ

 گشنم بشه! هیعیشام!طب

 ؟یعنوانش کن یثبح نیوسط همچ هیعیطب نمیتکان داد : ا یسر ریمتح

گفتارم تمرکز الزم را داشته باشم :  یدادم تا بتوانم رو یرا در هوا تاب دستانم

 من نگفتم ، ذهنم گفت..دست من نبود!

مرد  یگ یخودم را بغل کردم : توهربار م ینگاهم کرد و من با بدخلق فقط

 بدتره! یلیاما حرفات از صدتا س یستیزن ن یدست بلندکردن رو



 هیآرام شده ، واگو یلحظه ا یکردم برا یفقط نگاهم کرد و من حس م بازهم

که  ییشوم با صدا مانیکه پش نیلب رانده و قبل از ا یام را رو یذهن یها

 یلیو دل تیزندگ یبد رییتغ ییهویهم مظلوم شده بود نجوا کردم : سخته ،  یکم

خواد برم  یدلم م ،سخته!من فقط هجده سالمه  ینکن دایپ رییتغ نیا یهم برا

رو تجربه کنم ، اصال  یادیز یبگردم..کورس بزارم ، ممنوعه ها رونیب

بلند بخندم و برام  یبا صدا رونمیب یخواد وقت یبکشم و شاد باشم.دلم م گاریس

 یبلند خندم ناراحت م یکه از صدا مهیزندگ یتو یمرد هیدغدغه نشه که 

بگم و بخندم و دوست  تشونیاز جنسو با ادما جدا  یخواد برم مهمون یشه!دلم م

کنم و  یآلما باز یمادر و برا هیخونه و نقش  یخواد بمونم تو یباشم!من دلم نم

 میو بر یایداشته باشم تو ب دیو درس بخونم و شب به شب ام رمیبگ ادیغذا 

 !رونیب

برام کسل کنندست  یشم...آشپز ی!خسته مستمینکردم.بلدش ن یزندگ یجور نیا

 نیتونم باهاش ارتباط برقرار کنم ، ا ی!نمستیدست من ن نی، دقت کن که ا

تونم برم  یتونم راحت توش برقصم.به خاطر آلما نم یو نم کهیخونه کوچ

، برم  دیخرخواد بگردم..برم  یکنه!دلم م یآموزشگاهم و درس خوندن کالفم م

 ه من از ازدواج انتظار داشتم!ک ستین یزیچ نیکافه...با دوستام باشم ، ا

کرد  یو بعد همان طور که با چشمان نافذش نگاهم م دیرا شن میحرف ها قیدق

 ؟یمونیتکان داد :پش یسر

نشست حتما حالم  میدرامد و در گلو یبغض از کدام قبرستان نیدانستم ا یم اگر

 میصدا یشد.بلد بودم نگذارم بشکند و خودم را کنترل کنم ، با کالفگ یبهتر م

 تونم بشم؟ یکالفه که م یرا بلند کردم: نه..ول

خشمش را  یبود اما او هم بلد بود جلو یبه جلو امد ، هنوز عصبان یقدم

نگفته  یچیسد ساخته بودم : چرا ه میبغض ها ی.همان طور که من براردیبگ

 ؟ یبود

اش  نهیخواست.به س یدلم آغوشش را م یباور رقابلیغ تینها یشکل ب به

پسرهارا با او  ی، ذهنم همه  یساعت مهمان کیشدم.امشب در همان  رهیخ



داده بود  حیرفتار او را ترج یبود.ذهنم مردانگ بیعج جهیکرده بود و نت سهیمقا

 تونن ذهن آدمارو بخونن! یکردم روان شناسا م ی: چون فکر م
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 قدم جلو آمد: مگه جادوگرن؟ کیزد و باز هم  یتک خند مبهوت

 !ادهیادعاشون ز ینه ول-

و  ادیکه م یکمک به مراجع یبرا یپلک بست : آمال هر روان شناس خسته

 ...یداره نه ذهن خوان دنیبه شن اجیاحت زیتر از همه چ شیب نهیشیجلوش م

توانستم  یچه و نم یعنیحرفش  دمیفهم یبود.من م یبیطور غر کی زیچ همه

عدم درک را به سنم نسبت بدهم : من مراجعت  نیدرکش کنم.دوست داشتم ا

 !ستمین

دادند دست  یجان نم یادیپر نبودند ؟ ز یادی...زشیتکان داد و موها یسر

 یتوانستم فقط رو یشب؟نم مهین نیچه مرگم شده بود در ا ؟منیبکش انشانیم

 !میزن یحرف م می، دار یستیالبته که ن تمرکز کنم : شیصدا

بودند  دهیچیپ میهمچنان دور بازو میو دست ها دمیکش یقیاخم محو ، نفس عم با

 !میکرد یدعوا م میتر داشت شی: ب

 خودشه! یلب زد : اون که سرجا قاطعانه

 کمی میبند تیاولو یدر لحنش نبود : منته یشوخ یگرد شد ،  ابدا ذره ا چشمانم

و من  یکه زد ییو بعد به حرف ها میرس یم تیکرده ، اول به گرسنگ رییتغ

 ..بعد هم..ینگفته بود یچیفهمم چرا تا االن ازشون ه ینم

 حرفش :البد دعوا! انیم دمیپر



 شک نکن!-

را عقب فرستاده و همان جا نگهشان  میو با دست موها دمیکش یکالفه ا پوف

نرم شود از تراس  یکم یکه حت نیداشتم.به ژست کالفه ام زل زد و بدون ا

تراس به اسمان  ی  شهیسراسر ش واریخارج شد.اما من همان جا ماندم.از د

دعوا و داد و  یشدم و چشمانم را با آرامش بستم.با همه  رهیصاف شهرم خ

نداشتم به  یریحاال ارام بودم و با وجدانم درگ نیکه هم نی!ادیارز یقالش...م

تنگ  کیداخل  ایبودم که از در یماه کی هیب! شدیارز یها م نیا یهمه 

کرده بود اما...به همان  رییتغ زیکوچک شده بود و همه چ میانداخته باشند ، جا

 خو گرفته بودم! بیعج دیکش یکه کنارم داخل تنگ نفس م یا یتک ماه

آسمان خارج شوم و به داخل  یرگیآمال گفتن آرامش باعث شد از خ یصدا

 یدادم و دلم م یوسط خانه جوالن م شیخانه برگردم!با همان لباس و آرا

 دنیخواست اول از همه از شر آن ها راحت شوم!وارد اشپزخانه که شدم با د

 ارشوریسرخ شده و گوجه و خ یآماده  یکه گرم کرده بود و همبرگرها ینان

 باال میکنارش ابرو
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زمان  یلب زد : تو ینشست و بدون نگاه کردنم جد زی.خودش هم پشت م دیپر

 !میصحبت کن دیبخور..بعدش با ایشد آماده کرد.ب ینم نیبهتر از ا یزیکم چ

بود  یسس قرمز ینشستم!نگاهم پ شیو روبرو دمیرا عقب کش یهم صندل من

تا صبح معافمون  یستیزد : اصال هم حاضر ن یداشت چشمک م یکه حساب

 ، نه؟ یکن

 مشخص بشه! فمونیتکل دیامشب با نیتکان داد : نه ، هم یسر یا یشوخ بدون



تا دلم  اورمیرا درب شیادا یشد حت یبود که نم نیاش سنگ رهینگاه خ آنقدر

 یکه فکر م یزیتر از چ شیلقمه را که خوردم متوجه شدم ب نیخنک شود!اول

تعارف کوچک هم  کی یلقمه حت نیتا اخر نیهم یکردم گرسنه بودم برا

 یخوش به پشت یشد با حال یخال میباالخره ظرف غذا یسهمش نکردم!وقت

 زدم و چشمانم را بستم : همبرگر بدون نوشابه هم بد نبود! هیتک یصندل

 ؟یشد ریس-

 نینشست :صاف بش میگوش ها انیم شیتکان دادم و باز صدا یسر شیبرا

 آمال!

صاف نشستم و چشمانم را باز کردم ، هردو دستش را از  یحوصلگ یب با

 ییکرد : چه روزا یقرار داده بود و بدون انعطاف نگاهم م زیم یساعد رو

 ؟یآموزشگاه کالس دار

کردم :  یاداوریخودم  یاکه سابقا کالس داشتم را بر ییدر ذهنم روزها عیسر

 زوج!عصرا یروزا

 شیپ رهیبه بعد آلما م نیزوج عصرا از ا یخب ، روزا یلیتکان داد : خ یسر

 یبرس یتون یکار من زود تموم شه خودم نگهش دارم!کالسات و م دمیآهو..شا

 !یو بر

و با دستش  دیکش یقیو منگ نگاهش کردم.نفس عم جیو گ دیباال پر میابرو

 یدوست دار یخوش حالتش را عقب فرستاد : گفت یادیپر و ز یهمان موها

 !یکن دیو خر یو کورس بزار یو بگرد یبر

تفکر بود لب زد  یکه نشانه  یکرد و با اخم یهارا گفته بودم ، مکث نیهم قایدق

مسابقه  یکه فقط برا یینایداره ، انواع و اقسام ماش ستیدوست دارم که پ هی: 

آوردن و  نییخودشون پا ی قهیموتورشون و به سلدن و کال  یدادن جون م

ازش خواهش کنم  تونم یروز م کی یداره..هفته ا نیدادن!خودشم ماش رییتغ

 !یمنیتمام نکات ا تی!با رعایکورس بزار ستیپ یتو نشیاجازه بده با ماش

 یطور برا نینکشم و او هم غیدهانم قرار گرفت تا ج یاراده جلو یب دستم

 یلیذهنم  خ دیندارم ، با یو کافه مشکل دیداد : من با خر یخودش ادامه م



 ونیرو بد بدونم.برو...با دوستات برو اما لطفا م یزیچ نیباشه که همچ ضیمر

وقت  چیه یحدودحد و  یدوستات جماعت مذکر وجود نداشته باشه، من حت نیا

 چینکردم که چون فالن اخالق و دارن باهاشون نگرد!ه جادیدوستات ا یبرا

 هیکنم اما فقط ازت  ینم نیو انتخابت توه تتیحد و حدودا به شخص نیوقتم با ا

 یسر هیها کامال دخترونه باشه! یدورهم نیخوام ، ا یم زیچ
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 ادیو البته منم بدم نم مید یباهم انجام م یهم اگه دوست داشته  باش دهارویخر

و  میبخور یزیچ هیکافه و  امیدوساله باهات ب یکیو  ستیب یپسرا هیشب

گم دخترونه برو  یکه م نمیها الزمه!ا یزندگ یهمه  یتنوع ها تو نی.امیبرگرد

اما  ستین اارتباط با آدم یبرقرار یتو تتیمحدود ینشونه  رونیب

 منه. تیخب...حساس

گفتند حال من بود!بدون توجه  یو مات که م شی، ک میچه بگو دیدانستم با ینم

 یر یکه م یی.اون روزامیزیر یبرنامه م هیزمزمه کرد :  قمیبهت عم نیبه ا

 هیباتو...درس خوندنت و با  یکه خونه ا ییآموزشگاه غذا با من و روزا

 یکردم!فقط م یمزودتر هم  دیکه با ی.کاریتا خسته نش میبر یبرنامه جلو م

 ...زیچ هیمونه 

تمام  شیحرف ها نیخواست او حرف بزند و با ا یشده بودم.فقط دلم م الل

که با هرکلمه  یمن را پوشش دهد.همان کار ریاخ یها یها و خستگ یدیناام

دوشم برداشته شده و  یاز رو یکردم بار بزرگ یکرد.حس م یاش داشت م

 توانم راحت تر نفس بکشم. یم

کنار  ی، باشه تجربه کن..منته یممنوعه هارو تجربه کن یداردوست -

تجربه  یخوا یو حال خوب م یکه به اسم سرخوش یمن.هرکوفت و زهرمار



 نمیکه به جان آلما قسم بب گارهی...اونم سزیچ هیجز  میکن یباهم تجربه م یکن

 یعنوان از اشتباهت نم چیلباست به ه یدستت و بوش و حس کنم رو یتو

دستم چون حرفام  ید یم یاریم یدار گاریس یاالن.هرچ نیاال هم هم!حگذرم

 دعوام برسم! یخوام به ادامه  یتموم شده و م
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بود که  یزیاش چ یحالم و همراه قیبودم.درک عم شیمنگ حرف ها هنوز

کردم از زبانش بشنوم!همان طور نگاهش کردم.او هم  یوقت باور نم چیه

 یرگیاش خ یدادن به صندل هیتک نیاش جمع کرد و ح نهیس یدستانش را رو

 نگاهم را جواب داد : منتظرم!

 یم یاحساسات دیرا فشردم.نبا میبا دو انگشت پلک ها عیزدم و سر یخند تک

 !فمهیک یبسته دارم که تو هیشدم : فقط 

 !ارشیخب ،  برو ب یلیخ-

دستم بدهد از  یاحساسات خروشان کار نیکه ا نیبرخواستم و قبل از ا میجا از

را از داخلش  مهین گاریمبل افتاده بود.پاکت س یرو فمیزدم.ک رونیاشپزخانه ب

دوباره راه امده را  قیچندنفس عم دنیو کش یو بعد ، با مکث دمیکش رونیب

آن را برداشت و  عیسر یلیو مقابلش قرار دادم خ زیم یبرگشتم!پاکت را که رو

 دیبود غر دهیکه دوباره در نگاهش شعله کش یمشتش مچاله کرد و با خشم انیم

 به دعوامون! میرس ی: خب ، م

 یکیزیآرامش مقابلش نشستم و دستانم را درهم گره کردم : اهل زد و خورد ف با

 !دییتونم بگم بفرما یراحت م الی، پس با خ یستیکه ن



 یتیسرهر موقع یخوبه اما وقت یلیکردن خ ی: آمال شوخدیکش یقیعم نفس

!بحث امشب ما یشه مسخره باز یده و م یو از دست م تشیماه یخرجش کن

 !ادیباال نم تی..من هنوز نفسم از شدت عصبانهیواقعا جد

را جمع کردم و او با انگشت شست و اشاره چشمانش را مالش داد : من  لبخندم

بار  کی یتلخ هیکه با  یمن یهمه چالش واسه زندگ نیخوام.ا یازت آرامش م

 یزی...چیطنتیفهمم هجده سالته و پر از شور و ش ی! مهیادیز دمیبه ته خط رس

 نیشنوم ازت؟اب دروغ دیفهمم چرا با یرفته..اما نم نیوجود من از ب یکه تو

 !یبود قبلش بهم بگ یمشکل راه حل داشت فقط کاف

 کنه! یتو اعتقاداتت با من فرق م-

چشمان خسته و سرخش برداشت و خسته لب زد : درک  یرا از رو دستش

 به اعتقادات نداره! یآدما ربط طیشرا

 دیبود که با ییجمله از آن ها نیجواب بسته شد.ا یدهان باز شده ام برا 

 یلحظه ا یکردم ! همان طور نگاهش کردم که باالخره برا یفکر م شانیرو

هم  یخانواده برا یو اعضا میخانواده ا هیما  نهیا ریخشمش کمرنگ شد : غ

 شن ؟ ینگران م

زدم ممکن بود آن حس خفه کننده  یم یرا آرام و محو تکان دادم.اگر حرف سرم

دست من را گرفت و و  دیجلو کش زیم یشود!دستش را رو لیام به اشک تبد

 توام آمال. یها یسرکش نیمحکم فشرد : من نگران ا
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تکان داد :  یرا محکم بهم چسباندم تا بغضم را قورت بدهم و او سر میها دندان

 حرف بزن!



 انشانیاشک از م دنشیکوچکمان تا با د یرا چرخاندم درون آشپزخانه  نگاهم

زن خوب و  هیتونم بهت حس  ینشود : من نم ریسراز

 بدم؟بچم؟رفتارام..فکرام؟

اصال  ینیب زشیآب ر نی..ایشدند.لعنت دهیچیدرهم پ یادیبا غلظت ز شیها اخم

 دمیخواب یپتو م ریرفتم و ز یم دیچه وقتش بود؟با

 ه؟یچه مزخرف نیا -

 دمیرا با چنگ عقب کش میو موها دمیکش رونیدستش ب انیرا از م دستم

 ام! یادیگفتم ، اصال از سرتم ز یزیچ هی..یچی:ه

را دور زد و با گرفتن آرنجم من راهم  زیبلند شد.م شینگاهم کرد و از جا نرم

اش دلم داشت  رهینگاهم کرد.درون چشمان ت قینگاهش کردم و دق قیبلندکرد!دق

 شه دعوات کنم؟ یشد : چرا نم یآب م

 شیدستش بود و او نرم دستش را رو انیگرد شد و هنوز آرنجم م چشمانم

 شده بود؟ وانهیداد.د یحرکت م

من و....من مارال تا حاال بهم تو نگفته  یپوکوند ین؟زدیتر از ا شیدعوا ب -

چشمت  یکردم بگن باال یزدم شتکشون م یکس نگفته بود.م چیبود!ه

 یگ یتازه م یزن یغر سرم م یبچه گربه نشستم ه نیابروا..حاال جلوت ع

 دعوا نکردم؟

 یطور نیو ا یکه لوس شد نهیچشم بست و باز کرد: پس هم یلبخند محو با

 !یکن یمظلوم نگاه م

نشان بدهم من را با  یکه چشمانم پر از بهت شوند و بخواهم واکنش نیاز ا قبل

آغوشش گم شدم!نفسم  انیم میایو تا به خودم ب دیاتکا برهمان دست جلو کش

 کاریچ یبا بهت بلند شد :دار میام گره خورد و صدا نهیدر س یلحظه ا یبرا

 ؟یکن یم

 کنم! یگوشم نشست: دارم دعوات م ریز سرش

:  نمشیبب تا خوب دمیزدم و سرم را عقب کش یاش گرفته بود؟تک خند یشوخ

 ؟یشکل نیا



بلندش و زمزمه اش قبل  یشانیپ یلختش اوار شدند رو یامد.موها نییپا سرش

 !یطور نیما بود: نه..ا انیم یجمله  نیخفه کردنم...آخر

دستانش ،  یصدا بود.قرار گرفتنم رو یب لمیف کی هیبعدش شب زیچ همه

 چیکه ه ی، دراوردن لباس مانیتخت اتاق خواب...ادغام نفس ها یفرودمان رو

کردم به دست او از تنم خارج شود و  یفکر نم دمشیپوش یم یوقت وقت

 هاتن مانینفس ها یمهم نبود بهم بخورد!سکوت و صدا میبرا گریکه د یشیآرا

 یرا م انمانیعر یداشتند و سرشانه ها انیجر انمانیبودند که م ییزهایچ

 !دندیبوس
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بود اماده ام و من بدون  دهیو پرس دهیعقب کش یکم زیاز تمام شدن همه چ قبل

آرام و بدون ترس...آرامشش ،  تشنه  یفقط نگاهش کرده بودم.با چشمان یجواب

ام  یم امادگتوانست یترس هارا شسته بود و حاال فقط با چشمانم م یکردنم همه 

 بود! خیتار یدعوا نیقطعا منحصر به فرد تر نیبزنم!ا ادیرا فر

 گرید یدان یو م دهیکه به روز اخرش رس یسال هیبعد...تمام شد ، شب یکم

تخت قرار گرفتند و من با پنهان  یکنارهم رو مانیشود ، تن ها یتکرار نم

سابقم درون  یایکه بعد تمام شدن دن یاش آن بغض نهیس یکردن سرم در قفسه 

 هیشب یشکل بمنامرت یفر شده  یموها انیو او دستش م دمیبود را بار میگلو

 نوازش گرفت .

 انیاو......پا یپر محبت و مردانه  یدست ها انیدخترانه ام م یایدن انیپا

 بود! یشکوهمند



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

******** 

 ؟یخوب-

که از درز پرده ها داخل  یو چشمانم را از هجوم نور دمیرا باالتر کش مالفه

 اریخواب آلود و کسل بود : اوهوم.صبحونه مو ب میامد جمع کردم.صدا یاتاق م

 تختم بخورم! یرو

تخت و کنارم  یاش رو یو بعد بستن بند ساعت مچ دندیخند چشمانش

 ستیتقد بود چرک بازداده بود چون مع رییتغ شبید نینشست.ملحفه هارا هم

: خب ظاهرا افت  دیرا سنج شی.دستم را گرفت و دما دنیان ها خواب یرو

 گه؟ید یخوب ی!مطمئنیفشار نداشت

لپم قرار  ریرفتم و دستم را ز شیبرا یبچه تصورم کرده بود؟چشم غره ا چقدر

 برام اماده کن! یدادم : تخم مرغ عسل

تا هستم کمکت کنم دوش  یخوا یو برخواست : م ختیرا بهم ر میخنده موها با

 ؟یریبگ

 ؟یانقدر زرنگ ییرا بستم و در همان حالت لم دادم : بچه کجا چشمانم

 !اریدرن یبار خنده اش صدادار شد : انقدر خوشمزه باز نیا

همان حال ماندم تا از اتاق خارج شد و بعد چشمانم را باز کردم.به فرو  در

که گذشته بود و  یشب ادیانداختم و با  یذرا نگاهتخت گ یکنارم رو یرفتگ

دچار  نیریش یضربان قلبم شده بود دلم به ضعف شیباعث افزا یهرزگاه

 اد؟ینم خجالتملب با لبخند زمزمه کردم : چرا  ریفرستادم ز رونیشد.نفسم را ب

که  نیخنده ام گرفته بود ، آرام بلند شدم و بعد از ا میحجم رو نیهم از ا خودم

ام رفع شد قدم برداشتم ،  تا او بساط صبحانه را  جهیصبر کردم و سرگ یکم

که دورم بود وارد حمام  ی!با مالفه ارمیبگ یکرد وقت داشتم دوش یاماده م

پخش  شیو آرا حمامدر  ینصب شده رو ی نهیدر آ رمیتصو دنیشدم و با د

 باال میشده ام ابرو
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بگردم  یشد : اله دهیرژ پخش شده تا گونه ام کش یو دستم رو دیپر

 بودم که! شیتو...کال آرا یدیکش یچ شبیبرات.د

آب را باز  ریگذاشتم و با باال انداختن شانه ام ش یآرکان را کنار یبرا یدلسوز

داشتم.درد کم کمرم  اجیبود که آن لحظه به ان احت یزیآب..تنها چ یکردم!داغ

راحت چشمانم  الیرفت و من با خ نیپوستم از ب یبه محض نشستن آب داغ رو

 دوش نگه داشتم! ریرا بستم و سرم را ز
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که در وجودم نشسته بود اجازه  یهم طول ندادم.ضعف یلیگرفتنم را خ دوش

 یتن پوش عروس ی!حوله رمیبگ یطوالن یو دوش ستمیراحت با یلیداد خ ینم

 میلباس ها اطیو بعد با احت دمیچیبود.آن را دور خودم پ زانیام پشت در حمام او

شم کامال پاک شده یرا مهار کردم.آرا میکوچک موها یو با حوله ا دمیرا پوش

 دیایتر به چشم ب شیچهره ام ب ی دهیشد رنگ زرد و پر یباعث م نیبود و هم

 میکرم مرطوب کننده به پشت دست ها یرنگ جلوه کنند!کم یب یکم میو لب ها

پوستم  یدر پخش کردنش رو یسع میدست ها دنیکه با بهم مال یزدم و در حال

 داشتم از اتاق خارج شدم!

 دمیکش یباز اتاق آلما سرک مهیدر ن انیکه سراغ آشپزخانه بروم از م نیاز ا قبل

 شبیلبم نشست!تمام لحظات د یرو یلبخند دمیاورا غرق خواب د یو وقت

هم  یکه کم یاسترس داشتم که نکند از خواب بپرد و وارد اتاق ما شود!استرس

 امد! یبه نظرم جالب م

 زیم دنیو با د دمیآشپزخانه که شدم آرکان را در حال برش زدن نان د وارد

 : به به !دیباال پر میبود ابرو دهیکه چ یرنگ و لعاب کامل و خوش



 دنیانداخت.با د یرا نگاه میسرتاپا قیسرش را بلند کرد و دق میصدا دنیشن با

ام چهره اش خندان شد و  یعروسک شرتیو ت میاسلش پا یشلوار ورزش

 !تیزمزمه کرد: عاف

 ؟یدرست نکرد ی: کاچ دمیکش رونیرا ب یتکان دادم و صندل یسر

: حاال توقع  دیرا عقب کش میروبرو یرا مقابلم گذاشت و صندل یمرغ عسل تخم

 حد؟ نیشدن ندارم ازت اما واقعا در ا دیسرخ و سف

 یسرم را صاف کردم : عال یرو یخنده زدم و با حرکت دست حوله  ریز

 بود!

نان کنده و داخل  یاشاره کرد شروع کنم و من تکه ا شیحرکت چشم و ابرو با

 !شبید یخسته شد یلیظرف عسل فرو کردم :خودتم بخور..خ

 کارینجوا کرد : چ ردیبروزش را بگ یداشت جلو یکه به شدت سع یلبخند با

 شه؟ یکنم روت کم م

باال انداختم  یرا داخل دهانم گذاشتم و با همان دهان پر حاضر جوابانه سر لقمه

  ستین ی:زحمت نکش ، کم شدن

نان و مربا درست کرد و برعکس من با آرامش  یاسب دهانش تکه اتن به

 به آن زد: معلومه! یگاز

 یام راهم زدم.اگر چندخرما هم کنارش بود ب یندادم و تخم مرغ عسل یجواب

بخورم :  رهیشد.عادت داشتم تخم مرغ را با خرما و ش یخوشمزه م تینها

 !ستیباشه بد ن رشمی؟شیخرما ندار
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 نیگفت : شما خانم ا یجد خچالیباز کردن در  نیبرخواست و ح شیجا از

 !میندار یچ میدار یچ یخودت بدون دی..باایخونه هست

کاسه مقابلم  کیرا در آورد و همراه  رهیش ی شهی، ش یکنار یهم از قفسه  بعد

 ی!حوصله ختمیرا باز کردم و چندقاشق داخل کاسه ر شهیش یقرار داد.در فلز

 ریبحث مسخره راجع به خانم خانه بودن به سا نیکه جوابش را بدهم و ا نیا

کند نداشتم!خوردن با ولع من را تماشا کرد  دایام گسترش پ یخانه دار فیوظا

 واقعا؟ ی: خوبدیپرس یا یآرام و به دور از هرگونه شوخ یلیو خ

صفحه  یبه ساعت مچ ینگاه میو با ن دیکش یدادم ، نفس راحت یرا تکان سرم

رم دانشگاه اما عصر زود  یرا دور زد :  من م زیبزرگ و مردانه اش م

 حالت خوب نبود بهم زنگ بزن! یگردم!اگه حس کرد یبرم

 یفتن دستش روتکان دادم و خواستم بلند شوم که با قرار گر یدهان پر سر با

پا نشو ، تا آخرش بخور...واسه ناهارم غذا سفارش  نیشانه ام مانعم شد : بش

 درست بشه!فعال دتیپر یرنگ و رو نیبده.امروز و استراحت کن تا ا

فرق سرم کاشت و از آشپزخانه  ینرم رو یحرفش هم بوسه ا نیاتمام ا بعد

در خانه امد و من بعد قورت  یکه بعدش صدا دیهم طول نکش یلیزد.خ رونیب

زده و به او فکر کردم.به او  هیتک یصندل یداخل دهانم به پشت یدادن لقمه 

 !بشیو غر بیعج ی..مردانگزشیر ی..اخالقش ، محبت هاشیکارها

و  دیچیپ یبود که نرم نرمک دورت م چکیپ کی هیکنارش شب یو زندگ آرکان

وابسته  ییطورها کی،  یکرد یم ریچه شده وسطش گ یکه بفهم نیقبل از ا

 نیکه ا نیا یشد و برا یم بیاش ترک شهیات با ر شهی.ریشد یاش م

 !یزد یخودت را تبر م دیبا یرا قطع کن یوابستگ

 یگله م یکه وقت یمرد ریشد، درگ یم رشیفکر و احساسم داشت درگ من

زورش ، از  دنیبه رخ کش یبود به جا یعصبان یو وقت دیشن یکردم من را م

 کم کند! ییگرفت تا خشمش را تنها یمن فغاصله م



 شهیش یشد ، رد انگشتانش را رو یبود طوالن دهیچ میکه برا یزیم یرو نگاهم

ام کنند  چارهیب میکه فکرها نیو قبل از ا دمیکردم ، لبم را گز یحس م رهیش ی

 یم خواب آلود آلما باعث شد سرم بچرخد ، با دستش داشت چشمش را یصدا

 کو؟ ابامباال رفته بود : ب شیاش تا زانو یو شلوار عروسک دیمال

 یکه نم یکردن من و تا سر فرو بردنم در باتالق وانهیبعد د تیگفتم بابا یم دیبا

اش  رهیبه سرکارش رفته؟ خ یدلبستگ ای یدانستم اسمش را بگذارم وابستگ

دست و روت و بشور  میفرستادم : سرکار ، بر رونیزدم و نفسم را ب یلبخند

 !میصبحونه بخور ایب

،  دیزد و خوابش از سرش پر یخوش و رنگ و لعاب چرخ زیم یرو نگاهش

 خوشمزه : ملبا! یشکمو
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تکان  شیبرا یافتاد.سر یآلبالو آب دهانم راه م یمرباها دنیهم بودم با د من

 یم شیپا ریکه ز یکیپالست یو صندل ییبلند شدم!تا کنار روشو میدادم و از جا

دست و صورت شستن  رهیکردم و خ تشیهدا دیگذاشت تا صورتش را بشو

، چقدر  تشفکر کردم چشمان درش نیتپل..به ا یکودکانه اش با ان دست ها

 آرکان است! هیشب

 کرد! یرا ، سر به راه م یاغیمن  که نرم و آرام داشت یمرد

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

******** 

 حواست و جمع من کن آمال!-



 ادیچانه ام گذاشتم و به کلمات کتاب زل زدم : بدم م ریحوصله دستم را ز یب

 ازش!

 یتون ینم ادیدرس بدت م نیکه از ا یتکرارش کن یه ی: تا وقتدیغر یجد

،  یرو از ذهنت خط بزن یمنف یجمله ها نیکن ا یسع کمی،  یریبگ ادشی

 !ستین یسخت زیفلسفه چ

حالتم  نیبه خاطر ا میقرار دادم ، صدا زیم یرا بستم و سرم را رو چشمانم

کردن و چه  ی: به من چه افالطون و ارسطو چه غلط دیرس یگرفته به نظر م

 داشتن اخه! ییاستدالال

 یمعلم سع کیکه در نقش  یلب راند و من کالفه از سه ساعت ریرا ز اسمم

داشت کلمات کتاب را در مغزم فرو کند با ناله سرم را بلند کردم :  تو 

 کشن از دستت؟ یشاگردات چه م

هم خوش  یلیآرام زد : من خ یخودکار به پشت دستم ضربه ا با

 !یتنبل یاخالقم!جنابعال

 ..خسته شدم!ستمیتنبل ن-

 کاریچ یگ یپرتاب کرد : االن م زیم یفرستاد و خودکار را رو ونریب ینفس

 م؟یکن

 ریسرم جمع کرده بودم و چندتارش از ز یباال یرا به صورت گوجه ا میموها

فکر جواب  یامد.عقبشان راندم و بعد کم یصورتم م یرو یدستم در رفته و ه

 مارال! یخونه  میدادم : بر

 وقت شب؟ نیا-

:  دمیکش نییپا یبلند شدم و دامن کوتاه تنم را که باال رفته بود کم میجا از

 اون جا! میزنم شام درست کنه بر یساعت تازه هشته ، زنگ م

: شام و خودمون  دیبه گوشم رس شیبروم صدا رونیکه از اتاق ب نیاز ا قبل

 نکن! تشونی.اذمیبر یو م میخر یم



 یکند : به شکل لج درار فیک را بلند کردم تا خوب بشنود و میهم صدا من

 همه مثبت بودنت.... نیاصال از ا ادی!بدم میبافهم و کماالت

 تمیکردم ر یکه با انصاف قضاوتش م یفقط خنده اش بود!خنده ا جوابم

 داشت! یدلنواز
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 یکم شی.صدامیبه ان جا برو میخواه یگرفتم و گفتم که م یمارال تماس با

کارمان  نیحرف ،  شاد شد و به شدت از ا نیا دنیگرفته بود اما به محض شن

لباس  یآرکان بود..حت یاماده کردن آلما به عهده  شهیاستقبال کرد.مثل هم

آلما نشان  یاغش غش خنده ه یداد و صدا یانجام م یرا هم با باز دنشیپوش

 برد! یلذت م اریپدرش بس یهمراه نیداد از ا یم

توانستم درک کنم اما با  یها نداشتم و نم یجنس همراه نیوقت از ا چیه من

زد ،  یکه دور قلبم چنبره م یوجود ، حسرت داشتنش و حسادت نیا یهمه 

 کتمان نداشت! یاصال جا

مارال  یدلخوش یبرا زد و یشده ام چرخ زیآو یلباس ها یدور رو کی نگاهم

 یکیاما بودنش  اوردمیقوت به زبان ن چیکه ه یزن الیخ یهم که شده ،  راحت

را انتخاب  یام بود ، کت و سارافون دخترانه ا یزندگ یاز معدود شانس ها

او و خانمانه لباس  ی قهیخواست با سل یبارهم که شده دلم م کی یکردم.برا

و سارافون سرمه  یسنت یکت آب قیرنگم با تلف یسرمکه ا یبپوشم.ساق شلوار

همرنگ کتم را شل دور گردنم گره زدم و بعد  میشیابر یآمد.روسر یم یا

ام بود را به  یعروس یدهایکه جزء خر یکوچک فیک یمحو و کامل شیآرا

کردم.عطر  یعجله م دیادست گرفتم!آلما و آرکان آماده و منتظر من بودند و ب



زدم و  نهیدرون ا رمیتصو یبرا یکارم بود...چشمک یمرحله  یزدن اخرن

 خودم تکان دادم! دییتا یبرا یسر

زد و  یچرخ میلباس ها یکه از اتاق خارج شدم نگاهش با لذت رو نیهم 

 نیسراغ ج گهیسبک د نیا ادیچقدر بهت م یباال انداخت : اگه بدون ییابرو

 !یر یپاره و کوتاه نم یها

قند در دلم آب شد اما بروزش  ییجورها کیخوشم امد ، اصال  فشیتعر از

 یدلخوش یدل خودت و خوش نکن ، برا یلیلب زدم : خ شیندادم و به جا

 یم حیترج پیت نیکوتاه و به ا یها نیاردکم بشم اون ج هی...شبدمیمارال پوش

 دم!

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

********* 

 !گهیکرد : باز کن د یزنگ فشرد و کالفه نوچ یبار سوم دستش را رو یبرا

شده  شیدر آغوشش زد و بعد نگاهش را معطوف چشمان آرا یبه آلما یلبخند

 خونه هستن؟ یآمال کرد : مطمئن ی

حوصله جوابش را داد: خودم زنگ زدم بهش..مرض دارم نباشه  یب یلیخ آمال

 م؟یبگم بر

ره زنگ را فشرد.آرکان دخترش را از آغوش جدا اتمام حرفش هم دوبا بعد

 ؟یندار دیگذاشت : کل نیزم یکرد و رو

،  یول دک یکوچکش را باز کرد: ا یدست فیک عیزد و سر یآمال برق چشمان

 وصله؟ دمیبه دسته کل دشیچرا خودم حواسم نبود کل
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در باورش  ییهمه سربه هوا نیکرد.ا یسکته م یروز کیدختر  نیدست ا از

و انداختنش در قفل  دیکردن کل دای، به حرکات شتاب زده اش در پ دیگنج ینم

 ستنیاگه ن نیکه در باز شد زمزمه کرد : برو تو بب نیدر چشم دوخت و هم

 !میبر

 رونیب ی.وارد خانه شد و آرکان نفسبه حرفش نکرد یاصال انگار توجه آمال

 یبود که بود!چشمک یخانمانه شده بودند اما اخالقش همان شیفرستاد.لباس ها

کرد زد و دستش را  یم یدخترش که هاج و واج به اطراف نگاه یبه رو

 یاکوچکش را شروع نکرده بود که صد بیفشرد.هنوز قربان صدقه رفتن س

پشت سرش روان  دهیوارد خانه شود!آلما هم ترس یامال باعث شد با نگران غیج

آشپزخانه  یدر ورود دهیشد و با بغض خطابش کرد!آمال را شوکه شده و ترس

 یجسم افتاده رو ینگاهش به رو ریو با با عجله کنارش قرار گرفت و مس دید

نبض زن  یروگفت و جلو رفت و دستش را  ییخدا ای.دیمارال چرخ نیزم

امال خشک شده بغرد  یو بلند رو یجد یلیباعث شد خ زدنش فیقرار داد.ضع

 : زنگ بزن اورژانس!

افتاده و چشم  نیزم یشده بود که رو یخورد.نگاهش مات زن یاما تکان آمال

 هوشیجان و ب یطور ب نیشد انگار مارال ا یبسته شده بودند .باورش نم شیها

 یافتاده! آرکان دلش لحظه ا نیزم یرو دهیرنگ پر یبا چشمان بسته و لب ها

کرد  یم هیگر انهتاب یاو و دخترکش که پشت سر آمال ب ی دهینگاه ترس یبرا

نداشت  دهیترس یبه خود آوردن او یجز بلند کردن صدا برا یرفت اما چاره ا

 :زود!

 دایدنبال تلفن گشت و با پ جیبودند.گ انیع شیخورد.لرزش دست ها یتکان

: دیلرز یهم مثل دستانش م شینه برگشت.صداکردنش دوباره به آشپزخا

 اورژانس چند بود؟

صد و پانزده را نجوا کرد ، بعد  یشدنش شد و شماره  مهیمتوجه سراس آرکان

مارال را باز کرد و مطمئن شد که هوا درست به  راهنیپ ییباال یهم دو دکمه 

که اورژانس برسد آمال خشک شده نگاهش به  یرسد!تا زمان یم شیها هیر



 یحواسش رو امتم تیکرد.آرکان اما با جد یم هیجسم زن بود و آلما مرتب گر

کرد و  یرا حس نم یقلب ینبض و ضربان قلب مارال بود!عالئم سکته و حمله 

 راحت باشد! یکم الشیشد خ یباعث م نیهم

 کیمارال به نزد یورانتقال ف یبرا صیاورژانس و تشخ نیآمدن مأمور با

 نیآمال باالخره به خودش امد.همراه مارال سوار ماش مارستانیب نیتر

اش  دهیاورژانس شد و آرکان بعد قفل کردن در خانه و آرام کردن دخترک ترس

اول  مارستانیرفتن به ب یآهو شد.برا یخانه  یکه به هق هق افتاده بود راه

 عایکرد!آلما را که به آهو سپرد سر یم انشیبه حال کوچک گر یفکر دیبا

 !ندیشد و در اورژانس چشم گرداند تا آمال را بب مارستانیب یراه

 یها یو کنار صندل نیزم یمظلومانه رو یکند ، طور شیدایتا پ دیکش طول

دوخته بود  نیپر شده از آدم نشسته بود و نگاه بغض آلود و ترسانش به زم یآب

 سست به طرفش رفت و ییهاکه قلبش به درد آمد!با قدم 
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و  یورن یکفش ها یمقابل او نشست.نگاه امال اما رو قای، دق شیپاها یرو

او قرار داد  یکرده  خیدست  ی! دستش را روامدیآرکان ماند و باال ن کیکالس

 !زمیکرد: عز شیارام صدا یلیخ یلیو خ

 یکه تا عصر م یشد دختر یآمال باالخره باال امد ، آرکان باورش هم نم سر

طور مظلوم نگاهش کند .انگار  نیتوانست درسته با زبانش قورتش بدهد حاال ا

درهم به چشمان  ییو ماتش کند.با اخم ها شیتوانست ک یم یینگاه به تنها نیا

بود و  دهیپوش ارالم یلباس را به خاطر دلخوش نیاش چشم دوخت ، ا دهیترس

تا چه حد شوکه شده :  نیآن طور نقش بر زم دنشیتوانست حس کند با د یم

 !یانقدر نگران باش ستیالزم ن



 !نیخش دار آمال بلند شد : افتاده بود زم یصدا

 اجیدختر احت نیا یزیتر از هرچ شیسکوت کرد تا او ادامه بدهد.ب آرکان

کند.چانه اش که  شانیبغض و ترس را بازگو نیکرده و ا یزین رداشت تا برو

 ؟یبشه چ شیزیدستش را محکم تر فشرد: چ دیلرز

کنم  یم تشیبغضش را هدف گرفت : درسته اذ مایاش مستق یبعد ی جمله

 اما..اما..من فقط اون و دارم! شهیهم

که  یبه مردم تیاعتراف او نفسش تنگ شد ، بدون اهم نیحس کرد با ا آرکان

گذاشت  نیزم یرا روز شیدر تردد بودند زانو مارستانیدر اورژانس شلوغ ب

 یکه امال در آغوشش جا نی، هم دیو تن لرزان دختر را به طرف خود کش

 مااش بلند شد و توجه ها را به طرف خودش جلب کرد ا هیگر یگرفت صدا

دختر  نیتر به خودش فشرد ، حال ا شیاو را ب یجد یآرکان با همان چهره 

 نگاه ها و حرف ها مهم تر بود! نیاز تمام ا شیبرا

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

******* 

را به طرفش گرفت و نگاه سرخ آمال به چهره اش دوخته  یچا یکاغذ وانیل

 مکتین یرا از دست آرکان گرفت و اوهم ، کنارش رو وانیشد، با مکث ل

نشست : االن باز از دکترش سوال کردم.گفتن حالش  مارستانیب یمحوطه 

 خوان منتقلش کنن به بخش ! یبهتره ، م

 شد؟ یطور نیتر جمع کرد :چرا ا شیرا ب شیتکان داد و پاها یسر آمال

نداده  قیدانست ، دکتر هم پاسخ دق یسوال را نم نیخودش هم جواب ا آرکان

 جهیمارال برسد و بعد بتوان نت یها شیاول جواب آزما دیبود.معتقد بودند با

تر  شیب ختنیبهم ر یبه چه علت بوده.اما به جا یطوالن یهوشیب نیگرفت که ا

شکر  توشو بخور ،  تییباال انداخت : چا یذهن آمال فقط شانه ا

 که بهت وارد شد برات خوبه! یبعد اون شوک نیریگرم و ش یدنی!نوشختمیر

 یلیکه با ان مواجه شده بود چشمانش را بست : خ یصحنه ا یادآوریبا  آمال

 !دمیترس
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بود  بایوجود هنوز هم ز نیاو نشست.با ا ی دهیرنگ پر یرو قیآرکان دق نگاه

کردم انقد  یآورد : من فکر نم یتر به چشم م شیاش را ب ییبایو آن لباس هم ز

 !یبهشون وابسته باش

 : من فقط اون و دارم! دیاش را باال کش ینیرا خورد و ب شیاز چا یکم آمال

خواست وادارش کند از  یحرف ها بود ، دلش م نیمنتظر هم قایدق آرکان

دانست چقدر دردناک  ی. م زدیرا در خود نر زیحسش حرف بزند و همه چ

 شهیکه او هم یخودشان نگه دارند، کار یرا برا شانیااست آدم ها دره

 یهارا م یخواست امال مثل خودش شود..دردها شاد یداد.نم یانجامش م

.درست دندیجو یرا م یماندند روح زندگ ی، اگر درون وجود آدم م دندیمک

 ستیکنند و هرچه هست و ن یمزرعه حمله م کیکه به انبار  ییمثل موش ها

از  ادیهمسرش که امشب ، ز دنیتر به حرف کش شیب یکنند ، برا یم رانیو

 !یوقت نشونش نداده بود چیحد توانش تحمل کرده بود نجوا کرد: اما ه

 ی هیو چشمانش از گر دهیبغض نداشت اما رنگش پر گرینگاهش کرد.د آمال

 باشه! ازیکردم ن یسرخ بود : فکر نم شیساعات پ

شد دلش بخواهد  یباعث م یاش زد ، گاه صادقانه یجمله  نیبه ا یلبخند

 !ازهیمحکم بغلش کند : اما ن

بگم بهش دوسش  ستمیرا تاب نداشت : من بلد ن تشی.مظلومدیآمال لرز نگاه

 بفهمه! دیدارم.خودش با

زد ،  یحلقه شده بودند جست یکاغذ وانیدستان لرزانش که دور ل یرو نگاهش

کرد تا صبح  یبرد و وادارش م یبهتر بود او را به خانه م دیشا



 دیبود : شا فیحوادث ضع نیا یبرا یادیبخوابد.برخالف ظاهر و زبان تند..ز

 !ستین ی..کار سختیریبگ ادیبهتر باشه 

چندساعت تکرار کرده بود  نیکه مرتب در ا یجمله ا یبازهم مثل طوط آمال

 لب راند و دل آرکان را لرزاند : من فقط اون و دارم! یرا رو

دادن  هیتک نیو ح دیچیاو پ فیظر یبار آرکان دستانش را دور شانه ها نیا

 یکنار گوشش لب زد : ه یشوخ مهیو ن یجد مهیخودش ن یسرش به شانه 

بهم  گهیوسط؟داره کم کم د نیا میا یحرف و..پس من و آلما چ نیتکرار نکن ا

 خوره! یبرم

و آرکان  دیاو کوب ی نهیزد و با دست به س یجان یدر همان حال لبخند ب آمال

و همان طور که او  دیهم کش یقیدستانش گرفت ، نفس عم انیدستش را م

دستان کوچکش..نگرانش کرد ، از  یدرآغوشش بود به آسمان زل زد و سرد

 ؟خودششد یبرد نگران م یاراده دل م یسرتق هجده ساله که ب نیا ی..برایک

 دانست! یهم جوابش را نم

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

********* 
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 !نمیبش کمی یکن یمامان جان کمکم م-

کمکش کردم  شیصاف کردم و با گرفتن بازو یرفتم ، بالش پشتش را کم جلو

رنگ   یب یتختش نشستم!با همان چهره  یبعد خودم هم لبه  و ندیصاف بنش

 رو نگاهم کرد : دختر قشنگم!



ضعف و رنگ  نیجواب نگاهش را دادم.فکرم مشغولش بود.مشغول ا کوتاه

حالش مساعد شد  ی، مرخصش کرده بودند اما دکترش خواسته بود وقت یدگیپر

انجام  یرو دشییهم اقدام کند.تأک یتخصص شاتیآزما یسر کیانجام  یبرا

 یپا یفرستادم و سرم را رو رونیهراسانم کرده بود!نفسم را ب شاتیآزما عیسر

بلند شد : دورت  شینشست و صدا میموها یدراز شده اش گذاشتم!دستش رو

 بگردم من!

 نیشد.چرا من از ا یرفت حالم بدتر م یتر قربان صدقه ام م شیقدر ب هرچه

حد در ابراز  نیرفم را بزنم، چرا تا انبودم که بتوانم راحت ح ییآدم ها

گفت ، از حس  یزدم؟مارال راحت از قلبش م یاحساسات لنگ م

 یم زانشیعز یقربان صدقه  ایبود.بدون ر یشکل نی...آرکان هم همشیها

بزنم :  یحرف یتوانستم درست و حساب یوسط من بودم که نم نیا فقطرفت ، 

 مارال؟

شد: خوب  یشد...به خدا که نم یحالش باعث شد چشمانم را ببندم.نم یب جانم

 شو!

متوقت شد و بعد..چشمانش حس کردم  میموها یرو یدستش لحظه ا حرکت

 شدند : چشم دخترم..چشم! یابر یکم

نگاهش کردم و  نیشیتنها در همان پوز ستادیکه در چهارچوب در اتاق ا آرکان

 !زمیشه عز ینفر لب زد : پاشون خسته مما دو یبه رو یاو بعد زدن لبخند

 شم! ینم تیسرم را بلند کنم اما خود مارال نگذاشت : نه ، اذ خواستم

. فقط قبلش..آمال جان  رمیشام غذا بگ یرم برا یتکان داد : من م یهم سر او

 چندلحظه! یایم

 دیپاش میبه رو یمارال برداشتم.لبخند یپا یسرم را از رو یرخوت و سست با

 یآدم رو نیتر یدادم.در ارتباط با او ناش میو من جوابش را با کج کردن لب ها

لحظات سخت  ادآوری میهم دوستش داشتم هم برا ییجورها کیبودم! نیزم

 یخارج م نظمرا از  میکرده و رفتارها جمیکه گ یام بود.پارادوکس یزندگ

 ییرایذجلوتر در مرکز پ یکرد.همراه آرکان از اتاقش خارج شدم و کم

 بهیخودم هم غر یتا به حال برا شبیکه از د یخرج من ینگاه می.نمیستادیا



بهترباشه  دیارم؟شایبرات ب یخوا یاز خونه نم یزیبودم کرد و بعد لب زد : چ

 !یبمون ششونیپ یچندروز

از مبل ها نشستم و خسته زمزمه کردم :  یکی یگرفته بودند.رو یکم میپاها

 .اریخودت لباس بردار ب یجا دارم!تو برو برا نیلباس ا

 خودم؟ یمتعجب شدند : برا چشمانش
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 بره آخه! یلب زدم : آره..بدون تو خوابم نم یلبخند کمرنگ با

 ؟یندار اجیاحت یزیپس چ با خنده تکان داد : یشد و سر طنتمیش متوجه

هوا بخورند.سرم به  میموها یرا باز کردم تا کم میباال انداختم و کش مو یسر

 یم دنیبسته شدن در خانه چشمانم را بست.دلم خواب یدوران افتاده بود .صدا

نکرده بود!قبل  دایپ یچشمانم راه یکه خواب به خانه  یخواست به جبران شب

با  شهیخچال رفتم.مارال همیبلند شدم و به سراغ  ردیکه واقعا خوابم بگ نیاز ا

ظرف قرار  کیدر  وهیم یداشت!کم یرا پر نگه م خچالشی یادیز ی قهیسل

توانست خودش پوستشان  یبردم..با وجود ضعف دستانش نم شیدادم و برا

کار را انجام دادم.در تمام آن لحظات او  نیحرف ا یو من بدون کلمه ا ردیبگ

فکر کردم چقدر  نیرفت و من به ا منگاهم کرد و با نگاهش هم قربان صدقه ا

 خوب که خدا الاقل او را از من نگرفته بود!

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

***** 

علف هرز  نیه عک یمزاحم یتار ابرو کیو آن  دمیکش میابرو ریرا ز نیموچ

 شهیسبز شده بود را کندم.چهره ام از دردش درهم شد ، انگار ر میابروها ریز



طور به سوزش افتاد!مارال با  نیتار مو درون مغزم بود که ا کیهمان  ی

با  میابروها ردنک زیکه در تمام طول تم ییخنده زد و آلما ریچهره ام ز دنید

 یکرد را نشان داد : بچه نم یو من را نگاه م ستادهیهاج و واج ا یچهره ا

 شوکه شده! یکن یم کاریچ یدونه دار

آن قسمت را  زیر یتا موها دمیکش ینیب یو باال میرا وسط دوابرو نیموچ نوک

تر جلو  شیدستم را ب ی نهیدقتم بود آ یکه نشانه  یو با دهان باز رمیهم بگ

 یشده نفس زیسمت هم تمان ق زیر یباالخره حس کردم موها ی!وقتدمیکش

 یعنی:  رخاندمفرستادم و سرم را به طرف آلما و دهان بازمانده اش چ رونیب

با دقت نگاه  یطور هی،  یریکه انتقام من و از بابات بگ یها بش یاز اون قرت

 !یوتیشه الما ب یم ندتیآ نیقیکه قطع به  یکن یم

غش و  شیکه چال افتادند مارال برا شیو گونه ها دیحرفم نشد اما خند متوجه

 یرو یرا باز کردم و با پد مخصوصش کم مرمیپرا وپیضعف کرد!در ت

 یهفته مراقبت از مارال حاال که حالش کم کی، قرار بود بعد  دمیپوستم مال

و خود مارال ، قبول  میبرو رونیب یبهتر شده بود امشب من و ارکان دونفر

بودم و در همان حال  مریشغول پخش کردن پراکرده بود آلما را نگه دارد .م

بهش  ستین یکیزدم :  یاش م یناگهان میتصم نیرا سر آرکان و ا میهم غر ها

 یده تا اون فلک زده  یبگه آدم بخواد با زنش بره شام از صبح بهش خبر م

 فتهیکه تازه راه م نیابه خودش برسه! نه  یبدبخت فرصت کنه درست و حساب

ژل  کمیطرف خونه زنگ بزنه بگه اماده شو...فکر کرده منم مثل خودش  ادیب

 یشرج یهوا نیکه وسط ا نیا یدونه برا ینم گهیزنم به موهام و تمام..د یم

هزار جور کوفت و زهرمار بمالم  دیبرق نزنه با لیاکل نیپوستم عرق نکنه و ع

 روش.
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وقفه  میحرف ها نیو ب دمیکه کش یقیپودرم را برداشتم و با نفس عم کرم

سشوار بکشم.االن وز  هیانداخت دوباره شروع کردم : فرصت نکردم به موهام 

 ره هوا... یشه و م یم

ه بود آب ، تربچه کم ماند ستادیاتاق بلند شد و کنار آلما ا یصندل یاز رو مارال

بس که با دهان باز من را نگاه کرد.دست آلما را گرفت و با  فتدیدهانش راه ب

 کنه! یبادقت نگاه م یلینجوا کرد : خ یلبخند

کرم خوب  ییصورتم را چک کردم تا مبادا جا ایرا باز برداشتم و تمام زوا آبنه

اه کنه ،  مداد چشمم را برداشتم : بزار نگ المیخ یپخش نشده باشد و بعد راحت

شه  یپشت لبش م شیسالگ ستیبزار من و الگو قرار بده..به آرکان باشه تا ب

 جنگل مازندران!

دارم با چشمانم چه  ندیاز خنده خم شد و آلما سرش را کج کرد تا خوب بب مارال

..انقدر من پشت چشمم گند زدم یریگ ینم ادیقلم و با دوتا نگاه  هی نیکنم : ا یم

 گرفتم درست بکشمش..زحمت نکش بچه! ادیتا 

 یگذاشت کنارم و بعد م یآورد و م یها آرکان به خواست من اورا م صبح

 ریمهد کودکش و با سراز فیبه طرف ک دیدو عیرفت سرکار!آلما سر

و خواست آن را پشت پلکش  ستادیرا برداشت و امد کنارم ا کشیکردنش..ماژ

چشم ساده وق  کیم خط چشم دار و چش کیبکشد ، مارال مانعش شد و من با 

  ؟یریبگ ادی دیمن کردم تو با یبچه ، هرغلط یش یزده نگاهش کردم : کور م

و به مداد من اشاره کرد :آلما  دیسرتقانه پشت پلکش را دست کش یاخم با

 گشنگ شه!

ساعت نه  یزاره دم در اشغال یقشنگ جان بابات بفهمه هردومون و م- 

 برات بزنم! اریببره،من و با اون در ننداز، برو الک ب

 یتر شیکردم سرعت ب یرفت و من سع میالک ها یبه طرف قفسه  یناراض

 !ایو بد شاتیازما میبر دیبه کارم بدهم : فردا با



!بعدشم تو میر یفرستاد : م رونیب یکرد نفس یطور که مادرانه نگاهم م همان

 مدت! نیشد ا تی! شوهرتم اذگهیندارم د یمن مشکل.تیبرو سر خونه زندگ

باال آوردنات و  نیپس ا ؟یندار ی: مشکل دمیکش میمژه ها یرا محکم رو ملیر

 ه؟یچ یدرد معده هات برا

توانست  یزدند.انگار نم یطور برق م نیشدم چشمانش ا ینگرانش م هروقت

 شوم : خوبم دردت به سرم ، تو نگران من نباش! یباور کند من هم نگران م

 رونیحالتم نشاند و از اتاق ب یفرق باز شده و ب یموها یرو یهم بوسه ا بعد

!آلما شمیلوازم آرا فیحوصله پرتش کردم داخل ک یرا بستم و ب ملیزد، در ر

الک ها انتخاب کرده و به طرفم  انیاز م یصورت غیرنگ ج کیباالخره 

شور  تشیضعمارال و و یکه دلم برا یآمد.الک را از دستش گرفتم و در حال

 تو! یتکان دادم: رژم و بزنم ، بعد الکا یزد سر یم
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از  المیخ ینشاندم و بعد راحت میلب ها یرو ینکرد.رژ کمرنگ یاعتراض

 یخودش دستان تپلش را رو ند،یتخت بنش یاما کاملم خواستم رو ینسب شیارا

تا  دمیالک را به درش کش یالک بزنم و من فرچه  شیگذاشت تا برا میپا

 اش گرفته شود : خوب شدم! یاضاف

 !یزد: گشنگ شد یلبخند ینیبه صورتم انداخت و شر ینگاه

 یشد ، محکم رو یو رو م ریقافش دلم ز یگ به جا نیریاز تلفظ ش هربار

و مشغول الک زدن به انگشتان کوچکش شدم!با لذت  دمیتپلش را بوس یگونه 

 شیکدام از دست ها چیبعدش ه قهیکرد و تا پنج دق یم یبه هر انگشتش نگاه

 کرد! یداد و کودکانه فقط فوتشان م یرا تکان نم



زمان  نیتر عیتوانسته بودم در سر بایبروم تقر نییپاکه زنگ زد تا  آرکان

 یتیبا مارال اخت شده بود که به رفتنمان حساس یممکن آماده شوم، آلما انقدر

که مارال قولش را داده بود را هم  یکینشان ندهد.به خصوص که ذوق پختن ک

 نشیماش یها غزدم با روشن و خاموش کردن چرا رونیداشت!از خانه که ب

باالتر پارک شده  یکه کم ینیدعوت نامه فرستاد!با ارامش به طرف ماش میبرا

به  یادیعطرش..با قدرت ز یکه در را باز کردم و نشستم بو نیبود رفتم و هم

 : سالم دکترجان! دیام چسب ینیب یپرزها

: سالم  میبه صورتم کرد و دستش را جلو اورد تا دست بده یمحبت نگاه با

 خانم قشنگ!

من  یکن یم فیبه دستم وارد کرد باعث عمق گرفتن لبخندم شد : ککه  یفشار

 زنتم .نه؟

که  نیرا به حرکت درآورد: آره واال ، نه ا نیو با رها کردن دستم ماش دیخند

ده رکعت نماز  یروز دیبا هیومیعالوه بر نماز  گهی...دادنیز یلیهنرات خ

 شکرم بخونم!

و او با همان لبخند محو مردانه  دمیجواب تند و متلک گونه اش بلند خند به

 م؟ی: کجا بردیلبش پرس یرو

 !میبخور جیخل میبخر بر چیساندو-

کردن ولوم اهنگش....حال خوبم  ادیموافقت تکان داد و من با ز یبه معنا یسر

با کنارش  میبردم!روزها رونیب نیماش یرا وسعت دادم و دستم را از پنجره 

 نیوقت قبل از ان نبودند!ا چیکه ه ی..طورشدند. یم یبودن داشتند کم کم رنگ

 معجزه بود! کیبه نظرم خودش 

 .....یمن مغرور پر احساسو تو آغاز کن یبه تو دل بستم و بس ناز کن من

 و... رقصمیو م بندمیو دل به تو م خندمیو م گردمیتو م دور
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**************************************************

******** 

چشمانم  یطور دنشیرا به طرفم گرفت و من با د یپپس یا یقوط ی نوشابه

خنک  یبرق زد که گمانم او هم متوجهش شد!همان طور که دستم دور بدنه 

 یام رو یبندر مانیپروپ چیدور ساندو گرمینوشابه حلقه شده بود و دست د

:  ست، نش نیزم یکنارم رو نینشستم و او هم ، بعد بستن در ماش یشن نیزم

 !یچه سکوت

را  یدنج یگوشه ها یتوانست ینبود ، راحت م ییاهویپره یلیمن شهر خ شهر

قسمت از ساحل هم همان  نی، ا یخودت انتخاب کرده و پاتوق خودت کن یبرا

خورد و  یباد و آب به گوشت م یدنج معروف من بود ، فقط صدا یگوشه 

 هباشکو یرنگ سرمه ا کی یتوانست یم یکرد یبس...سرت را هم که بلند م

 تونم چرا من اسم تورو بشکنم؟ ی: نم ینیبب ییطال یستاره  یبا کل

 نیزم یام را رو یرا با تعجب به طرفم چرخاند و نگاهم کرد ، پپس سرش

: مثال  دمیکش نییرا پا چمیبار با هردو دست کاغذ دور ساندو نیگذاشتم و ا

...اما یگن کام ی...کامران و میگن آرس ی، آرسام و م یگن پر یپروانه رو م

 ..مسخرست!یشه بهت گفت آرک ی، مثال نم شهیاسم تو نم

 یدستش را رو شیخم کردن زانو نینشست و ح شیلب ها یکوتاه رو یا خنده

اسم  دینبود : چرا اصال با چشیمشتاق خوردن ساندو یلیخ آن گذاشت.ظاهرا او

 ست؟یکاملشون قشنگ تر ن م؟اسمیآدمارو بشکن

 یم دهیدانستم شلوارم به گند کش یحاال م نیرا دراز کردم و از هم میپا هردو

به  یزدم و با دهان پر جواب دادم : االن درس اخالق چمیبه ساندو یشود ، گاز

سوسول داشته باشه منم  یاسما نیآرزوم بود شوهرم از ا شهیمن نده ، من هم

 ...ین..کامرایلوس صداش کنم و اسمش و بشکنم.مثال سامان



 حرفم : غذات و بخور دختر! انیم دیپر

داشت با آوردن اسم کامران و سامان  نیتشر گونه اش نشان از ا یجمله  نیا

 یو با خنده ا داخل دهانم را قورت دادم یاش کرده ام.لقمه  یعصب یکم

 اشاره کردم: توهم بخور! چشیمکارانه به ساندو

،  میبگو شیمجازم برا یگرفتم از آرزوها میتکان داد و من تصم یسر

آرزو داشتم فضانورد  یروز هینباشد :  یکه درونشان اسم پسر ییآرزوها

 !نمیبب ییکه برم آدم فضا نیا یشم!فقط برا

به آن مهربانانه  یداد و قبل زدن گاز نییرا پا چشیهم باالخره کاغذ ساندو او

 یپا به سن گذاشته از آرزوهات چرا حرف م ییآدما هیشب زمینگاهم کرد : عز

 !رهید یلیخ گهیتحققشون د یکه انگار برا یطور هی..یزن

بود اگر قرار است  نیا حمیام را به طرفش گرفتم تا او بازش کند ، ترج یپپس

شود آن شخص او باشد  یاز ما خال یکی یواش گازش ر یاهرم فلز دنیبا کش

گذاشت و من  نیزم ی، ان را از دستم گرفت و بعد باز کردنش کنارم رو

 رید ونتحققش ینشد لب زدم : برا ریاو سراز یکه گازش رو نیمتأسف از ا

 ، اما ستین
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همه  نیندارم!اگه بود باالخره ا ییآدم فضا دنیبه د یدیام گهی..متأسفانه دخب

 ای،  ادیبه وجود م هی..دوتا فرضگهید دنشید یم دیرن فضا با یآدم که م

 کنه ! یم یموشک باز میهست و مرض داره قا ای..ستین

، لبخندش اصالت  دمیکش یو من طرح لبخندش را با حافظه ام نقاش دیخند بلند

 داشت.



 !یرو خوب کن هیحال بق یتون یکه راحت م یهست ییتو از اون آدما-

 چمیبه ساندو یگریگاز د ندشیکه نب نیا یزده و برا یهم لبخند محو من

جمله آن را شکست ،  کینشد و او را با  یطوالن یلیخ نمانیزدم.سکوت ب

 ینت ها بیدانم اما من به ترک ینبود...او را نم یآب و باد انگار کاف یصدا

 انیم هارانت  نیا بیخواست ترک یداشتم.دلم م اجیصداها احت نیبا ا شیصدا

 ..یطوالن یساعت ها ینوا برقصم..برا نیو با ا نمیهوا بب

 ؟یداشت ییچه آرزو گهید -

:  دمیاز نوشابه ام را سر کش یبود . کم شیصدا انیهم آثار خنده م هنوز

 کنم و سه تا آرزوم و بگم تا برآورده کنه! دایغول چراغ جادو پ هیدوست داشتم 

دستش را جلو آورد و  یکیبود اما آن  چیدستش ساندو کی،  دیباال پر شیابرو

نوازشش  ییجورها کیقرار داد و  دیرقص یهوا م انیکه م میتکه مو یرو

نوازش عمق نداشت اما  نیکرد.ا فشیشد توص یکه نم یدیجور بع کیکرد ، 

 بودن؟ یداد : اون سه تا آرزوت چ یبه آن عمق م شیباال تیفیک

سه آرزو داشتم  یزمان کیرفته بود  ادمیرفته بودشان.... ادمیم؟یسه تا آرزو آن

 نیها ، ا نیا یکنند و همه  میدایبود که مادر و پدرم برگردند و پ نیا یکی، 

 یکیتجربه اش کرده بودم تمام شوند . یکه با وجود بچگ یینخواستن ها

جامعه شوم و به  نیا یبرا دیآدم خوب و مف کیبود که بتوانم  نیا گرشید

 یبا مرد یروز کیمهم بود...دوست داشتم  یلیاما خ یمردم کمک کنم ، سوم

دخترانه  یها آرزوها نی!استیبهتر از او ن میهمراه شوم که هرچه بگردم بگو

کردند!  رییتغ میرنگ آرزوها گریام بودند.بعد از آن د یمن تا دوازده سالگ  ی

 یبودن نم دیکه دلش خوب بودن و مف مبدون آرزو شده بود یمن آمال گرید

خواست ،  ینخواستن هم نم یدلش پدر و مادر و ترک تجربه  یخواست..حت

 نیکرده بود.من در هم دایدخترانه ام اما تحقق پ یآن روزها یآرزو نیسوم

شد  یبرآورده شده...آرکان ، تحقشش بود.نم میاز آرزوها یکی دمیلحظه فهم

بهتر از او  میشد بگو یخبرها نبود اما م نی.از امو عاشقش شده ا فتهیش میبگو

 !میکردم ، که کنارش آرامم و دلم به حضورش دلبسته : بگذر ینم دایپ



گونه ام نشست و آرام و  ینوک انگشتش رو شیقطع شد ، به جا میمو نوازش

 ، دوست دارم از آرزوهات بدونم! میحرکت کرد: نگذر یدوران

خودت  یتو از ارزوها نهی، حاال وقت ا یدیمن و شن یتو چندتا از ارزوها-

 !یبگ
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سکوت داشت  نیا بیو عج میبهم نشسته بود کینزد یلی، خ دندیخند چشمانش

شه  یوقت ، نم چیاما خب...ه هیدخترونه ا یواژه  کمیکرد : آرزو  یم تابمیب

 داشته باشن! ییگفت مردها حق ندارن آرزو

 ان؟ یزمزمه کردم: و اونا چ یشوخ بدون

، لبخندش پر زده بود ، چه از چشمانش  دیکش یقیشد و نفس عم رهیخ جیخل به

 آرزو دارم..اونم آرامشه ! هیو چه از چهره اش : من فقط 

 نیاما در ا میداشت یا قهیتفاوت سل یلیرخش ماندم ، ما باهم خ مین ی رهیخ

 یکه از وسط خط کش رهیدا کی هی، شب میهم شده ا هیشب یلیلحظه حس کردم خ

از همان  یکی..حاال اما انگار گریشده ، من آن طرف خط بودم و او طرف د

اند.خودش  شده یکیهم افتاده و  یرا تا کرده و دوطرف رو رهیخط تقارن دا

 یآرزوهاست!من وقت یهمه  تی؟ آرامش....غا زمیعز یدون یادامه داد : م

خوب باشه ،  که دوستشون دارم و برام مهمن حالشون ییآرومم که خودم و آدما

راحته ،  التیخ ینباشه!وقت یچی...هی..عفونتی، چرک ینباشه...زخم یکه درد

و  ینفس بکش یتون یم یوقت،  یترس یم یزیو نه از چ یهست ینه نگران کس

روش  یخواد زندگ یکه دلت م ییجا نینقطه ، هم نی..همنهی..همشیآخ یبگ

جلو  یعقب و نه بر یخواد نه برگرد یکه دلت نم یزندگ یاستپ کنه! اون جا



آرامش ! من  یعنی شیو نفس بکش یهمون لحظه بمون یتو ی..دوست دار

با گذشتم سر کردم  ای، من  ستمیحال ن یآرزوم اون لحظست!سال هاست....تو

کنم  یدلم خواسته زمان انقدر تند بره جلو که حال تموم شه!فکر م ای

 ه آرزو کرد!ش یباشه که م یزیچ نیآرامش....بهتر

و مضارع  یماض یزمان ها انیهم مثل او بودم.سال ها بود من هم م من

و کنار نوشابه  دمیچیکاغذش پ یام را ال مهینصفه و ن چیسرگردان بودم ، ساندو

به خوردنش نداشتم .دستانم را از پشت به  یلیم گریگذاشتم.د نیزم یام رو

 بگم؟ یزیچ هیشدم :  رهیمتصل کرده و به آسمان خ نیزم

اش را حس کردم ، من اما نگاهم همچنان به آسمان بود  ینیکرد و سنگ نگاهم

توانست پرواز  یکردم م یم شیکه اگر رها یلبخند رها و سبک..لبخند کیبا 

هم ندارم برگردم عقب....حالم و  یلیخواد برم جلو ، م یکند: من االن دلم نم

 االن االنمون و ! نیهم یعنیدوست دارم 

لبخند به شدت  کی، مهربان بود ، با  نمیرا چرخاندم تا واکنشش را بب سرم

و رو  ریتوانست دلم را ز یکرد ، لب زدنش هم به نظرم م یخاص نگاهم م

 کند : خداروشکر!

کردم و بعد با  یخالصانه بود.مکث یلیخداراشکر کردنش خ نی، ا ختیر دلم

تکاندم ، قصد داشتم حال او شلوارم را  یبرخواستم و شن رو میاتکا به دست ها

از  یکینزد یرا با فاصله  نیخوب کنم ، ماش یلحظه ا یراهم الاقل برا

و درش  مرفت نشیبود.به طرف ماش شیرو چییخودمان پارک کرده بود و سو

 نییهارا باال و پا کیموز یمتصل بود.کم ستمشیرا باز کردم.فلش من به س

 یاریشهر میرح یبه اهنگ آذر دنیکردم و با رس

 

 [15:44 06.04.19, ]ایـآل (زهرا ارجمندنaʍaℓآمــ)

 277پارت_#

 آمــــال#

 زهرا_ارجمندنیا #



کردم و از  ادیصورتم نقش بست! ولوم را تا آخر ز یرو یکننده ا یراض لبخند

 نه؟ ای یبلد یاز اصالت آذر یزیبوده؟چ یمادرت آذر یشدم : گفت ادهیپ نیماش

 ؟یو نامطمئن نگاهم کرد: اصالت آذر ستادیا

را شروع کردم ، ناباور نگاهم کرد و  یآذر یرا باز کردم و رقص پا دستانم

و چندبار  نیشدم و چند کشیبعد خنده اش گرفت ، با همان رقص پا نزد

حلقه کرد  نهیس یدادم ، دست رو ی، دستانم را هم با ناز تکان تکان م دمیچرخ

محو مردانه  لبخند! با آن  ریکه محکم بود و تزلزل ناپذ یستادنی...استادیو ا

همه  انیم ریدل س کیبود ، ستاره ها بودند..او بود و من.... جینگاهم کرد . خل

زنانه و به قصد دل بردن  یبار با ناز نیاول یآرامش کوتاه..برا نیا ی

 .دمیرقص

 یرانیو رو به یزندگ یاسمش ستون شده بود برا یمعن هیاو...که شب یبرا

 ریآمد و من ز مانیتا نوک پاها جی، خل دمیهنرم چرخ یمن...با همه 

 نگاهش...ساعت ها مشق رقص کردم!

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

********* 

و پا در  دیپاش میبه رو یتا او وارد شود، لبخند دمیرا باز کردم و کنار کش در

 میموها یاز رو عایمبل قرار دادم و شالم را سر یرا رو فمیخانه گذاشت.ک

 ؟یخور یرفتم :آب م خچالیبرداشتم و به طرف 

چسباندم و  میآب را به لب ها ی شهیگفت.ش یآرام یمبل ها نشست و نه  یرو

 میکار آب از کنار لب ها نی، به خاطر هول بودنم در ا دمیآب نوش صانهیحر

را دوباره  یبطر یسیخ نیتوجه به ا یشد ، ب سیگردنم خ یشره کرد و کم

 یوقت زاز مبل ها آوار شدم.ا یکی یقرار دادم و من هم رو خچالیداخل 

زد ، ضعف داشت  ینم یحرف میرا داده بود و به خانه برگشته بود شاتشیآزما

 ؟یستین زونیاش گرفت: م دهینبود که بشود ند یزیچ نیو ا

زد  یلبخند یل شد ، به آنرا بلند کرد و چشمانش در چشمان من قف سرش

 یب کمیکه ازم گرفتن  ی:دردت به سر من ، نگران نباش..به خاطر خون



کشه..پاش و  یطول م یکه گفت جوابش چندروز دید میداد شمیآزما گهیحالم!د

 ! تیبرو سر خونه و زندگ

 هیجلوبازم نشست و آن را با آرامش از تن درآوردم :  یمانتو نیآست یرو دستم

 درست کنم خوبه؟ یرم.چ یبره بعد م نیدرست کنم ضعفت از ب یزیچ

نون و  کمیخواد مامان جان ،   ینم یزیشد : چ رهیخ میاز محبت به سرتاپا پر

 برام..بسه! اریعسل ب

 یرفتم ، ظرف عسل و چندتکه نان را رو خچالشیتکان دادم و به سراغ  یسر

 ی!سرجانمیکرد و خواست بنش یبردم.تشکر آرام شیگذاشتم و برا ینیس کی

بلند شد:  شیصدا رمیرا به دست بگ لمیکه موبا نیقبلم قرار گرفتم و قبل از ا

 ؟یخواهر شوهرت دعوت یشب خونه 
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 شخصا دعوت کرد!آرکان گفت اما صبحم خودش زنگ زد  شبیاوهوم ، د-

آرام داخل دهانش  یلیو خ دیمال شیعسل رو یبرداشت و کم یکوچک نان

نگرفته بودم ، لقمه اش را که قورت داد  ادی یزیچ شیگذاشت ، از ظرافت ها

اون جا  یر یو زمزمه کرد : آمال جان مامان..م دیکش نشییلب پا یرو یدست

 ؟یکن یهم م یکمک

 یکرد ژست یرا باال انداختم و او همان طور که نگاهش مهربان بود سع سرم

 کم گذاشتم ! تتیترب یکنم تو یفکر م یلیروزا خ نی: ا ردیبگ یجد

 تم؟یترب یمن ب نهیام گرفت :منظورت ا خنده



 یریبگ ادیرو  ییزایچ هی دیبا ییجاها هی، اما  یمن زی: تو عز دیهم خند خودش

 گلم!

 مثال؟ یشدم و صاف تر نشستم : چ لمیموبا الیخ یب

تنها  لشینگاه متعجبش دل نیو ا دید یم یاقیاشت ینیبود از من همچ یبار نیاول

ها خودم را اصالح کنم  نهیزم یدر بعض دیبود  ، خودم هم قبول داشتم با نیهم

 فیرخ بدهد ، تعر دیبا رییتغ نیدانستم در کدام قسمت ا یبود نم نیاما مسأله ا

 شیکرد!موها یکار را سخت تر م نیمتفاوت بود و هم هیمن از خوب و بد با بق

 یبه شما احترام م یشخص یکه وقت نهیا شیرا باز کرد و دوباره بست :اول

بهش کمک  یزبانیم یتو یکنه تا حدود یزاره و شمارو منزلش دعوت م

و گم مامان جان ظرف بشور اما جمع کردن و پهن کردن سفره  ی..نمیکن

 زبانینه احترام شمارو به م ایانجام دادن دارن  یبرا یکه کار نیا دنیپرس

 !یکنه قدردان زحمتش هست یده ، متوجهش م ینشون م

هارا به خودم گرفتم : سخته مارال ، من بدم  جیسرم را خاراندم و حالت گ کف

 از کار خونه! ادیم

 : دختر تنبل! دیخند

 بدم! رییخودم و تغ دی، عادت ندارم فقط.اصال چرا با ستمیتنبل ن-

دلم..احترام گذاشتن قبل  زیبهتر شدن تالش کنن ، آمال عز یبرا دیچون آدما با-

 شه!  یم هیباعث بزرگ شدن تو در نگاه بق زیاز هرچ

 شم! یببرم آشپزخونه بزرگ م وانیاالن من برم چهارتا بشقاب و ل یعنی-

و در  دیکنارم امد ، خم شد و گونه ام را محکم بوسمبل بلند شد و  یرو از

 زبانیم یباز وارد خونه  یاول با رو یدر وهله  دیجوابم زمزمه کرد : تو با

متوجه  ینشون بد کیکوچ یکارها نیو با هم ی، بهش احترام بزار یبش

تا  یدوشش کم کن یاز رو یبار یخوا یو م یهاش و زحماتش هست یخستگ

 یشه احترام و اونه که باعث رشد تو م یها م نیکم تر خسته بشه ، مجموع ا

 شه!

 نبودم! بندیام به آن پا یوقت در زندگ چیکه ه یزی..چاحترام



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

******** 
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کرد ،  یداشت برنج را آبکش م یی، اهو به تنها دمیداخل آشپزخانه کش  سركي

دستش  یآن قدر غرق کارش بود که متوجه حضورم نشد ، به حرکت ماهرانه 

برنج هارا با ان خارج کند چشم  یمانده  یتا باق ختیر یکه در قابلمه م یو آب

 گشیته د یکه برا ینگاز قرار داد و نا یقابلمه را دوباره رو یدوختم ، وقت

زد : جانم  یبود را به دست گرفت تازه متوجه من شد و لبخندکمرنگ دهیبر

 ؟یخوا یم یزیزنداداش ، چ

در دستم بود ، با   گریهم د یکه جمع کرده بودمشان رو ییها وهیم بشقاب

 کردم! یزد و آبکش برنج را برداشت : من خودم جمع م یلبخند دنشانید

 نکیقرار دادم و به رد آب برنج درون س ییظرفشو نکیس یهارا رو بشقاب

 ن؟یندار اجیاحت یچشم دوختم : کمک

مانده  یسوال را نداشت ، با دستش باق نیتوقع ا دیکردم که جا خورد ،  شا حس

گذاشت : اووم  شیبرنج داخل ابکش را هم به قابلمه برگرداند و درش را رو ی

 ، خب فقط ساالد مونده!

 یشستم با مرور حرف ها یآب را باز کردم و همان طور که دستانم را م ریش

 تونم درست کنم! یمارال ، لب زدم : من م

در کمک کردن  یقابل باور بود که من سع ریغ شیبرا دینگاهم کرد ، شا یکم

بود را با  دهیچ زیم یوکه ر یساالد لیزد و وسا یحال لبخند نیداشتم ، با ا



 یمنم برم تراس ماه یدست نشانم داد : قربون دستت ، تا تو زحمتش و بکش

 هارو سرخ کنم!

گرم تر از لحظات قبلش از آشپزخانه خارج  یتکان دادم و او با لبخند یسر

داخل  یشسته شده  یکوچکش نشستم و به کاهوها یناهارخور زیشد.پشت م

 یبه نظر م زیت ینارنج یبا آن دسته  شیانداختم ، چاقو یظرف نگاه

بود  نیو مشغول خرد کردن کاهوها شدم ، تالشم ا دمی!ظرف را جلو کشدیرس

کار را انجام ندهم...در همان حال هم لب زدم " مارالم فقط  نیدرشت ا یلیخ که

 دردسر!" یبلده من و بندازه تو

من ، باعث  زده اش به کار کردن رتیآرکان در آشپزخانه و نگاه ح حضور

کم گذاشته و در رفتارم  یلیخ دیواقعا حق با مارال بوده ، شا دیشد بفهمم شا

تن زده بود ، جلوتر  یو کتان مشک یسرمه ا راهنیپ کیکرده بودم! یکوتاه

 ؟یکن یم کاریاش قفل شد : چ رهیت یامد و نگاه من به جوراب ها

ا پر کنند و که خرد کرده بودم پخششان کردم تا سطح ظرف ر ییکاهوها

 کنم! یخونسرد جواب دادم: دارم ساالد درست م

اما بامزه  یبه طرفم خم شد ، لحنش جد یگذاشت و کم زیم یرا رو دستانش

شه تا  یم تیآب تنبل وانیل هیبرداشتن  یبرا یخونه حت یبود : تو ، تو

 ؟یکن یساالد درست م یو دار یباور کنم نشست دی، االن با یآشپزخونه بر
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نکردم برو بزار  تیسالخ نی: تا با هم دمیصورتم گرفت و خند یرا جلو چاقو

 !یبر یم نیتمرکزم و از ب یخواهر شوهرم برسم! دار یبرا مینیریبه خودش



به  یاجیآرامش ، بدون لبخند به صورت من زل زدند : شما احت چشمان

 کنم؟ ریتعب یزیبه چه چ دیرفتارت و با نی، االن ا یندار ینیریخودش

کمک  زبانیخوام به م یبرگ کاهو برداشتم و به طرفش گرفتم : بده م کی

 ؟یشده آدم شد یچ نیبپرس نیایب دیرفتار کنم با زادمیآدم هیمن شب یعنیکنم؟

شم!چون قطعا  ینگران م یکن یم رییتغ یکاهو را از دستم گرفتم : وقت برگ

 !یدرست کن یشر هیبعدش قراره 

نرود ، اما تمام عضالت صورتم از خنده به  رونیبه ب میکه صدا دمیخند یطور

 ! ستمیدرد افتاده بودند : من واقعا هم انقدر دردسر ساز ن

به عملکردم کرد و  ینگاهزد ،  یحرف را م نیبرعکس ا قاینگاهش دق با

 !یخوا یباال انداخت : کمک نم ییابرو

 ؟یدار یا دهیکنم؟تو ا نشونییچرا ، چطور تز-

 یجی، نگاه مهربانانه اش را دوست داشتم.به هو دیرا عقب کش یو صندل دیخند

 و رنده کن اول! نیگذاشته بود اشاره کرد : ا اریکه آهو کنار گوجه و خ

 جیکرده بود.هو ایرا مه زیکنار ظرف کاهو بود ، انگار از قبل همه چ رنده

دور تا  ینوار نارنج کی هیکوچک را رنده کردم و آرکان خواست آن را شب

گل  کی هیو گوجه را شب اریخ ی!بعد هم با کمکش تکه هازمیدور ظرف بر

 قیعم تیفقمو نیاز ا می.کارمان که تمام شد لبخندمیکاهوها شکل داد سیوسط د

خانم  ینجوا کرد : االن آروم نهیس یرو شیتر شد و او با حلقه کردن دست ها

 ن؟یریخودش

 یرا به همراه ظرف ها میقدر سرحال بودم که در جوابش فقط بخندم.چاقو آن

 میاز آشپزخانه خارج شد یو وقت میکه جمع کرده بودم همراه هم شست وهیم

نرم و مهربان شده بود!هرچند دوست  یبار نگاه مادرش به من کم نیاول یبرا

رابطه  نیا در یزیچ کیموارد دلش با من نرم شود اما  نینداشتم به خاطر ا

شدنشان توسط  رفتهیقابل انکار بود و آن هم ، رفتار و کردار آدم ها در پذ ریغ

 بود! گرانید



بود در جمع  دهید هیشام ته یکه اهو برا یخوش خوراک یها یخوردن ماه بعد

نزدم ،  یتعارف چیشستن ظرف ها ه یغذا هم کمکش کردم اما برا زیکردن م

به کمک نداشت اما  یاجیو احت دیچ نیظرف هارا در ماش یهرچند او هم همه 

 کرده بودم! یزیناپره یلیرا هم خ شیکردم تا همان جا یفکر م
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آتش  کیخانه رفته بودند تا  اطیو ارکان به همراه شوهر آهو به ح آرسام

اشان کرده  یکرده و با ذوق راه یآتش ینیزم بیدرست کنند ، بچه ها هوس س

شده بودند.جز مادر آرکان و آهو و  یمشغول باز اطیبودند و خودشان در ح

 وندمیبپ عشانو به جم اطیدر داخل خانه نبود!خواستم من هم به ح یپدرشان کس

 من دختر! شیپ ایپدرش از رفتن منصرفم کرد : ب یکه صدا

 نیشالم بردم و همان طور که با انگشتانم آست ریز شانیپر یبه موها دست

زد : بزار تا  یلبخند میبه کنارش رفتم.به رو دمیکش یبچه ها م نیرا ع راهنمیپ

 !میباهم گپ بزن کمیکنن ما  یاماده م ینیزم بیو س رنیگ یدود م یواونا ب

 یلیاش را خ یعرب یاش با آرامش کنارش نشستم ، لهجه  یمهربان ریتأث تحت

 باشه؟ یگپ و گفتمون عرب نیا نیخوا یدوست داشتم : م

 برق زد : نعم! چشمانش

مرد پا به  کیبود با  یبار نیاول دیمن..شا یبود ، الاقل برا یرینظ یب حس

حرف زدم ، ان هم  یا یخستگ چیو بدون ه قهیچهل دق یسن گذاشته ، برا

بسته اش و از  نهیرفت ، نه از دستان پ یکه داشت از خاطرم م ی..زبانیعرب

فقط  کنارش، حسم  دمیترس یرا داشت نم ارشیسنت د دیتنش که نو یدشداشه 

 یم رادیتوانست آدم را بخنداند ، از لهجه ام ا یحال خوب بود...راحت م



 فیتعر میآرکان برا یاز کودک یزد و خاطرات یحرف م ظیگرفت ، خودش غل

نگرانش بود حرف  شهیکه هم نیبوده...از ا یآرام یگفت بچه  یکرد، م یم

 قایآمد...دق استگارآهو خو یکه برا یبار نیارسام و اول یها طنتیزد ، از ش

کرد ، فارغ از سن و  یخانواده با من رفتار م کینزد یعضااز ا یکیمثل 

بود که  رفتهیمن را پذ ینوع کردار و رفتار متفاوتم با فرهنگشان او اما طور

زدم و اهو  یبا او حرف م جانیرفت!با ه یتک تک جمالتش غنج م یدلم برا

 وجد امده بودند. هب نمانیب جانیهمه ه نیو مادرش هم از ا

 یاو بود..الاقل صبور هیتر شب شیبود ، آرکان ب یمرد آرام و مهربان پدرش

که لباس  یدود یو بو یآتش ینیزم بیمردها با س یاش که به او رفته بود!وقت

ما با ان عمق و  نیرا گرفته بود وارد خانه شدند آن ها هم از لبخند ب شانیها

 یشست ، با وجود بون رمشدند.آرکان با محبت نگاهم کرد و کنا ریمتح تیشفاف

که  ییزهایاز چ طنتیداشتم.با ش یاما از بودنش حال خوب شیدود لباس ها

 نیاش استفاده کردم و جمع از ا هیاش گفته بود برعل یپدرش راجع به بچگ

 ام به خنده افتادند! یگوشیباز

طور حال  نیخانواده بتواند ا کیکه  نیبود!ا بیعج یلی، به نظرم خ یدان یم

 ازیسرپا ماندشان ن یانگار برا گریآدم را خوب کند ، وجودشان کنار هم د

توانستم با صراحت  یبود که م یزیچ نیتر بودم!ا یقو یلیبود.من از ان ها خ

نباشم و  یمتک یکس به ستادنیماندن و ا یگرفته بودم برا ادیکنم ، من  انشیب

 حساب باز کرده بودند! گریهم د یفقط خودم باشم و آن ها...سال ها رو
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 نیا دمیفهم یکردم م یبه لبخند و حال خوششان که نگاه م یحال وقت نیبا ا اما

 یحال خوششان را م نیبود ، من دلم هم یچرت و مزخرف زیبودن چ یقو



بزرگ تر نبود  کیام...نقل دهان  یداشت که من و کودک یخواست و چه درد

پدر آرکان لبخندم را  یبه چهره  رهی.خ دیبگو میها و رفتارها طنتیتا از ش

 ....دمیآرکان را نفس کش راهنیدود آتش پ یعمق دادم و بو

 بودن ، دردناک بود! یقو نیبودم ، اما ا یقو من

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

****** 

 یاز بو ییرها یشکست ، برا یشرشر آب از حمام سکوت خانه را م یصدا

 یاز خستگ نیکه درون ماش ییو خواباندن آلما دنیدود و آتش به محض رس

را عوض کرده و  میتختش ، وارد حمام شده بود!لباس ها یغش کرده بود رو

و روشن اتاق به خودم ،  کیتار انیکردم م یرا شانه م میکه موها همان طور

 کردم! یآب فکر م یصدا یاو...و حت

 انیم یچراغ ها خاموش بودند جز شب خواب داخل اتاقمان ، دست ی همه

 یپر آرامش یآب گوش کنم ،  صدا یدادم فقط به صدا حیو ترج دمیکش میموها

 ینابود کنم!صدا شیام را با تمرکز رو یفکر یشد حسرت ها یکه باعث م

 یاز جلو یآب و صدا کردن اسمم باعث شد با خستگ یباره  کیقطع شدن 

 شده؟ یو خودم را به پشت در حمام برسانم : چ زمیبرخ شیز آرایم

 باشه! دیسوپر با نتیکاب یشامپو بدن تموم شده!تو-

جه تمام شدن شامپو با او بود ، خودم هم که عصر وارد حمام شده بودم متو حق

 یشسته بودم!نفس یشده بودم و با مخلوط کردن آب داخلش خودم را به سخت

رفتم.چراغ آشپزخانه را روشن کردم و به  رونیفرستادم و از اتاق ب رونیب

گرفت  یم ازینکه اضافه بر  ییدهایسوپر رفتم.معموال تمام خر نتیطرف کاب

شامپو بدن باز نشده آن را برداشتم و بعد  دنی، با د دیچ یم نتیکاب نیداخل هم

در را باز کرد  نیب یبا خاموش کردن المپ وارد اتاق شدم.در را زدم و او کم

 یباره وارد اتاق شد باعث شد به جا کیکه  یداخل حمام و بخار ی، روشن

در وارد حمام شدم  نی، آرام از ب ندبک طنتیدادن شامپو به دستش دلم هوس ش

  ؟یکن یم کاری: چدیقب کشو او متعجب ع



از گذشته ام که منشاش  یریماندم از سر حسرت و دلگ یم رونیآن ب اگر

بهتر شدن حالم دست به  یبرا دیکردم.با یاو بودند دق م یمیصم یخانواده 

لباس  کیداشت!فقط  یلیتالش چه شکل و شما نیزدم و مهم نبود ا یتالش م

اوه ،  ه:او ندشیگذاشت چشمانم واضح بب ینم یلیتنش بود و بخار حمام خ ریز

 !یسوز ی..نمیچرا انقدر اب داغ باز کرد

..شامپو رو بده به من و زمیرا گرفت تا از حمام خارجم کند : نه عز دستم

 !رونیببر ب فیتشر

 

 [16:44 08.04.19, ]ایـآل (زهرا ارجمندنaʍaℓآمــ)

 283پارت_#

 آمــــال#

 زهرا_ارجمندنیا #

حرکت تاپ تنم را  کیرفتن با  رونیب یستش دادم اما به جارا به د شامپو

عرق کرده  میو نگاهم کرد ، به خاطر بخار حمام موها ستادیدراوردم ، شوکه ا

 !رمیدوش بگ هویدونم چرا هوس کردم  یبودند : نم دهیبه صورتم چسب

اب  یاش را با دست عقب فرستاد و حلقه ها یشانیبه پ دهیچسب سیخ یموها

 امال؟ یشد وونهیکرد : د یتر م شیرا ب تشیپوست خوشرنگش جذاب یرو

اب داغ را کم کردم ،  یدراوردن شلوارکم به طرف دوش آب رفتم و کم نیح

کنه من پسرم تو  یفکر م نهیگرفت : به قران آدم تورو بب ینفسم م گریداشت د

 مثال! می...بابا خوبه زن و شوهریدختر

 ای، ب یدک ایکردم : ب شیباز کردن درش بوسرم را برداشتم و با  یشامپو

 نی؟ایندار سهیک یشورم!راست یتورو م یموهام و بشور منم بعدش موها

 !دنیمال دابیسف یده برا یجون م یکه تو راه انداخت یبخار



 کیزدم و  شیبه رو یکرد ، چشمک یبود و فقط نگاهم م ستادهیطور ا همان

موهام و بشور..خوابم  ایشوم : بجنمب آرکان ب سیتا خ ستادمیدوش ا ریباره ز

 از صبح سرپام! ادیم

بعدش شر درست  یش یخانم م کمی یفرستاد : گفتم وقت رونیرا محکم ب نفسش

 ...نگفتم؟یکن یم

 

 [16:19 10.04.19, ]ایـآل (زهرا ارجمندنaʍaℓآمــ)

 284پارت_#

 آمــــال#

 زهرا_ارجمندنیا #

 درست کردم من؟ یگرد کردم : چه شر شیرا برا چشمانم

: همون متوجه  دندیمن جمله اش را شن یگفت و به طرفم امد اما گوش ها آرام

 !گهید یکن یم کاریبا آدم چ یستین

که متوجه حرفش شده ام.مقابلم که  اوردمیخودم ن یام گرفت اما به رو خنده

زدم  شیبه رو یبدون نگاه کردن به بدنم فقط به چشمانم زل زد ، چشمک دیرس

 دنیمال نی، هردو دستم را باال اوردم و ح ختمیاز شامپو را کف دستم ر یو کم

 !دما یتورو دارم انجام م ی فهیشامپو به سرم لب زدم : وظ

کردم  یکه حس م یاش ادامه داد.نگاه رهینزد ، فقط به همان نگاه خ یحرف

شد دستانم  یکرد و آب را داغ تر ، سرم که کف یتر م شیحمام را ب یبخارها

، چشمانم  دیدوش کش ریرا گرفت و من را ز میانداختم ،خودش بازو نییرا پا

در تنم شد ،  یبیسرم باعث رخوت عج یرو شیرا بستم و حرکت نرم دست ها

دوش بودم و مطمئن بودم  ریکه گذاشت چشمانم را باز کردم ، همچنان ز یکم

هنوز به  بیو غر بیدانستم او چرا ان قدر عج ی، فقط نم رفته میکف موها

سرم  یدستش را از رو کی،  دیزد...چشمان بازم را که د یچنگ م میموها

اهرم  یآزادش رو ترا عقب فرستاد و دس میدستش موها یکیبرداشت ، با ان 



بخار ها  انیمحصور شده م میآب نشست.آب را بست و فقط ما ماند ریش

نگاهش  ریافتاد باعث شد مس میلب ها یبه رو میموها یکه از رو ی...قطره ا

 میبرا گریشد گفت د یرفت ، نم یم نییام تند باال و پا نهیس یکند.قفسه  رییتغ

 نیو با ا ستادیا یحالت م نیدر ا یقتاما و دمیترس یشده بود و نم یروابط عاد

به ترس فکر  یلیشد خ یکرد ، نم ینگاهم م سیخ یو موها یچشمان جد

 یقیشد.نفس عم یسرامدشان م یتاب یگرفتند و ب یم یشیپ گرید یکرد.حس ها

 آب بود . ریاهرم ش یدستش رو کیو همچنان  دیکش

 نیا یشب ، اونم تو کی، اما ساعت  ستین یحرف یبکن یخوا یم طنتیش -

 تونه باشه؟ یم یچ جهیحموم بخار گرفته...به نظرت نت

بردند.  یمن را جلو م میمن نبود ، حس ها اریتحت اخت زیچ چیزدم ، ه یلبخند

دورمان ، باعث شد  یکرد و ان بخار لعنت یشره م سشیخ یکه از موها یآب

رو دوست  یا جهیآرام شد : تو چه نت میآب دهانم را محکم قورت بدهم ، صدا

 ؟یدار

 یرو یتنم بود ، چشمان مردانه اش به دور از هر هوس یسیخ یرو نگاهش

پهن و  یبدنش ، به شانه ها یزد ، نگاه من هم به عضالت قو یم گشتصورت

 یکرد ماند.دستم را رو یاهنربا عمل م هیشب یادیحالت ز نیکه در ا یآغوش

به دستش وارد کردم و  یآب را گرفته بود قرار دادم.فشار ریدستش که اهرم ش

هردونفرمان  یباره آب دوش رو کی،  دیکالفه اهرم آب را کش یاو هم با نفس

شد : فکر  قمیعم یسرش ، باعث خنده  دنیو زمزمه اش قبل جلو کش ختیر

 !میریدوش بگ هیو بعدش باز  رونیب میکنم الزم باشه بر
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 ریمثل او ز یشدن توسط آدم دهیحس ممکن بود ،  بوس نیفوق العاده تر نیا

نفس  یکرده بودند ، ادغام صدا جادیکه بخارها ا ییگرما انیدوش حمام و م

که ته ذهنم  یتلخ و حسرت بار ییزهایچ یهمه  گریکه د یو من مانیها

 او! یبرده بودم..درست وسط دست ها ادیرسوب کرده بود را از 

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

******** 

بار دوم دوش گرفتم با  یبرا یکردم ساعت پنج صبح وقت یوقت فکر نم چیه-

 !ادیو اصال هم خوابم ن نمیبش ینییتز ی نهیشوم نیکنار ا ییچا وانیل هی

نشست ،  نهیبالش مقابل شوم یگذاشت و رو نیزم یخودش را رو یچا ماگ

خانه  یحال هوا نیرا داشت ، با ا ییبود و حکم روشنا یشعله اش مصنوع

بودند و سنش را کم تر  ختهیاش ر یشانیپ ینمدارش رو یمطبوع بود ، موها

 یجد یدوساله  یکیو  یمرد س کی هیدادند ، شب یکه بود نشان م یزیاز چ

.من صبح کالس دارم گهیشماست د یها طنتینبود : عواقب ش گرید

 تحمل کنم؟ یکم خواب نیتا عصر با ا دیدانشگاه...چطور با

 ام گرفت : دانشجوهات چقدر دستت بندازن! خنده

را پشت گوشم فرستادم و  سمیخ یچپ نگاهم کرد و من با همان لبخند مو چپ

 ؟یهست یریرا دراز کردم : استاد سخت گ میپاها

را خورد و چشمانش را فشرد : از نظر خودم نه ، اما از نظر  شیاز چا یکم

 اونا احتماال آره!

 دانشگاهتون پس! امیبار ب هی: دمیا داخل دهانم کشر میلب ها طنتیش با

دونه مونده اون جا از شاهکارات خرج  هی: الزم نکرده ، فقط دیکرده غر اخم

 !یکن

 یخنده ام به اتاق آلما نرود ، خم شدم و سرم را رو یبود صدا نیتالشم ا تمام

 کیقرار گرفت ،  جمعشان کرد  میموها یگذاشتم ، دست او هم رو شیپا

 !ادیخوشم م طنتاتیگذاشت : از ش نیزم یطرف و ماگش را رو



 دانشگاهتون؟ امیزدم : پس ب یچشمان بسته لبخند با

با خنده مخلوط شد :  شیکرد و صدا جادیا یفرق سرم نوازش یدستش رو با

 !فمینکن از تعر مونمیپش

را ازهم  میام حلقه کردم و پلک ها نهیس ینگفتم ، هردو دستم را رو یزیچ

 چیکرد و چشمانش آرام بود..بدون ه یاصله دادم.همان طور از باال نگاهم مف

وقت بود از  یلیامد : خ رونیاش ب نهیو از ته دل از س قی، نفسش عم یموج

سن بودنت  منبود ، تو با وجود ک میزندگ یها تو طنتیو ش جاناتیه نیا

 هی یو تو یلحظه ادم و به مرز انفجار برسون کیکه در  نیا ی، تو یتوانمند

 !یآرومش کن گهید یلحظه 
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و روشن خانه را  کیجا به جا کردم ، سکوت و تار یکم شیپا یرا رو سرم

بزنم ، هم بعدش  شیجارو آت هیتونم  یگه من هم م یدوست داشتم: مارال م

 !شیخاموش کردن اون آت یخودم آب شم برا

بال رو  نیگن ، الاقل ا یآمد: راست م یم یادیمردانه اش به صورتش ز لبخند

 !یآورد ادیکه سر من ز

صورتش گذاشتم ، لبخندش کمرنگ شد ، سرم  یرا دراز کردم و رو دستم

با  ینگاهم کرد ، من مخالفت هیگونه اش ، چندثان یبود و دستم رو شیپا یرو

بسته بود و  خی میشدم، نوک پاها یذوب م رشانینداشتم ، فقط ز شینگاه ها

 یمنشان  یدکتر کیخودم را به  دینوک انگشتان دستم داغ بودند ، با

صورتش بودند ،  یکه انگشتانش رو ی، همان مچ دیدادم.دستش دور مچم چسب

 اد؟یدستانش گرفت :  خوابت نم انیاورد و م نییدستم را پا یبا فشار



متفاوت بود ، سرم را به نشانه  یلیکه با حرف نگاهش خ یسوال نیربط تر یب

: پاش و برو بخواب  دیمثبت تکان دادم.مچم را باال آورد وآرام دستم را بوس ی

 ، منم نمازمو بخونم!

 را گرفت و کمک کرد بلند شوم.تا خود میبرداشتم.بازو شیپا یرا از رو سرم

که  یبه چشمان من یو بعد نگاه مهربان دیکش میاتاق خواب امد ، پتو را رو

و  سیخ یبعدش با دستان ی قهیزد ، چنددق رونیسکوت کرده بودم از اتاق ب

 یکند خوابم.صدا انباال زده وارد اتاق شد ، چشمانم را بستم تا گم یها نیآست

 ستادهیا دنشیفاصله انداختم و با د یچشمانم کم نیب دمیهللا و اکبرش را که شن

 یطوالن یرو به قبله و با ان آرامش سوره خواندنش ، دلم خواست تا ساعت ها

 حالت نگاهش کنم! نیدر ا

او رکوع رفت چشمانم از بستم!پرت شدنم  یمشتم فشردم و وقت انیرا م پتو

 داشت ؟ یحد با من متفاوت بود چه حکمت نیکه تا ا یادم یزندگ انیم

او  یمن را دارد؟که با وجود بد بودنم در بندگ یهوا دیخواست بگو یم المث

نگاهم به آرکان و  گریمحکم بستم که د یرا طور ست؟چشمانمیخوب یخدا

تا  دیتخت دراز کش ینمازش تمام شد و کنارم رو ی، اما وقت فتدیمناجاتش ن

نبرده  ابمساعت حداقل استراحت کند هنوز خو کی یمانده را برا یساعات باق

تر کردند و  کیبود . دستان او دور بدن من حلقه شدند ، من را به خودش نزد

آسان  میرا برا دنیکه خواب ستیدردم چ دیسرم..انگار فهم یبا نوازش موها

 کرد!

 نیا دمیترس یاما م ستیبار از او بپرسم حست به من چ کیداشتم  دوست

 یمن جواب واضحجا بود  نیسوال را از خودم هم بپرسد ، درد ا

 نبود ، اما جواب او..ممکن بود سختش کند ! یداشتم..دوست داشتن او کار سخت

شدند  ینم دهیسوال ها پرس یبه چشمانم مجال استراحت دادم ، بعض نیهم یبرا

 ، بهتر بود!

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

******** 
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بستن در کمد مخصوص به خودش خسته  نیرا تن زدم و نغمه ح میمانتو

 زمزمه کرد : نابودم ، نابود!

، ساک  میآموزشگاه امروز باعث شده بود هردو کم رمق و ناالن باش یشلوغ

 یکه امشب آرکان زود م نیا ادیو با  دمیکش رونیام را از داخل کمد ب یورزش

درهم شد : خوبه باز تو  میاخم ها میعقب افتاده ام را کار کن یامد تا درس ها

 برم درس بخونم! دی، من با یخواب یم یر یم

،  رندیاز لبخند بگ یمن هم طرح یو خنده اش باعث شد لب ها دیخند خسته

،  میزد رونیبا بچه ها از سالن ب یسرم انداختم و بعد خداحافظ یشالم را رو

عقب قرار دادم .  یصندل یام را رو یرا زدم و ساک ورزش نیماش ریدزدگ

با  نمیبنش  واستمنغمه زودتر از من سوار شد اما من تا در جلو را باز کردم و خ

در را باز  عی.نغمه هم متوجه صدا شد و سردیسرم چرخ ییآشنا ادیفر یصدا

و  دید یمهتاب بود که در سالن ما آموزش م یشاگردهااز  یکی..هیکرد ، سام

کرد ، نغمه  یپسر بحث م کیبا  یبلند یباالتر از سالن با صدا یداشت کم

 کرد و لب زد : دوست پسرشه؟ زیچشمانش را ر

عابران به ان ها جلب شده بود و انگار  یرا باال انداختم ، توجه همه  میها شانه

 غیرا گرفت و او با ج هیپسر شد که مچ دست سام تیباعث عصبان نیهم

کردند  یو نگاه م ستادهیا یدر نقش تماشاچ هیخواست خودش را کنار بکشد ، بق

 ؟یدار کارشیرا بستم و جلو رفتم : چ نیباز ماش مهیدر ن عیاما من سر

اش اسمم را صدا زد ، پسر  یبا چشمان اشک هیو سام دیهردونفرشان چرخ سر

: رات و بکش برو ، مشکل دیتر کرد و غر کیبه خودش نزد با اخم او را

 !هیشخص



زول زدم و او با همان اشک زمزمه کرد:  هی، در چشمان سام دیباال پر میابرو

 !گهیندارم د یصنم چیه شونیگه آمال جون ، من با ا یدروغ م

 یتا نزدم جلو نیماش یکنم ،  گمشو برو تو یصنم داشتنت و من مشخص م-

 مردم نکشتمت!

 رونیقصد جلو امدن نداشت ، نفسم را ب یاما باز هم کس ادشیفر نیوجود ا با

از  یداد.بعض یرخ م ادیدر شهر ز ینیچن نیا یفرستادم و جلو رفتم ، دعواها

صحنه ها کم نبود  نیچن نیدادند و ا یرا  به زور شوهر م شانیمردم ، دخترها

 یکه م ییتا جا اماپسران باشد ،  یدختر و ارد ها یتیکه نشان از نارضا

 مجرد بود : ولش کن دستش و ! هیدانستم سام

 !االیرا ول کرد و جلو امد: به توچه ، رات و بکش  هیزشت سام یپوزخند با

کرد ، نگاهم را از چشمان گستاخ پسر گرفتم و  میبا ترس جلو امد و صدا نغمه

خانوادت  میزن یسالن زنگ م یتو یر ی: م دمیرا به طرف خودم کش هیسام

 شه! یاقا بعدش مشخص م نیا فی، تکل انیب

و به عقب هولم داد: دمت و از  دیمن کوب ی نهیبا دست وسط س حانهیوق پسر

 نداره! یگم به تو ربط یوسط جمع کن برو کنار ، بهت م نیا
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شد مصر تر شوم ،  یحجم از ترسش باعث م نیبه سکسکه افتاده بود ، ا هیسام

 و ببر سالن! نیرو به نغمه کردم: ا

آرام بودن  گریپسر با خشم جلو رفت ، د ردیتا خواست دست او را بگ نغمه

که خم شد و نغمه از  دمیکوب شیمحکم به پشت زانو مینداشت ، با پا یا دهیفا

 عی، جوان با چشمان به خون نشسته سر دندیعقب کش هیوحشت همراه سامسر 



 یکی خرهباال ینداشتم به خصوص وقت یبلند شد و به طرف من برگشت.ترس

افسار  یاز کاسبان محل جلو امد و خواست او را آرام کند ، اما انگار بدجور

که بفهمم چه شد محکم به  نیبه طرفم امد و قبل از ا ظیپاره کرده بود که با غ

 یلیخ زیکرد و بعد همه چ ریگ ابانیجدول خ یبه لبه  میعقب هولم داد ، پا

نغمه و  غیج ی، صدا دیچیتنم پ درکه  یرخ داد..افتادنم در جوب ، درد عیسر

 کرد! یکه از ان باال...به شاهکارش نگاه م ینگاه وحشت زده ا
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**************************************************

******** 

 نکیقرار داد و بعد فشردنشان ، ع شیچشم ها یدست راستش را رو انگشتان

 گریپرت کرد!قهوه اش سرد شده بود و د زشیم یدرون دست چپش را رو

 دهیرا برداشت و از سپ زشیم یکرد!تلفن رو یبه خوردنش حس نم یلیم

 کند! ییبعد به داخل راهنما ی قهیرا ده دق یخواست مراجع بعد

مشاوره خسته اش کرده  میتا یساعت کالس در دانشگاه و بعد هم فشردگ نیچند

 یکوچک اتاقش قرار گرفت.موها یبلند شد و پشت پنجره  زشیبود!از پشت م

اش را  یشانیداد و پ هیپنجره تک ینجش را به لبه و آر دیکش یآشفته اش را دست

 یامال برا باگشت و امشب را  یزودتر به خانه برم دیآن گذاشت!با یرو

 گذاشت! یدروس عقب افتاده اش زمان م

سرگرم کننده و  یاسباب باز کیکرد موقع برگشتن  یخودش داشت فکر م با

کرد  یکه با آمال درس کار م ییها میآلما بخرد ، دخترکش تا یبرا یجد

 لشیزنگ موبا یگرفت!صدا یرفت و بهانه م یحوصله اش سر م یحساب

شلوارش فرو ببرد  بیباعث شد سرش را از دستش جدا کند و دستش را در ج

و  ریتصو دنیو زنگ خوردن بود.با د دنیدر حال لرز زیم یرو لشی، موبا



زاده بود ! جلو رفت و با زد.حالل  یآمال ، لبخند محو و خسته ا یشماره 

را برداشت و تماس را وصل کرد و  لینبود موبا بشیکه داخل ج گرشیدست د

 دوباره پشت پنجره قرار گرفت : جان؟

: اوف با  دیبه گوشش رس فیضع یرا نداشت و کم یشگیآمال جان هم یصدا

 خواستم بگم که! یم یرفت چ ادمی،  یکه گفت یاون جان

 دیو جد یرمعمولیغ جانیه کی هیشب شیدختر برا نیزد ، ا یلبخند طنتشیش به

تا سرحد مرگ  یاش وجود نداشت و گاه یوقت در زندگ چیکه ه یزیبود ، چ

 کرد : امرتون بانو! یهم آرامش م یکالفه و گاه

 اومده! شیبرام پ یمشکل هیرا پشت خط حس کرد : آرکان من  قشیعم نفس

 یبار با تن صدا نیرا درهم بافت و ا شیرفت ، مردانه ابروها نیاز ب لبخندش

 شده؟ یزمزمه کرد : چ یو بدون نرمش یجد

کوچولو  هیفقط...پام در رفته ، سرمم  نینشده ، خوردم زم یخاص زیچ-

 شکسته..در کل خوبم!

و  دیجمله اش هم چرخ یادا نیبه حرف امد ، در ح عیو سر دیباال پر شیابرو

 ؟ییمن ، االن کجا یخدااش کتش را برداشت :  یاز پشت صندل

رگ  هی یستیخانم پرستار ، بلد ن یکن یم کاریناواضح شد : چ یکم شیصدا

 ی.چن؟یریگ یراحت نم نیخب نکن ، دستم سوراخ شد...من و تا نکش یریبگ

 تو آرکان؟ یگفت
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 عیکرد و سر یعذرخواه شیزد و تند ومختصر از مراجع ها رونیاتاقش ب از

، بعد هم با عجله  اندازدیب یگریروز د یداد وقتشان را برا حیتوض دهیبه سپ

بود ، کالفه  ینیب شیپ رقابلیهم غ طیشرا نیدر ا یوارد آسانسور شد ، آمال حت

 !ییکجا کهبده  قیاالن آدرس دق نیفرستاد : هم رونیبازدمش را ب

 !یبنت الهد مارستانیب-

بلند و چهره  یو با قدم ها دیرا قطع کرد ، کتش را درون آسانسور پوش تماس

با خودش  یزد!گفته بود حالش خوب است ، حت رونیاز ساختمان ب یجد یا

ناآرام بود!تا خود  یبیحال دلش طور عج نیصحبت هم کرده بود!اما با ا

 ییها دم، با همان ق نشید پارک کردن ماشرا در سکوت راند و بع مارستانیب

بودند وارد ساختمان شد ، به محض گفتن اسم آمال ، پرستار  دنیدو هیکه شب

اسکن منتقلش  یت یبه بخش س یعکس بردار یاش کرد . ظاهرا برا ییراهنما

دوم  یوارد اسانسور شد و به طبقه  رشیمسئول پذ ییکرده بودند.با راهنما

که  نیو هم کرد دایرا پ یکه اتاق عکس بردار دیطول نکش یلیرفت ، خ

داد از آن  یرا هول م یلچریکه و یخواست داخل شود کمک پرستار، در حال

گرفته و غرق در  یبا چهره ا لچریآن و یامال نشسته رو دنیخارج شد ،  با د

امد و با تمام توان فشرد..چرا  ی.قلبش را انگار مشتستادیاخم ، مات همان جا ا

آرکان ، انگار جان تازه گرفته باشد  دنیاما برعکس او با د لچر؟آمالیو یرو

 ؟یرا از هم باز کرد : اومد شیاخم ها

وضع و حال  دنیرا با د شیکند ، به شدت دست و پا دایکرد خودش را پ یسع

 یگونه  یو بعد خم شد ، کبود ستادیا لچریاو گم کرده بود، جلو رفت و کنار و

به جانش  یحس مزخرف دهیرنگ پر یسرش ، با ان چهره  یامال و باند رو

سر خودت  یی: چه بال یرد کبود یآرام بود و نگاهش رو شی، صدا ختیر

 ؟یآورد

گونه اش  یکبود یدست آرکان که رو یاصال متوجه نگاه خاص و سرد آمال

 یچینشست نشد ، فقط با اخم به کمک پرستار پشت سرش اشاره کرد : فعال ه

 !ارمیسر خودم م ییبال هیزنه بگو من و ول کنه بره وگرنه  نیا،  اما به 



کمک پرستار نشست و صاف تر شد ،  یکالفه  یچهره  یآرکان رو نگاه

کجا ببرمش ؟  دیکند : با دایتا بتواند آرامشش را پ دیصورتش کش یرو یدست

 کنم! یم تشونیخودت هدا

خسته شده بود از خدا خواسته  گرید شیکه از دست امال و نق زدن ها زن

 سرشون! یباال انیبخش اورژانس..دکتر م نشونیاریرا رها کرد :ب لچریو

آتل بسته اش را  یقرار گرفت ، آمال پا لچریتکان داد و آرکان پشت و یسر

دور رقص و خط بکشم!بخشکه  دیانداخت و زمزمه کرد : تا مدت ها با ینگاه

 شانس!

 اتفاق افتاد؟ نیشد ا یفرستاد : چ رونیب یدرهم نفس یبا اخم ها آرکان
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بودنش  نجایگفت حس ن یگفت؟اگر م یاالن چه م دی، با ستادیا نهیدر س قلبش

 یکیزد  آن  یانداخته ، آرکان م یاغیپسر  کی یگل کرده و خودش را جلو

سرش را خم  یو ساختگ چاندیکرد!دستانش را درهم پ یرا هم چالق م شیپا

 کرد: اخ سرم!

،  نمتی: ببندیکرد صورتش را بب یآمال را فشرد و سع یو نگران شانه  ستادیا

 ؟یشد یچ

نگرانش نگاهش کرده بود که جا  یبا ان نگاه مردانه  ی، طور ختیدختر ر دل

لبخند کل عضالت  شیرفت ، به جا ادشیکردن از  یخورد و نقش باز

 جذاب! ؟چهیکرد: نگرانم شد ریصورتش را درگ

 نیتو ا یعنیفرستاد :  رونیشده بود نفسش را ب طنتشیکه متوجه ش آرکان

 دهنم دختر! یاومد تو ؟قلبمیکن یول نم طمیشرا



قرار گرفت ،  لچریدوباره پشت و تیپرواتر قهقه زد و آرکان با جد یو ب بلند

 ندیبنش یخال یاز تخت ها یکی یاورژانس که شدند کمکش کرد رو وارد بخش

خورده  نی.مگر چطور زمختیصورتش ، اعصابش بهم ر دنیو باز هم با د

،  دیرساسکنش  یت یسرش آمده بود؟دکتر که با جواب س ییبال نیبود که همچ

دست از کنکاش صورت آمال برداشت و حواسش را به او داد : خب ، 

 ای یزیاز خونر ینداره ، اثر یخداروشکر سرت با وجود ضربه مشکل خاص

و تحت نظر  یبمون یبهتره چندساعت اطیاحت ی!اما باز براستین دیشد یشکستگ

 ؟ی!شما همسرشیمرخص بش یتون یم ادین شیپ ی، بعد هم اگر مشک یباش

پزشکش  یآمال به چهره  ی دهیرنگ پر ینگران آرکان ، از چهره  هنگا

 پنهان کند : بله! تشیاش را پشت جد یکرد نگران یدوخته شد ، سع

کرد زمزمه کرد :  یم ادداشتیرا تند و تند  یزیهمان طور که چ انسالیم دکتر

کرده و غر زده به سر پرستارا همه  یطونیفعاله فکر کنم ،  انقدر ش شیزنت پ

 شدن! یاز دستش عاص

آمال از خودش دفاع کرد : آدم  دیبگو یزیکه آرکان جاخورده چ نیاز ا قبل

 باشه! یپرستاره ناش هیکه  نهیفعال باشه بهتر ازا شیپ

: خدا بهت صبر بده  دیپرستار همراه پزشک گرد شد و خود مرد بلند خند نگاه

 یبرا نیبر ومدین شیپ یاگه مشکل گهیهاش...دوساعت ددارو نمیا ایجوون!ب

به  یدار ینیحالت تهوع و دوب یدی!توهم دخترجون اگه دنیاقدام کن صشیترخ

 ما بگو حتما! یناش یپرستارا نیا

که پزشک و پرستار رفتند ، به چهره  نیاش انداخت و هم ینیبه ب ینیچ آمال

 کنن آدم و! یم تیآرکان زل زد : خودشون اذ یمردانه  ی

 یرفت ، به جلو قدم شیها طنتیش یپشت پرده  تیمظلوم نیا یآرکان برا دل

: حق  دیکش یباند سرش دست ی، با دستش هم رو ستادیبرداشت  و کنار تختش ا

 !زمیباتوا عز
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را فرستاده  هیتکان خورد ، خودش نغمه و سام شیدر جا یاز سر درد کم آمال

شده از سرش  یخون جار دنیبود تا بروند ، آن پسرک که همان لحظه با د

 !یفرار کرده بود : چه مهربون شد

 افتاده آمال؟ ی: چه اتفاق دیکش یقیعم نفس

به دل راه ندهد : خب االن من  یکرد ترس یکوتاه بسته شدند و سع چشمانش

 که ! یکن یم یبگم ، قاط

وضع داغ  نیاو در ا دنیکرد نفسش با د ینگاهش کرد ، حس م یجد آرکان

 یدون یکنم پس حرف بزن ، م یم یهم قاط یشده ، درست مثل مغزش : نگ

 دنت؟یچقدر هول کردم با د

 دیدانست با یکند ، بدبختانه نم شیکرد کلمات را در ذهنش پس و پ یسع

کرد دم  یسع نیهم یکند ، برا انیمرد کم تر طغ نیکه خشم ا دیچطور بگو

آموزشگاه  یرا به کار ببرد : جلو دیرس یکه به ذهنش م یجمله ا نیتر یدست

 مزاحمش شده بود رفتم جلو کمکش کنم! یپسر هیاز شاگردامون  یکی

ناباور زمزمه کرد :  یحال با چشمان نیتا ته حرفش را خواند با ا آرکان

 بعدش؟!

 جوب! یدراورد و هولم داد ، افتادم تو یباز یعوض کمیبعدشم پسره -

سرخ شده کف هردو دستش را  یبعد  با چهره  یمات نگاهش کرد و کم آرکان

 !ی، وا ی: وا دیکرد و خفه غر نییصورتش باال و پا یرو
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آرکان قفل  ینکرده بود که نگاه عصب دایفرصت هضم رفتارش را پ آمال

 نگاهش شد : مردتر از تو نبود که بره جلو کمک؟

واژگان کلماتش پنهان شده بود که ترس  یتک به تک آواها انیقدر خشم م آن

: نبود ، همه نگاه  اوردیخودش ن یکرد به رو یحال سع نیبرش داشت ، با ا

 کردن فقط! یم

 

ذره  هیکه اگه  یمرد ؟اونمیفتیمرد در ب هیجلو و با  یشه تو بر یم لیدل نیا-

 شد؟ یدختر نم هیبود مزاحم  شیحال یمردونگ

 

تذکر دادن  یبرا یبلند شد که دوباره کس یجمله به حد نیگفتن ا نیح شیصدا

آرام شود و به محض دور شدن زن  یکرد کم یآمد ، آرکان سع کشانینزد

رنگ  نیو ا یکبود نیبود ا دهیکرد.حاال که فهم کیخودش را به آمال نزد

 شزد : خود یمرد بوده ، خشمش داشت از درون آتشش م کیمسببش  یدگیپر

 کجاست؟

 

 ؟یک-

 

صورتش ، تالش  یرو یرا حس کرد که با دست نیو آرکان ا دیپرس دهیترس

 بال رو سرت اورده؟ نیکه ا نیش کم کند: هماز تهاجم کالم یکرد کم

 

دانست آرکان  یکه م نیترس و وحشت غرق شده بود ، با وجود ا انیم آمال

شده بود که  یچهره اش عصب یکند اما ان قدر یم تیریخشمش را درست مد

 یمرد همان آرکان آرام درون خانه است: خاک برسرم م نیشد ا یباورش نم

 ش؟یبکش یبر یخوا



 

کوتاه  یلحظه ا یبود ؟ برا یچه جمله ا گرید نیجاخورده نگاهش کرد.ا آرکان

دختر  نیخواهد و خشمش مانع شد ، ا یم دنیحس کرد دلش خند هیدر حد دوثان

 ام! یکند : مگه من جان یکرد ذهنش بچگانه فکر و پردازش م یواقعا ثابت م

 

 یرد.فکر کردشده ، طرف فرار ک هشونیشب افتیزبانانه ، جواب داد : ق بلبل

 یمودب عذرخواه یآدما نیبده و ع مارستان؟خسارتیمن و برسونه ب ستهیمیوا

 شد! یمزاحم مردم نم گهیکنه؟انقدر شعور داشت که د

 

 نیگرفت ا یرا راحت م زیداغ شده بودند ، چقدر همه چ شیها نفس

به تمام معنا  یعوض کی،  دیرس یدختر...داشت خودش به نقطه جوشش م

که  نیگرفت؟محال بود.با فکر به ا یآرام م دیزنش را هول داده بود و با

 شیدایآرام گرفت..پ یشد کم یم دایپ ابانیحتما در آن خ یمداربسته ا نیدورب

وارد کرده بود  بیکه به خانواده اش آس ی...از کسمانشیکرد و بعد پش یم

و از تخت فاصله  دیکش رونیب بیرا از ج لشیموبا عیگذشت!سر یراحت نم

آهو تماس گرفت ، خواست بچه هارا به مادرش بسپارد و  یگرفت ،  با خانه 

کند که  انعنگرانش را ق شهیتا خواهر هم دی، طول کش دیایب مارستانیتنها به ب

 حال آمال خوب است و تماس را قطع کند!

 

 [17:17 15.04.19, ]ایـآل (زهرا ارجمندنaʍaℓآمــ)

 294پارت_#

 آمــــال#

  ایزهرا_ارجمندن#

درهمش دوخته شده بود.آرکان  یلحظات به او و آن اخم ها نیآمال تمام ا نگاه

نادر بود چهره اش انقدر گرفته و عنق به  یلیخ نیکرد و ا یمعموال اخم نم



خشمش  نی، ا ستیچرا به آهو زنگ زده و قصدش چ دیفهم ینظر برسد ، نم

 دیکرد که پسرک فرار کرده بود ، وگرنه بع یهمان خداراشکر م دید یرا که م

وسط تا آرکان را از او دور کند  :  فتدیچالقش مجبور شود ب یپا نینبود با ا

 جا! نیا ایآرکان ب

 

و نگاهش کرد ، با تصور  دیغرق در فکر و ناراحت چرخ یبا چهره ا آرکان

 : جان؟ ستادیو کنارش اجلو رفت  عیکه ممکن است درد داشته باشد سر نیا

 

 به آن جان گفتن خاصش زد : چشمم و فوت کن ، مژه رفته توش! یلبخند

 

هم خنده اش گرفت و  ینگران شده بود ، کم یفرستاد.الک رونیب ینفس

که آمال با دستش بازتر  یعضالت منقبضش رها شدند ، خم شد و همان چشم

 یچندبار پلک زد و وقتاز حدمعمول نگهش داشته بود را محکم فوت کرد ،  

 خاره! ی: پشت گردنمم م دیکش یمطمئن شد مژه اش رفته نفس راحت

 

کرد  یکه داشت خفه اش م ی، وسط خشم دیبار واقعا چشمانش خند نیا آرکان

تخت نشست :  یبود ، لبه  بیعج نیشد و ا یبه لبخند باز م شیداشت لب ها

 !زمیدستات که سالمه عز

 

حال اما دستان مردانه اش را پشت گردن او برد و ارام شروع به  نیا با

 تر! نیی!برو پاشیخاراندنش کرد ، آمال چشمانش را بست: آخ

 

، اما خود آرکان متوجه شد چقدر  دیآمال بسته بود و نگاه اورا ند چشمان

کم سن و  یشده بود به آن چهره  رهیکند . خ یو خاص به او نگاه م بیعج

باشد ، با بسه  طانیتواند شرور و ش یدانست چقدر م ینم یکسکه  یمعصوم



، پوست تنش  دیگفتن آمال دستش را برداشت و از خاراندن گردنش دست کش

 !فشارت افتاده!ادیبرات تا آهو ب رمیبگ وهیآبم کمیسرد بود : برم 

 

 اد؟یآهو ب یچرا گفت-

 

کوتاه نجوا کرد:  نیهم ینکند برا ریداد ذهنش را درگ یم حی، ترج برخواست

 انجام بدم! دیدارم با یکار هی،  یتا مرخص ش شتیبمونه پ

 

 یبه او نداد و از او دور شد ، از بوفه  یگریپرسش د یاجازه  گرید

 یبا همان نسخه ا شیو بعد گرفتن داروها دیخر شیبرا وهیچند آبم مارستانیب

 وهیاز آبم یکیکه دکتر دستش داده بود برگشت ، همه را کنار تختش گذاشت و 

الزم را به  یاراحت تر شد..سفارش ه الشیهارا به دستش داد ، با امدن آهو خ

 زد! رونیب مارستانیخواهرش کرد و از ب

کرده  دیخانواده اش را تهد میکه حر یتوانست کس یمشخص بود ، نم مقدصش

 بود ببخشد!
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 یکه آموزشگاه آمال آن جا قرار داشت رساند ، جلو یابانیرا به خ خودش

 کی دنیچشم چرخاند.با د یکم نیاموزشگاه پارک کرد و از همان داخل ماش

 طیداروخانه ها به خاطر شرا یشد!همه  ادهیپ نیباالتر  از ماش یداروخانه کم



شرح ماجرا و  دمداربسته داشتند ، وارد داروخانه شد و بع نیشان دورب یشغل

 را چک کنند! نیچندساعت قبل اجازه خواست تا دورب یریگفتن از درگ

 

بود ، از  دهیآمال و آن پسر را ظاهرا د یریداروخانه خودش هم درگ یمتصد

را چک کنند و چون ساعتش مشخص بود  نیخواست دورب شیروهایاز ن یکی

، آرکان با تعارف مرد  دندیمورد نظر رس یکه به صحنه  دیطول نکش یلیخ

، به  تقرار گرف وتریکرد پشت کامپ یکه در آن جا کار م یو جا افتاده ا ریپ

اش  ییپروا یآمال و آن طور ب دنیکه نگاه کرد ، با د توریمان یصفحه 

که پسر دستش  یزد ، لحظه ا رونیب نهیدستانش مشت شد و نفسش تنگ از س

آمال گذاشت و آن طور هولش داد چشمانش را بست و با  ی نهیس یرا رو

که از پخش  یفلش یرا برش زده و رو لمیخراب خواست آن قسمت از ف یحال

تعادل م شینفس ها تمی! ردیطول کش ی، کارش کم زندیجدا کرده بود بر نیماش

 و پر خشم شده بود . ختهیتر بهم ر شیب یریدرگ یصحنه ها دنینبود و با د

 

 یزیزودتر از چ لمیف دنینامه با د تیبود...شکا یآگاه یاش اداره  یبعد مقصد

از مأموران  یکیکه با  یا ییشد و به کمک آشنا میکرد تنظ یکه فکرش را م

ها نشست  یصندل یپسر مشخص شد!همان جا ماند ، ان قدر رو تیداشت هو

 برگشتند! دهیترس یپسر رفته بودند با او یکه به دم خانه  ینیتا مأمور

 

 کینداشت و مثل  یافسوس بر وجودش غالب شد ، سن دیاش را که د چهره

بود که خودش را به خارج از  یبود.آن قدر خشم درونش قو دهیبچه ترس

، کار دست خودش  یکیزیاه رساند تا با زد و خورد فپاسگ یمحوطه 

نبود.به عنوان همسر امال و با توجه به مدارک  تیاز رضا یندهد!خبر

 یبعض دنیبازداشتگاه کردند!از نظر آرکان بخش یرا راه پسراش  ییشناسا

 یافتاد حت یسرو و صورت همسرش که م یکبود ادیجرم ها اشتباه محض بود.

و آن قدر متمددانه  دهیصورت پسر نکوب یشد که چرا دو مشت رو یم مانیپش

 رفتار کرده بود!



 

شب گذشته بود که از پاسگاه خارج شد.سرش به شدذت درد  ازدهیاز  ساعت

کرده بود و البته که ارزشش را  یکرد.چندساعت پر فشار را سپر یم

چطور  کرد یسکوت م یاتفاق نیمرد در برابر همچ کیداشت!اگر به عنوان 

را  شیگاه شدن برا هیتک ییاوست و توانا یبرا یخوب یحام دیتوانست بگو یم

 دارد؟

 

!  پشت فرمان که نشست چشمانش را دیبود که با ییهمان جا قایآن پسر دق یجا

 یصبر م یداد!بهتر بود کم هیاش تک یصندل یمالش داد و سرش را به پشت

 شیساعت پ کیکرد ،  یدرد آزاردهنده آرام شود و بعد حرکت م نیکرد تا ا

پخش  یصداگردنند! یداده بود که آمال مرخص شده و به خانه برم امیآهو پ

چشمانش آرام گرفتند  یکه لحظه ا نیکرد و بعد از ا ادیکه کم بود را ز نیماش

سرش به  یخنک شبانگاه یداد تا هوا نییرا تا انتها پا شهیاستارت زد ، ش

 خانه یرا جبران کند.سر راه برا شیبخورد و آن همه داغ کردن ها
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بزرگ همچنان باز  یبودن فروشگاه ها روقتیکرد.با وجود د دیخر

 گرید دیبه خانه رس یو چندبسته جگر ....وقت یمقو یو کمپوت ها وهیبودند.آبم

حال سال ها بود عادت کرده  نیشدند ، اما با ا یچشمانش از شدت درد باز نم

 !اوردیو کم ن زدیدر خودش بر شیبود مردانه دردها

 



را داخل  نیماش یشد و با خستگ رهیخ شانیساختمان و چراغ روشن خانه  به

باز کرد و با  شیرا برداشت و باال رفت ، در را آهو برا شیدهایبرد ، خر

مادرش داخل خانه تعجب کرد اما  دنیاز دستش گرفت ، با د دهارایلبخند خر

به خاطر حال امال نگران شده و همراه  دیفهم یمحترمانه خوش امد گفت و وقت

 دیایکرد با امال کنار ب یکه مادرش تالش م نیبچه ها آمده بودند لبخند زد.هم

 کننده بود! یراض

 

که اول آلما  نیبار بدون ا نیاول یامد و برا یاز داخل اتاق م شانیها صدا بچه

وارد اتاق خواب مشترکشان شد! آهو هم پشت سرش داخل رفت و  ندیرا بب

درد داشت مسکن  کمی:  ستادندیبه امال غرق خواب کنار هم ا یرگیهردو با خ

 !دیخورد خواب

و کنار تخت  را از تن درآورد و به دست اهو داد ، بعد هم جلو رفت کتش

 یزیپچ پچ مانند بود : چ شی، صدا دیآمال کش یگونه  یرو ینشست و دست

 د؟یخورد خواب

 

 کشه! ینم لمی، گفت م وهیآبم کمیمثل خودش جوابش را داد:  آهو

 

گذاشت: دستت درد نکنه  شیزانوها یرا فشرد و آرنج دستانش را رو چشمانش

 شه! یداره منفجر م ؟سرمیمسکنم به من بد هیشه فقط  یخواهرم!م

 

اتاق  یکیتار انیرفت ، آرکان م رونیزد و با گفتن چشم از اتاق ب یلبخند آهو

شد به آمال و آن طور مظلومانه  رهیزد خ یداخل م رونیکه از ب یو نور

زمزمه مانند بود :  شی..صدادهی...به آن باند دور سرش و آن رنگ پردنشیخواب

 بگردم برات!
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بار است دارد  نیشده بود که انگار اول رهیغرق خواب خ یبه آن چهره  یطور

آمال چقدر  یمتوجه نشده بود که مژه ها یلی، تا به حال خ ندیب یصورتش را م

آرام آهو  یو با صدا دیصورتش را با چشمانش کاو یپرپشت هستند، گرد

را  ستشبود.د ستادهیقرص کنارش ا کیآب و  وانیسرش را چرخاند ، با ل

،  دیرا گرفت ، قرص را ته حلقش انداخت و آب را سر کش وانیدراز کرد و ل

دراز  کمیرا از دستش گرفت :  وانیچشمانش به سوزش افتاده بودند ، آهو ل

 !یبکش ، خسته ا

، هنوز  رونیب امی.مزمیداد : نه عزو دستش را پشت خواهرش قرار  برخواست

 !دمیبچه هارو ند

و سروصدا به  ییهم از اتاق خارج شدند و آرکان در را بست تا روشنا همراه

با او  نیسرسنگ داینکند ، به سراغ بچه ها که رفت آلما شد دایداخل اتاق درز پ

تا دلش  دشیبود و آرکان آنقدر بوس یآمدن پدرش شاک ریبرخورد کرد.بابت د

.با وجود تمام برگشت ییرایکه با بچه ها وقت گذراند به پذ ینرم شد ، کم

ساعت  کیوقت گذاشت و  شیکنار مادرش نشست ، برا یکم شیها یخستگ

 بند نبود. شیپاها یرو گریآرسام به دنبالشان امد د یبعدش وقت

د و وسط اتاق به خواب رفته بود.خم شد و چن شیها یکنار اسباب باز آلما

و بعد او را در  ختیرا داخل سبد مخصوشان ر نیزم یعروسک افتاده رو

باز  یو ارام اطیرا با احت شیتختش قرار داد ، کش مو یو رو دیآغوش کش

 ختهیبهم ر یلی، خانه به لطف آهو خ دیکش شیسبکش را رو یکرد و پتو

وارد اتاق خوابشان شد و بدون  راهنشیپ ی.در حال باز کردن دکمه هابودن

 یکه فقط دکمه ها یتنش ، در حال یروشن کردن چراغ با همان لباس ها

!خسته بود..چشمانش و سرش ، دیتخت دراز کش یباز شده بودند رو راهنشیپ

د و ینداشت.به پهلو چرخ دنیخواب یبرا یلیحال تما نیکردند و با ا یدرد م

چشمانش را عادت داد به  یکیتار انیامال غرق خواب ، م ی رهیخ

اش فاصله افتاده بود و عمبق نفس  یکوچک اما گوشت یلب ها انی..مدنشید



کف  یکنارش بود...با آرامش دستش را رو قای، کف دست آمال دق دیکش یم

 بست! یقیدست او گذاشت و چشمانش را با نفس عم

کرد؟خدا  یچه م دیافتاد با یم شیبرا یخورده بود اتفاق بدتر نیزم یوقت اگر

رحم کرده بود! نفسش را محکم  نشانیتازه جان گرفته ب یزندگ نیچقدر به ا

 !دیفرستاد و به پشت چرخ رونیب

اش  ینیب شیداد ، اصال پ یروز سکته اش م کی یهمه نگران نیدختر از ا نیا

 سخت نبود!

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

***** 

 آماده نشد؟  المونیپف-

آمد ، با  رونیمحو ب یو اخم یرا بلند کردم و او از آشپزخانه با کالفگ میصدا

و  ونیزیتلو یچهره اش خنده ام را فرو خوردم و خودش به صفحه  دنید

 یکارتون م یشه نشست یکارتون پخش شده کوتاه نگاه کرد : هنوز باورم نم

 !ینیب
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دراز کرده بودم و کنار الما  زیم یآتل بسته ام را رو یام دادم.پا ینیبه ب ینیچ

بابا دراکوالهه  نیباحاله ، ا یلیسه بودم : خ یایلوانیهتل ترانس دنی، مشغول د

 دخترش و دوست داره! یلیمونه.خ یتو م هیشب

:  دیشد و بعد به طرفم چرخ رهیکه منظورم بود خ ییگرد به دراکوال یچشمان با

 دراکوالست؟ نیا هیمن شب یآمال ، کجا



باال انداختم و او با ظرف پاپ کورن درون دستانش جلو  شیبا خنده برا ییابرو

 رهیبود نشست ، خ لمیآلما که محو ف گریامد.ظرف را به دستمان داد و طرف د

 هی: دخترم  دیشلخته اش کش یبه موها یدخترش و دست ی شد به دهان بازمانده

 وسطش بکش! ینفس وقت کرد

در  الیپف کیکارتون شد ،  ی رهیخ یخنده زدم و او با همان کالفگ ریز بلند

،  یکه جان یبود به قسمت دهیخوردم ، رس یچپاندم و دوتا خودم م یدهان آلما م

چالق شده ام زل  یزد ، با حسرت به پا یم کیشکست هشت پا موز یبرا

هم مثل من  اخودم را با آهنگ تکان تکان دادم ، آلم میزدم و فقط در جا

 رونیب یما نفس یریجوگ نیبه ا رهیدستانش را در هوا تاب داد و آرکان خ

:  دمیسر به سرش بگذارم خودم را به طرفش کش یکه کم نیا یفرستاد ، برا

 پلو کردم! یالو باق چهیگم هوس ماه یم

 دم! یکرد : سفارش م نگاهم

 و! رونیب ی...دوست ندارم غذاینه ، خونگ-

 یاز صبح که چشم باز کرد قایدق زمیداد: عز هیمبلش تک یبه پشت نهیبه س دست

صبحونه رو  یدوست دار ی؟گفتیکن یم بیعج یزایچقدر هوس چ یدقت کرد

برات  یکیوعده  انیم یدوست دار یبرات اوردم ، گفت یتختت بخور یرو

ناهار جوجه کباب  یهوس کرد ی، گرفتم..بعدش هم گفت رهیپوست بگ وهیم

 ی...بعد هم گفتیکرد ری، پشت بند ناهارم هوس شربت خاکش یبخور یخونگ

 ه؟یچ انی، جر یبخور الیو پف ینیکارتون بب یدوست دار

 : لو رفتم؟دمیدرهم کش ابرو

 لو رفت! ؟بلهیکه مردم آزار نیبامزه سر تکان داد : ا یلیخ

 نه! ایخودم و لوس کنم  دی، با ضمی: من مر دمیکش عقب

 ختمیر یرا داشتم م اتشیمحتو یرا از دستم گرفت ، با حرکتم همه  الیپف ظرف

 هم من حواسم بهت هست ! ی: شما خودت و لوس نکن نیزم یرو



لولو  یخواستگار یبود به لحظه  دهیرس لمیف گریباز شد ، حاال د عیسر شمین

:  ندیبنش ساینمانده بود کفشدوزک حلقه درون انگشت ال یزی، چ سایخان از ال

 خودم و لوس کنم؟ ستین گه؟الزمید یکن یپلو درست م یپس شام باقال
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 لمیشد به قسمت آخر ف رهیکاناپه گذاشت و خ یپشت یرو یدستش را عمود کی

خنده در خود پنهان کرده : باشه ، بهرحال  یرخش کم مین ی، حس کردم حت

 !گهید میدوفصل فلسفه رو باهم کار کن یجون داشته باش دیبا

کفشدوزک  دنینگاهم کرد و آلما با پر روزمندانهیاسم فلسفه ، ماتم برد ، پ با

و دست زد!آرکان بغلش کرد و قربان  دیکش غیجدست السا ، با ذوق  یرو

 یاسم فلسفه با لب ها دنیذوقش رفت و من همان طور وارفته با شن یصدقه 

 نشستم! زانیآو

 داد؟ یهمه بدجنس بود و نشان نم نیا

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

**** 

 روز! نیتورو تو ا نمیو نب رمیمن بم یدورت بگردم ، اله-

 هی؟ینداز یراه م ی: آخ مارال ، چرا خودکش شیحرف ها انیم دمیپر کالفه

 نشده خوبه! میزیآتل باشه ، چ یتو دیدوهفته همش پام با

 ینقاش نیدرون دستش پاک کرد ؛ آلما ح یرا با دستمال مچاله شده  اشکش

اش را داخل دهانش  یاو نوک مدادرنگ ی رهیسرش را بلند کرد و خ دنیکش

 ؟یچ یشد یم ینکرده زبونم الل ضربه مغز یاشت : خداگذ



زدم  هیکاناپه تک یراحت به پشت الیجمع کردم و با خ نهیس یرا رو دستانم

وقت  هیشدم ،  یکن..فکر کن ضربه مغز هیقشنگ گر نی، بش یگ ی:راست م

 !یختیبرام اشک نر شیپ شیپ یچشمات نش ونیمد

چپ چپ نگاهم کرد ،خنده ام  یشد دستش انداخته ام و با دلخور متوجه

 نیاز ا گری، د ختیر یاشک م زانیم نیمردم هم به هم یگرفت..واقعا اگر م

دفترش بلند شد و  یاو از پا یاز اشک ها دهیوجود نداشت ، آلما ترس دتریشد

مارال  دیسمارال بود : بچه تر ی رهیمبل نشست ، همچنان هم خ یکنار من رو

 !الیخی، تورو قران ب

وقت  چیبود و ه بیعج تشیهمه حساس نیکرد خودش را کنترل کند ، ا یسع

 یدیکش ی: چ دمینرم آلما کش یموها یشد ، دستم را رو ینم یعاد میبرا

 ؟ینقاش

 نگاهم کرد : بابا و عمه ! مظلوم

 ؟یکش یجا کشمشم بابات و کنار عمت م نیام درهم رفت : من ا چهره

 !دمیرا درشت کرد : تولو کناله خودم کش چشمانش

 به بعد عمت و کنار خودت بکش ، من و کنار بابات!خب؟ نیبچه جون از ا-

 

 [17:50 22.04.19, ]ایـآل (زهرا ارجمندنaʍaℓآمــ)

 300پارت_#

 آمــــال#

  ایزهرا_ارجمندن#

نکن  تشیتکان داد و مارال باالخره توانست خودش را کنترل کند : اذ یسر

 ه رو!بچ



بغل دستم افتاده بود باعث شد نتوانم جوابش را  قایکه دق لمیزنگ موبا یصدا

ناشناس ، تماس را  یبه شماره  رهیدستانم چرخاندم و خ انیرا م یبدهم ، گوش

 برقرار کردم : بله؟

 خانم آمال فرجاد؟-

هم غش  یزنانه ، باعث شد از مارال و آلما بخواهم حرف نزنند و برا یصدا

 : خودم هستم! ندازندیراه نو ضعف 

 نمتون؟یتونم بب یم-

 : شما؟ دمیدرهم کش ابرو

 مکث جواب داد : عسل هستم ، همسر سابق آرکان ، مادر آلما! یکم با
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او  تمیخوش ر یزنانه  یاطرافم ، به جز صدا یچندلحظه تمام صداها یبرا

شد  یهول شوم نبودم ، اما نم ایکه خودم را ببازم و  نیخط خورد ، اهل ا

 !دییام شد : بفرما یمنکر جاخوردگ

تونم  یمکث کرد : م یشده بودم.کم یاو ، من هم جد یصدا ریتأث تحت

 نمتون؟یبب

انداختم ، فکر ها در سرم ولوله به پا کرده بودند!قبل  میبه جانب پا ینگاه مین

ام در رابطه با او بشوم لب زدم : من فعال  یکه مغلوب کنجکاو نیاز ا

 و ندارم! طشیشرا

منه ، هروقت براتون مقدور بود باهام تماس  یشماره  نیگفت :ا عیسر یلیخ

 نفهمه! یزیتماس...آرکان چ نی!فقط لطفا ، از انیریبگ



 یاش نشسته بود!حت یدفتر نقاش یم به آلما که دوباره برگشته بود و پاشد رهیخ

زند  یکه پشت خط مادرش دارد با من حرف م دیگنج یدر ذهن کودکانه اش نم

 کنم! ینم یازش مخف یزی: من چ

بهش  دیتن حرص بود که خواست پنهانش کند : با کی هیتر شب شی، ب دیخند

 بگم پس ، منتظر تماست هستم! کیتبر

 یرا با فکر لی، تماس را قطع کرد و من موبا میبگو یزینگذاشت چ یحت

داخل ظرف گذاشت و پرتقال را  وهیقرار دادم ، مارال چندم زیم یرو ریدرگ

 برات؟ رمیدر دستش چرخاند : پرتقال پوست بگ

گذاشتم ، باز هم به آلما زل  میلب ها یتکان دادم و نوک انگشتانم را رو یسر

تماس گرفته بود؟آنقدر نگاهش کردم که باالخره سرش را بلند زدم! چرا عسل 

مارال  یها هیگر یکاف یزدم ، به اندازه  یام شد! لبخند رهیکرد و کودکانه خ

کنار بابات  یدیو کشد نترش کنم : م شیخواستم ب یباعث ترسش شده بود و نم

 تربچه؟

 !ستیییکرد : آلما..ترببببچه..ن اخم

تو ، اصل  یشد یاغی: خب حاال ، چه  ختیر یبچه ، غم به دلم م نیا لکنت

 ؟یدی.من و کنار بابات کشریحرفمو بگ

 !نمیرا با کش دور مچم ، جمع کردم : کو بب میتکان داد ، موها یسر

تپلش به طرفم امد ، دفتر را که به دستم داد ،  یدفترش بلند شد و با آن پاها با

 یبه ارکان م دیشاخ پس کله ام ظاهر شود ، بااش دو یکم مانده بود از نقاش

نردبونه و  نیاش چقدر نابود است : چرا بابات ع یگفتم دخترش استعداد نقاش

 ؟یگم شدم از کوتاه نتیزم یچمنا نیمن ب

 را از هم باز کرد : بابا...ببببزرگه! دستانش
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 یها یزبان نیریداشتم حواسم را با ش یتماس عسل بود ، اما سع شیپ ذهنم

رفت : بزرگ نه و  یدخترش پرت کنم ، مارال فقط قربان صدقه اش م

 ؟یدیبلند!قبول..اما چرا من و انقدر کوچولو کش

 !یی: چوچولو دیخند

آدم را  نیریکه آنقدر ش فیخواست با همان دفتر به سرش بکوبم ، ح یم دلم

و من با  دیآمد !مارال برعکس دقائق قبل بلند بلند خند یکرد دلم نم ینگاه م

 حرص دفترش را بستم : بچه من قدم صد و شصت و پنجه ، کجام کوچولوا ؟ 

 ینم گهیخنگا نگام نکن.د نیگذاشتم : ع میپا ینگاهم کرد ، دفتر را رو جیگ

 !یبکش یخواد نقاش

 کرد : دفتلمو و بده! اخم

 نیآرکان امکان نداشت همچ م؟یکرد یچه م دیبا ردیاگر آمده بود او را بگ عسل

برورد ، به  مانیخانه  یخواست الما کوچولو یبه او بدهد ، دلم نم یاجازه ا

 نمیبب تویقبل یحضورش عادت کرده بودم ، دفتر را دوباره باز کردم : بزار نقاش

 !یدیکه عمتم کش

شده نگاهم کرد ، جان کندم تا به حالتش نخندم  یماه یبا لب ها نهیس به دست

 دیآهو با آن قد رش ریتصو دنی، با د دیو گونه اش را بوس اوردیاما مارال تاب ن

مگس با بهت نگاهش کردم و دفتر را  کی یو باز هم خودم ، در قد و قواره 

 بستم : من واسه بابات دارم! یتر شیبا حرص ب

 چه؟ چارهیبا خنده گفت : به اون ب مارال

 ندرالیس یبا اون دعوا کنم دلم خنک شه!حت دیرسه اما با یکه زورم نم نیبه ا-

!بچه تو چه خصومت دیکش یطور نم نیخواست بکشه ا یو م شیهم نامادر

 ؟یبا من دار یا یشخص



نشد اما انگار دل آزرده شدنم ا حس کردم که کودکانه  میحرف ها متوجه

و لبش را جلو و اورد  ستادیباال امد ، ا شیمبل گذاشت و رو یرا رو دستانش

: قهل  دیسرم کش یرو یبزرگ دست یآدم ها هی، بعد هم شب دیو گونه ام را بوس

 کشمت! ینباش!دراز م

ناالن به آلما  یدهان گذاشت و من با چشمان یاز شدت خنده دست رو مارال

حال گاز  نیواقعا دراز؟انتخاب واژه اش من را کشت!با ا یعنیشدم ،  رهیخ

کردم ، او  شیدرامد رها شیصدا یتپلش زدم و وقت یدست ها یرو یکوچک

 !درگذاشتم که بدهند : خوشمزه نباش انق یدادم.نم یرا به مادرش هم نم

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

******** 

 حواست کجاست آمال؟-
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بعد  یکرد ، کم یکتاب بلند کرده و به او دادم.با اخم نگاهم م یرا از رو سرم

صفحات باز کتاب انداخت :  نیچشم برداشت و ب یمطالعه اش را از رو نکیع

 ؟یاصال متوجه حرفام شد

 میو دوره اش برا رستانیاول دب یدوره  یاضیر یلینبودم که خ یتیموقع در

چانه ام قرار دادم  ریتماس صبح بود ! دستم را ز ریجذاب باشد!هنوز فکرم درگ

 گفتم : همسر سابقت بهم زنگ زده بود ینیو بدون مقدمه چ

درهم گره  یتر شیبا توان ب شیبعد هم اخم ها یگرد شدند ، کم چشمانش

فرستاد و با دو انگشت  رونیب نهیاز س قیخوردند ، نفسش را با مکث اما عم

 گفت؟ یم یرا فشرد : چ شیشست و اشاره پلک ها



قبلش داشت با  یکه تا چندلحظه  ییخسته و درمانده شد ، همان صدا شیصدا

 یلیزن خ نیداد!ا یم حیتوض نشیکرد و ح یحل م میرا برا اتیاضیر یانرژ

 !نهیخواد من و بب ی: گفت م ختیر یطور بهم م نی، ا ادشیده بود که گند ز

 ؟یگفت یچشمانش برداشت و من را نگاه کرد : شما چ یرا از رو انگشتانش

به لحنم  یشوخ یچاشن ی، کم میاز آن حال و هوا خارج شو یکه کم نیا یبرا

 میبا همسر سابق ، همسر فعل ادیدادم :گفتم من چالق شدم فعال ، وگرنه بدم نم

 تازه کنم! یدارید

 دی، با ترد دیکش یاخمش باز شود نفس پر یذره ا یحت ایکه بخندد و  نیا بدون

 : ممکنه بخواد آلمارو.. دمیپرس

درست و  یجمله  کیامد جواب نگاشه را با  ینگاهم کرد ، بدم نم زیو ت تند

 داید که جرأتش را در خودم پدرمان بدهم ، اما خب..آنقدر نگاهش خشن شده بو

 نداره! یحق نینکردم : همچ

 را باال اوردم : چرت گفتم اصال! میها دست

بلند شد ،  شینگاه کرد و بعد ، آرام از جا یا هیام چندثان دهیحالت مثال ترس به

خودش کنترل داشته باشد : فکر کنم  یدارد رو یاما سع ختهیمعلوم بود بهم ر

 شام آمادست!

که به سراغش  نیدم گذاشته بود ، قبل از ا یماکاران مانیقبل رفتن برا مارال

 کردم :آرکان؟ شیبرود صدا

شده درون ذهنم بودند و مشابه آن  دهینجو یاز فکرها ییای، دن دیو چرخ ستادیا

 ترسم! یشدم : من م یجد یشد ، کم یم دهیها درون چشمان او هم د

خم  یمن قرار داد و کم یقدم رفته اش را برگشت و دستش را پشت صندل دو

 ؟ی: از چ میتر..درست رو شیب یاز کم یشد ، البته کم

خنک   ی حهیصورتم بودند و را کیانقدر چشمانش نزد یزدن ،  وقت حرف

 نیام نشسته بودند سخت بود ، از ا ییایبو یعطر مردانه اش در سلول ها

 یکالفه شده بودم!احساسات میروزها نیا بیو غر بیاحساسات عج
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سابقم  یالیخ یبه ب یکم دیمرد داشت ، با نیا یکیبه نزد یمیربط مستق که

 نه؟یخواد من و بب یگشتم : از علت تماس امروز ، چرا م یبرم

ترسناک  یلی: عسل خ دندیاش ، چشمانش خند یکالفگ یکردم با همه  حس

 !ستین

 امدهیبود ، چرا سراغ خود ارکان ن دارید نیکه نبود ، ترس من از علت ا البته

زدم و چرت و  یوانگیبا من تماس گرفته بود! ، باز هم به کانال د شیو به جا

حوادث و  یزنامه ام را بروز ندهم: تو رو یاصل یپرت پراندم تا نگران

 همسراشون و کشتن!نکشه من و! یعالمه زن سابق ، اومدن زن فعل هی؟ینخوند

چشمانش اما  یطرح گرفتند ، خستگ یهم کم شیبار لب ها نیو ا دیخند

و  دیچیدستش را دور گردنم پ یبیو غر بیهمچنان مشهود بود ، با مهر عج

 ذارم مگه من؟ یداد : م هیاش تک نهیسرم را به س
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شوم ، بعد  تیدهد اذ یکه اجازه نم نی، هم دیرا بگو نیفقط الزم بود هم انگار

خودشان بار سفر ببندند و  یداخل ذهنم ، برا یمنف یتمام استرس و فکرها

نفس  قیآغوشش ماندم و عم انیکوتاه م یا هیگورشان را گم کنند ، چندثان

 رها کردنم نداشت! یبرا ی!او هم عجله ادمیکش



 دیکند!هردو نگاهمان به طرفش چرخ میبغل گفتن آلما باعث شد نرم رها یصدا

 خواست! یکرد و بغل م ینگاهمان م یکه چطور با طلبکار

 ، به سمتش رفت و او را در یحرف چیاش شده بود!آرکان بدون ه یحسود

گردن پدرش گذاشت و احتماال  یبه من سرش را رو رهیآغوش بلند کرد!آلما خ

که ناراحت شوم  نیاز من دارد!بدون ا یتر شیب تیخواست نشان بدهد مالک

 !دمیفقط خند

خواهد فقط مال خودش باشد ،  یآدم پدر داشته باشد دلش م دمیفهم یمن م آخر

گفت ، اگر داشتم ، من هم  یوجودم م یدر انتها ییجا شهیمن که نداشتم..اما هم

او  هیشب قایداشتم و دق تیمالک شیشدم!مثل او رو یم یا ییمثل آلما دختر بابا

 کردم! یخودم را لوس م

 وجود! یاما...امان از آن انتها نداشتم

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

********* 

 یدرس خواندن ، خسته به کنار میعت و نسا کی بایرا بستم و بعد تقر کتابم

رفت و  یپرتابش کردم!آلما مهد کودک بود و آهو ، به خواست ارکان دنبالش م

 یسر م یمجاز یبه فضا یبود تا کم یامدند!فرصت خوب یجا م نیباهم به ا

من  یبرا نیرا اصال روشن نکرده بودم و ا نترنتمیا شیزدم!از دوساعت پ

 آمد! یخودش رکورد به حساب م

نغمه باالتر از همه رخ نشان  امیرسانم ، پ امیپ یمحض باال آمدن صفحه  به

 لی، تبد میحس کردم خون درون رگ ها امشیمتن پ دنیداد!بازش کردم و با د

 لمیشد که عضالتم را خشک و منجمد کرد!منظورش به کدام ف یبه آب سرد

 بود؟

کردم!هرچه بود  ینم ریش نستاگرامیدر ا میاز رقص ها یلمیکه اصال ف من

کرده و  ریش یمورد نظر را از صفحه  لمی!ف فتیگ یسر کیبود و  میعکس ها

 یتعداد فالوورها دنیوارد صفحه شدم و با د نکیفرستاده بود ، با ل میبرا

 ندارم! دنیبلع یهم برا یحس کردم آب دهان گری، د شیباال



کرده نگاهش کردم!قبال اگر  خیباال آمد ، پخش شد و من با همان دستان  لمیف

 یآمد اما حاال!ترس یخوشم هم م یو حت الیخ یگفتم ب یبود..مثال چندماه قبل م

 کردم که نادر بود! یوار را تجربه م یلعنت بیعج
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کدام  یدانستم برا یابدا مشخص نبود اما خوب م لمیام در ف چهره

معلوم نبود که  یلیکه به مدد کم شدن نور سالن خ یانفراد ی!رقصستیمهمان

را  لمیف نیشکر داشت اما...هرکه ا یقسمتش خوب بود و جا نیمن هستم ، ا

 هم در دستش بود! یگرید یها لمیپخش کرده بود قطعا ف

 یپنهان یکه شخص نیبود!ا یربرداریتصو تیما ، ممنوع یها یمهمان قانون

که از شوک خارج شدم  دیطول نکش یلیعلت داشت!خ کیگرفته بود فقط  لمیف

جوابم را داد و معلوم بود او هم نگران شده  عینغمه را گرفتم ، سر یو شماره 

 و؟ لمیف یدی: د

اما ..قطعا ستیکه چهرم معلوم ن لمیف هیخواسته اول بترسونتم ، با  هیکار هرک-

 لمیکه ممنوعه ف ییگرفته...اونم وسط جا زیتم یلیداره!طرف خ لمیبازم ف

 متوجهش نشده؟ یکس یعنیگرفتن!

ها فکر کرده باشد جواب داد  نیا ی، انگار که از قبل به همه  عیتند و سر یلیخ

کرده  یتر از همه اون قاط شیدراومده ، ب شیپارت لمی، گفتم ف ی: زنگ زدم ره

 ست؟یبود!کار اون ن اشارمیاون شب ،  یمهمون یاما آمال...تو و دنبال طرفه ،

 از سالن! رونیزد ب اشاریآن شب را دوره کرد : موقع رقص من  عیسر ذهنم

 باهات لج افتاده باشه! یرو جز اون ندار یتو کس-



کردم ارتباطم با  ینم یوقت کار چیاخالق گندم ه یهم نداشتم ،  با همه  واقعا

خط قرمز  نیبود که از ا یتنها کس اشاریاحمقانه بکشد ،  یبه کل کل ها یکس

 سالن نبود! یتو اشاری.مطمئنم ستیگذشته بود : کار اون ن

شد ، با انگشت پشت سرم را  ی، سرم داشت منفجر م میسکوت کرد هردو

 دراومد خبرم کن! یلمیباشه نغمه ، اگه بازم ف جهیپ نیمالش دادم : حواست به ا

 به حرف آمد: شوهرت... دیترد با

را باز  میفکر نکرده بودم ، کالفه دست انداختم و کش مو نی؟ چرا به ا آرکان

 یکی نیکه درون سرم بود ، چشم بستم : فعال که ا یکردم و خسته از فشار

 تا بعد! ست،یچهرم معلوم ن

و  یرانیاز ا یقی، رقصم تلف دمیرا د لمیبار دوم ف یرا قطع کردم و برا تماس

و در نقش  دندیو مهارتم ، همه عقب کش لمیابا کرم بود!به خاطر نوع استاب

 لمیمقابلم بود ، آن قدر ف قایدق یلمبرداریف ی هیتماشاگر اطرافم حلقه زدند!زاو

بندش ، آهو درون قفل  پشتزنگ خانه بلند شد و  یکه صدا دمیرا از اول د

بلندم نکرده بود و خودش داخل شده بود!قفل  میپا تیانداخت.به خاطر وضع دیکل

و  دمیصورتم کش یرا رو خمیقرارش دادم!دست  زیم یرا زدم و رو لمیموبا

 یکردم لبخند یداخل خانه شد سع یصورت یآلما جلوتر از او با ان کوله  یوقت

 بزنم!
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 بیعج یچالش ها ریمشترک وارد شده بودم مرتب درگ یزندگ نیبه ا یوقت از

 شدم : سالم تربچه! یم



آمد و لوس و دخترانه لپش را مقابل صورتم  یکرد و به طرفم امد ، م یاخم

 فشیامروز را دادم و کمک کردم ک یگرفت تا بوسش کنم!سهمش از بوسه  یم

کردم!جوابم را با  ی، در همان حال هم به آهو سالم اوردیرا از شانه اش در ب

اش  یدست فیاش را شل کرد.جلو امد و ک یروسر یمحبت داد و نرم ، گره 

 یلبخندش محوش شد :خوب یمن ، کم ی رهیمبل قرار داد و خ یرا رو

 !دهیرنگ پر زم؟چقدریعز

 خوبم!: ممنون! دی. آلما حاال بدون کوله به طرف اتاقش دودمیکش یقیعم نفس

، فشارت  یخی: چقدر  دیباال پر شیآمد و دستم را گرفت و هردوابرو جلوتر

 از صبح؟ ینخورد یزیافتاده..چ

 کنم لب زدم : نه! هیبودن فشارم را توج نییکه پا نیا یبودم اما برا خورده

.تا ارمیب وهیزد و به طرف آشپزخانه رفت: االن برات م یلبخند یبامهربان

بچه هام  سیکنم ، به سرو یخوراک سبکم واسه ناهار درست م هی...یبخور

 !مییجا..ناهار مهمون شما نیا ارتشونیسپردم ب

توانستم به ماندن ناهارشان  یگفتن نداشتم.در واقع اصال نم یبرا یحرف چیه

و هدف صاحبش جا گذاشته  یلعنت لمیان ف شیرا پ میفکر ها یفکر کنم ، همه 

 بودم!

تر  شی، هرچه ب دیرس یداشته باشد به ذهنم نم یمشکلکس که با من  چیه

پوست  ی وهیظرف م کیگرفتم!آهو با  یم جهیتر سرگ شیکردم ، ب یکنکاش م

ناهار  ی هیته یخوردنشان گفت برا یرو دیگرفته شده به طرفم آمد و بعد تأک

کرد و  منگاه یتکان دادم...کم یکنم!سر شیدشاتم صدا یرود و اگر کار یم

 بعد به آشپزخانه برگشت!

و چشمانم را  دمیکاناپه دراز کش یها ، رو وهیاما بدون دست زدن به آن م من

 جهینت نیتر یهیکردند و بد ینامشخص درد م ینقطه  کی، در  میبستم!فکر ها

 بودم! دهیبود که من ترس نیممکن ا ی



 شیشد پ ی، نم دید یزنش را دست به دست شده م لمیکه اگر ف یمرد رتیغ از

 یگرفت و با حس سرما یزیآمد!تنم لرز ر یسرش م ییکرد چه بال ینیب

 درونم ، مچاله شدم!

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

********* 

 ده؟یچرا خواب-

به باز شدن  یلیخسته ام م یآمد ، پلک ها یسرم م یدرست از باال صدا

 نییفشارش پا کمیدونم ،  یکه جواب داد: نم دمیآرام آهو را شن ینداشتند.صدا

مچاله  دمیناهار برگشتم د یپوست گرفتم رفتم پا وهی!براش مدهیبود و رنگش پر

 هاشم نزده! وهی، دست به م دهیخودش خواب یشده تو
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و  میموها یرو یبزرگ یشد ، دست ها یسرم حس م یرو هیسا کی ینیسنگ

 نشست : آمال؟ می، در جان گوش ها ینجوا گونه ا یصدا

را باز کردم ، به خاطر نور و  میدست از مقاومت برداشتم و پلک ها باالخره

زانو  یدستش رو کیبود. یکاف دنید یباز شدند اما همان هم برا مهین یخستگ

سالم گرفته  دنشیکرد.با د یرا نوازش م می، داشت موها میبود و خم شده رو

به طرفم  یلبخند ابرداشت و ب میموها یزمزمه کردم و او دستش را از رو یا

 نمتیکه کمک کند بلند شوم : سالم خانم ، پاشو بب نیا یگرفت ، احتماال برا

 تورو!
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خوابم  نیکه ح ییکمک دستش بلند شدم و به حالت نشسته درامدم ، موها به

دور تا دورم رها شده و نگاه آرکان را  یتنم قرار گرفته بودند با موج ریز

 وقت خوابه؟ ؟چهیکوتاه معطوف خود کردند : خوب یلحظه ا یبرا

که هنوز  ییها وهیآهو انداختم و بعد ، به ظرف م حیمل یبه چهره  ینگاه مین

 شد خوابم برد! یدونم چ یبود : نم زیم یرو

 کمیزحمت ناهارش و گرم کن! ی: آهو جان ب ستادیرا رها کرد و صاف ا دستم

 سرده بدنش!

را به  یگفت ، قطعا زندگ یم یهمسرش به من کار یداشتم و جلو یبرادر اگر

رمحبت و البته طور نبود.هرچند لحن پ نیکردم.آهو اما انگار ا یکامش زهر م

گذاشت ، به آشپزخانه که  یاعتراض نم یبرا ییآرکان هم جا یمحترمانه 

رم دستامو  یشد : م راهنشیپ نیرفت ، خودش مشغول تا کردن آست

 !نمتیبب زیبشورم.برگشتم سر م

که رفت ، با  سیرا خواسته بود!به سرو نیآمرانه ا یلی.خدمیکش یقیعم نفس

لنگان  یو با همان پا دمیصورتم کش یرو یکه افتاده بود دست یاتفاق یادآوری

لب زد : برات ماست  یهمراه لبخند دنمیآتل بسته ام به اشپزخانه رفتم.آهو با د

 داره! می، کلس ستیبد ن تاستخونا تیتقو ی.کنار غذات بخور...برادمیخر یمحل

ماهر فرو بروم ،  ی شهیهنرپ کیکردم در قالب  یقرار گرفتم و سع زیم پشت

 چسباندم : دستتون درد نکنه! میهم تنگ لب ها یلبخند

آرکانم  ی: سرت دردنکنه خوشگلم!برا دیبازم کش یموها یرو یدست

سر به بچه ها  هیمن برم  نیدونم هنوز ناهار نخورده!تا شما بخور ی..مختمیر

 عالمت خطره! نیو ا ادیبزنم.صداشون نم

لبم برداشتم!درون سرم ولوله  یلبخندم را از رو را نگاه کردم و بعد ، رفتنش

شد ساکتش کرد!هزاران اسم و آدم رژه کنان درون  یبه پا بود که اصال نم یا

 نیحال ا یکه بدانم کدامشان باعث و بان نیو من بدون ا دندیکوب یذهنم پا م

 !دمیچرخ یم انشانیشده م جیلحظه ام هستند فقط گ



دانستم  یکه دست راست و چپم را شناخته بودم ، م ی..از همان زمانیبچگ از

بودم  دهیترس شهی، مثل شبح وجود دارد!هم یترس کی یدر پس هر اتفاق خوب

تندباد  کیچون تجربه نشان داده بود هروقت که آرامم و حالم خوب است ، 

 کند! یبه من و خراب کردن ارامشم تمام تالشش را م دنیرس یبرا

به  گریکه د ینبود ، درست از وقت یتندبادها خبر نیاوقت بود اما از  یلیخ

 یآدم ها بدون وابستگ دمیفهم یدل نبستم!وقت یبشر یبن چیکس و ه چیه

که با  ییآورد!همان روزها یاز پا درشان نم یدرد چیشوند و ه یم نهیواکس

 رابرکه انسان را در ب ستی..سم مهلکیسن کمم درک کرده بودم وابستگ

 کند! یم فیحوادث ضع
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در قلبم نداشتم  یزیعز چیدل نبستم و ه ینبودم ، به کس یکس یها وابسته  سال

 یسال ها را داشت پر م نیتمام ا ینفر پر قدرت و توان ، جا کیو حاال...

ضعف..مترادف بود با ترس !با  نیم و اشد یم فیکرد!داشتم دوباره ضع

 !یتندباد...با خراب

 خوردنه! ی، برا ستاینگاه کردن ن یاون غذا برا-

 رهیهم نشدم ، آرام نگاهش کردم که بدون خ ری، غافلگ دمیحضورش نترس از

لب  ریبسم هللا ز کیقرار گرفت و قاشقش را برداشت! زیشدن به من پشت م

 یزمزمه کرد و بعد سرش را باال آورد ، به چشمان من زل زد و با لبخند محو

 !یاز دستش بد فهیگفت : دستپخت آهو واقعا خوبه ، ح

ادم باعث ضعفم شده بود : من اما  نیچانه ام قرار دادم ، هم ریرا ز دستم

 دستپختم افتضاحه!



مه که از ابتدا شه ، ه یدلخوشم کند : درست م یالک فینکرد با تعر یسع

اومدم..کم کم اما قلق  یبرنم مروین هیاز پس  لیبلد نبودن.من خودمم اوا یآشپز

 دستم اومد!شروع کن! یآشپز

 هی:  ختمیبرنجم ر یاز خورشت را رو یهم قاشقم را به دست گرفتم و کم من

دونستم تو  یخون آدمه ، مثال رقص..من از همون اول م یاما تو زایچ یسر

 ...یام.بدون کالس خاص یعال یلیکار خ نیا

دانستم  یچنگالش ، برنج هارا جمع کرد و قاشقش را جلو برد ، خودم هم نم با

است : خوبه که آدم  نیریچرا انقدر نگاه کردن به حرکاتش و دنبال کردنشان ش

 یلیخ تیکسب موفق یتو نیاستعداد داره ، به نظرم ا یزیچه چ یبدونه تو

 کنه! یکمکش م

 یلیم چیکردم ، ه یم یباز میخورد من اما با غذا یکه با اشتها ماو  برعکس

داد  یفرمان فکر کردن م شتریفرمان غذا خوردن ، ب ینداشتم ، مغزم ،  به جا

 : آرکان؟

 کرد : بله؟ نگاهم

خوره وارم...آن هارا هم پشت  یفکرها هیرا پشت گوشم فرستادم ، شب میموها

 ؟یگوشم رها کردم : تو من و دوست دار

مردمک چشمانش متوجه شدم ، به  ییرا از گشاد شدن جز نیشد ، ا شوکه

 افتاده؟ یآبش را به دستش گرفت : اتفاق وانیداد و ل هیاش تک یصندل

 سوال بود! هیفته؟یب یحتما اتفاق دیباال انداختم : با یا شانه

 هی: دیدرون چشمانم زل زد و بعد خودش را جلو کش یرگیشده بود ، با خ یجد

 سوال ساده نبود.تو چته؟

 !الیخ ی: ب دمیخودم را عقب کش یبا صندل کالفه

 سرجات آمال! نیکه بلند شوم با تحکم نجوا کرد : بش نیاز ا قبل
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 310پارت_#

 آمــــال#

  ایزهرا_ارجمندن#

 یرا بخواند ، نم زیمه چبودم درون چشمانم ه دهی...ترسستادمی، ا ننشستم

خواستم درون نگاهش  ی، نم فتمیخواستم از چشمش ب یخواستم بفهمد ، نم

 !ستمی: با شما مگه ن ستادیاو هم ا دیام را که د یتوجه ی، ب نمیتأسف بب

چشمش دور باشم و  یاز جلو یگشتم تا فقط بروم ، چندساعت یبهانه م دنبال

 عیسر یدستور داد ؟کهیچه کنم : مگه برده گرفت دیبتوانم بفهمم با

ساعت حرف بشنوم و سوال  مین دیبا دمیسوال ساده پرس هیندارم.. نه؟حوصلهیبش

 شم؟غلط کردم اصال..... چیپ

 یکه سع یی، اسمم را صدا کرد و من گر گرفته با تن صدا انمیاز طرز ب ناباور

 هیمثال؟ یگه ، روان شناسگم م یبلند نباشد جواب دادم :دروغ م یلیداشتم خ

  ؟یجواب بد یتون یدوست دارم ساده رو نم

را  شیآخرم درهم رفتن اخم ها یزدم ، با جمله  رونیبهتش ب انیآشپزخانه م از

 یرا برداشتم و به سخت لمیخواست.موبا یم ییبودم و باز هم دلم فقط تنها دهید

تخت  یوارد اتاق خوابمان شدم.در را بستم و چراغ را هم روشن نکردم!رو

 یم شیدایکه کم پ یاعتنا به آن ، با بغض یبه زق زق افتاده بودم.ب مینشستم ، پا

گوشه  کیکرده و هربار  شیتماشا گریکردم..هزاربار د یرقصم را پل لمیشد ف

گرفت!بحث فقط  یچه کنم چه کنم دست م یخودش...کاسه  یاز وجودم برا

ها دست به  لمیف نیبود ا یکرد کاف یعمل م یخود ارکان نبود.هرچقدر هم منطق

 رونیاز دهانم ب فیخف یید؟واید یهم م درشاقوامشان بچرخد..ما انیدست ، م

که  یپرتاب کردم.بالشم را برداشتم و در قسمت یرا گوشه ا لمیزد و موبا

 یصورتم گذاشتم و با حال یرا رو.بالش دمیدراز کش دمیخواب یهرشب خودم م

 فرستادم! رونیتندم را ب یخفه مانند ، نفس ها

من بود اما....بغضم شدت  یاز زندگ ینداشتم!باالخره بخش ییگذشته ام ابا از

که آرکان مجبور بود به خاطر من تحمل کند حالم بهم  ییگرفت.من از نگاه ها



شد!آن  یم ریهم درگ گرینفر د کیبودم جز خودم  دهیرس ییخورد!به جا یم

 رفت! یهمه م زتر ا شی..بشیبود و آبرو نیگناه تر یکه....ب ینفر کیهم 

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

**** 

دادم شب شده باشد!آهو با بچه  یدانستم چندساعت گذشته اما احتمال م ینم

وارد اتاق شد خودم را به خواب  یخداحافظ یبرا یرفته بودند.وقت شیها

 باشم! یزیچ حیخواست مجبور به توض یزدم!دلم نم

آمد!  یاو م یصدا ی نهیارکان در پس زم یآلما و هرزگاه یباز یصدا

 زی!همه چدمید یرا واضح م زیعادت کرده بودند و همه چ یکیچشمانم به تار

 را جز....خودم!

وقت بود به  یلیقفل شد.خ تارمیگ یرو یلحظه ا یخسته و سرگردانم برا نگاه

خواندم و  بیحب شی، برا جیخل یافتادم که جلو یشب ادیطرفش نرفته بودم!

 تاریتخت ، گ یخودم رو دنیتلخ کنج لبم جاخوش کرد!نشستم و با کش یلبخند

 شیم هایس یرو یخواب برداشتم!دست سیبه سرو کینزد واریرا از کنج د

 یم رونیب میه نواختن کردم!مهم نبود صدافکر....شروع ب یو بعد از کم دمیکش

 !دارمیب دیفهم یرفت و او م

قبلم  هی،  شب زیهمه چ الیخیب یداشتم کم اجیشدم و احت یداشتم خفه م واقعا

 کنم! یزندگ
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 عیپدرم گفت سر یمنتظره..وقت ریاومده..کامال غ شیسفر دوروزه برام پ هی

ناهار خوردن نشستم براتون پارت  ی، به جا میو حرکت کن نیناهار بخور

نوشتم تا الاقل قبل رفتنم پارت و بدم!دوشنبه چه سفر باشم و چه برگشته باشم 

 پارت شما محفوظه!
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آمده و  نییاز تخت پا میپا کیتخت ، پشت به در نشستم! یکردم و رو لمسش

 رهیخ یکیتار انیم واریبا مکث به د هیبدنم خم شده بود!چندثان ریز گرید یکی

صورتم را  یرو ختهیمزاحم ر یکه موها نیماندم و بعد چشمانم را بستم!بدون ا

 ..زدم و خواندم!خودم.. ینشست و من ، برا تاریگ یعقب بزنم دستانم رو

 ، سر کن با خودت! ستیکنارت ن یشکیدلم ه آخ

 و زبر کن با خودت! ریرو ز ایو رو شو دن ریز

 کنه! یخودت ، داره کالفت م ینیب یم یوقت

 خودت پاش و ، خودت باش و سفر کن با خودت! از

 یدر ذهنم م نشانیها و به جا تر یملود نیحالم بد بود ، بهتر یوقت شهیهم

گشت و  یرها شده درون مغزم م اتیتمام حفظ انینشست ، انگار که روحم م

 یگذاشت!ذهنم تکرارش م یم میعصب ها یرا انتخاب و جلو یکیخودش ، 

 !دیرس یم میکرد و بعد..نوبت به لب ها

 پابندت کنه ! شهیکه ر نیاز ا شیپ هرزمستون

 تبر کن با خودت! نیشاخت و بردار و تمر 

 !نیبساز و دونه دونه مرگ برگات و بب ای

 رو شعله ور کن با خودت! یبسوز و جنگل ای

نشست!بدون توجه به نواختنم ادامه دادم ،  میگوش ها انیباز شدن در ، م یصدا

سرهمش کرده بودم که  یطور کینبود اما خب... تاریاصال با گ یملود نیا

 یاصل یم تر از نسخه اسلوتر و آرا اریرا بخوانم!بس کیموز نیبتوانم ا



بود شده  تهکه نشس ییاو الیخ یخورد و من باز هم ب یاش!تخت تکان مختصر

 و پشت به او کارم را ادامه دادم!

 !یروبروت و باخت ری، مس یسربچرخون

 ، با قلبت گذر کن با خودت! دیپل ترد از

 با خودت..با دشمنت ، با دوستت.. یموند تنها

 ..سر کن با خودت!ستیکنارت ن یشکیدلم ه آخ

کردم  یمتوقف شد ، حس م تاریگ یمن بود ، دستم که رو یمتن برا نیا چقدر

دارم اما  یادیز یکردم دوست ها یادعا م شهیپر تر از قبل شده بودم.من هم

کرد!دستانش از پشت  یرا گرفته و داشت نابودم م میگلو ییتنها بیحاال ، عج

و ان هارا  نشستند میموها یسبک ، رونرم و  مینس کیجلو آمدند ، درست مثل 

 از دو

 

 [17:31 29.04.19, ]ایـآل (زهرا ارجمندنaʍaℓآمــ)

 312پارت_#

 آمــــال#

  ایزهرا_ارجمندن#

صورتم نبود !همه را  یجلو میموها گرینخوردم اما د یجمع کردند!تکان طرف

خورد و حس  یکه دستش م ییبا خودش پشت سرم برده بود و از تکان ها

تر از  شیکه باعث شد ب یدر حال بافتنشان است!کار دمیفهمی...ممیحرکت موها

 شیشد!صدا امافتاد و کار او تم نییرا پر کند!سرم پا میگلو یقبل ، حس مزخرف

 م؟ی: حرف بزن یتیعصبان چینرم بود و بدون ه

 نییپا تاریفرستادم ! دست خودم نبود اما همزمان با گذاشتن گ نییدهانم را پا آب

 ! ستمیتخت زمزمه کردم : من مراجعت ن



،  ستمیچهارچوب خونم روانشناس ن یرا حس کردم: من تو قشیعم نفس

 پدر! هیهمسر و  هیآرکانم..

 نیهم دنبال علت ا دیبود و جستجو گر ، شا ی، جد دمیبه طرفش چرخ یکم

خواد  یکه م فتمیم یروانشناس ادی میحرف بزن یگ یم یمن : وقت یها یبدقلق

و  دبخشیام یالک یمراجعش براش حرف بزنه و اون با چهارتا جمله 

و پر کنه و بعد طرف و بفرسته  مشینداره تا یمزخرف که بهشون اعتقاد

 !یرون و بگه..نفر بعدیب

کرد ، وقت  یم ادیکار را ز نی، ا دیصورتش کش یدستش را رو کف

مکث کرد و حس کردم خودش را خواست کنترل کند : من قبل  ی!کمتیعصبان

انسانم آمال..و  کیباشم ،  یکن یم فیکه تو تعر یآدم مزخرف نیکه همچ نیا

 بشم! یعصبان ستین دیاصال ازم بع

 ؟ یچ یعنی-

 یراهکار روانشناسانه ا چیو ه یکن یم میعصب یدار یعنی:  دیغر یجد یلیخ 

 جوششون نرسن! یوقت به نقطه  چیکنه آدما ه ینتونسته کار

که نشان از  یزیمنطق شده بودم ؛ چ یو ب ریبهانه گ یدختر بچه  کی هیشب

 شو! یداشت: خب عصبان میرو یفشار روان

 تمونیوضع یتو یریباالتر نرود داد زد : تأث یداشت از حد یکه سع ییصدا با

و انجامش شه؟اگه آره خب بگ یشم و داد بزنم تو حالت خوب م یداره؟عصبان

 ی، صدام به جا ستیزنم بر اثر بلد نبودنم ن یکه داد نم نیبدم...مطمئن باش ا

حل  یتو یری، تأث مبلندتر از شماست خانم ، اما بلند شدن صدا یلیخودش خ

 شن؟ یرن گم و گور م یترسن و م یمشکالتمون داره؟مشکالت ازم م

باعث ترسم شده بود  شیذره بلند شدن صدا کی نی، هم دمیخورده عقب کش جا

 ی، انگشت نشانه اش سمت من بود و ذهن ستادیو ا دیکش یقی، نفس عم دی! فهم

زنه  ینم ادیفر یاگه مرد ریبگ ادیتوانست پردازش کند :  یکه پوک شده ، نم

به خودش که  احترامطرف مقابلشه ، و البته  یاحترام قائل شدنش برا ینشونه 

مجبور کنه!وگرنه داد زدن  یزینخواد همسرش و به چ پیچ یکارا نیبا ا

 تونه انجامش بده! یم یتیکفا یکه هر مرد ب هیکار نیراحت تر
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همه لوس شدن از من  نیکه چشمانم پر شد ! ا یطور کینگاهش کردم ،  فقط

که ممکن بود از او برود  ییآبرو یتر دلم برا شیبود اما خب..هرلحظه ب دیبع

به نگاهم با  رهیکرد!خ یهمه خوب بودنش داشت شرمنده ام م نیسوخت ، ا یم

بلد  دیبا اکه زن و شوهر هیاصل نیدرهم ماند : حرف زدن ، اول یاخم ها

باشم که با همسرم دارم  یخوام مرد یخوام روان شناست باشم..م یباشن!نم

 ....نیزنم!هم یحرف م

صورتم  یکرد که حسش کردم!دستانم را رو انیجمله را ب نیخسته ا انقدر

 یمن ، او هم نفس قی!همزمان با دم و بازدم عمدمیکش ینفس قیگذاشتم و عم

به من ،  کیتخت نشست..نزد یگرفت و خسته تر از قبل دوباره رو

و  قیرق قیاو و ترس من ، تلف ید و خستگمماس هم شده بو مانیبازوها

مچ دست من نشست و  یدرهوا پراکنده کرده بود! دستش رو یتنفس رقابلیغ

صورتم جدا کرد ، جمله اش را باز هم تکرار کرد: حرف  یدستانم را از رو

 م؟یبزن

 میشدم ، صدا رهیمردانه اش قرار گرفته بود خ یدست ها انیمچ دستم که م به

 !میگرفته بود : بزن

راحت شد :  التشیکه گاردم را باز کرده بودم ، خ نیاز ا یکردم کم حس

 !یامروز خوب نبود

 را تکان دادم : نبودم! سرم

 نگاهم کرد: آمال؟ هیسکوت چندثان در



کرد و ناباور  ی، جاخورده اخم سمیچشمان خ دنیرا که بلند کردم با د سرم

 یپرخاگشر و جنگنده نبودم..فقط خودم بودم ، آمال ام ماند ، مقابل او امال رهیخ

بودتش ، کلمات هم از زبان همان  دهیجز او ند یکه درونم پنهان شده بود و کس

 دمیخوب شده..تازه فهم حالمترسم ، من تازه  یپرتاب شد : م رونیامال به ب

چشم ، تازه به جز  ی، تازه دارم حس داشتن خانواده رو م یچ یعنی یزندگ

 نایاضافه شدن که خانوادمن ، من تازه به ا میبه زندگ گهیال ، چندنفر دمار

 نینبود که ، شماها نبود یطور نیمن ا ی...اما هرروز شده ترس!زندگدمیرس

کنن از  یخوان کار یمن خوشحال باشم..م خوان یهم نبود! آدما نم یاما ترس

 !دمیترس یلیترسم..من فقط خ ی، م فتمیچشمت ب

جمله  انیداشت م یکرد.سع یسرو ته من ، فقط نگاهم م یب یاز جمله ها جیگ

 یگونه  یشد ! دستش را جلو اورد و رو یکند و موفق نم دایپ یارتباط میها

 ؟ یترس یم یمن گذاشت : از چ یکرده  خی

نگاهش کردم و او نگران تر با گرفتن  دم؟شوکهیترس یشدم ، از چه م ساکت

اخم آلود  ینبضم قرار داد ، منتظر جواب به من ، با نگاه یمچم ، انگشت رو

 گهیکه د نیجواب را دادم: از ا نمیو نگران زل زده بود و من صادقانه تر

 خانواده نباشم! نیاز ا یعضو

محکم و بدون تزلزل ؛ دستانش دور بدن  یبعد ، با نگاه یبرد ، اما کم ماتش

آسوده تر ، نفس بکشم  یالیو با خ و زمزمه اش باعث شد چشم ببندم دندیچیمن پ

 بده! رییو تغ نیتونه ا ینم ی!کسیمون یخانواده م نی: تو تا ابد عضو ا

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

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

**** 

وقت اورا  چیگذشت اما ه یچندماه م شانیبود.از شروع زندگ دهیخواب باالخره

که آخرش مجبور  یبود! به حد دهیند فی، مستأصل و ضع دهیحد ترس نیتا ا

آمال ، تازه  دنیرا به خوردش دهد و بعد از خواب یفیشده بود آرامبخش خف

 فکرها به او حمله کردند!

از  یشد ، بخش یترس نم نیا لیکرد متوجه دل یقصه شان را دوره م یهرجا

کند انقدر ترسناک بود که نخواهد ، به  ارشیداشت هش یذهنش هم که سع

ماند و بعد از  یغرق در خوابش کم یبه چهره  رهیاش پناه ببرد!خ یاریهش

کرد و  یم یکوچکش باز یزد ، آلما داشت با عروسک ها رونیاتاق ب

آهو ،  یخانه را برداشت و بعد گرفتن شماره  میس یبه او نبود!تلفن ب سشحوا

 کردنش ، منتظر ماند تا جواب بدهد! یبه دخترکش و باز رهیخ

تماس را جواب داد: جانم  عیسر شهینشد و آهو مثل هم یطوالن انتظارش

 داداش؟

کدام  چیوارد آشپزخانه شد ، ه لخت اما پرپشتش فرو برد و یموها انیم یدست

رها کرده بود ، چهره  مهیشام نخورده بودند و آمال..ناهارش را هم نصف و ن

چشمانش جان گرفت : جانت سالمت آهو جان ،  یرنگ و رو رفته اش جلو ی

 سوال داشتم! هی

 بپرس داداشم!-

به  ی، کس یآورد : امروز خونه بود رونیمانده را ب یرا باز کرد و غذا خچالی

 زه؟ینگفتن که بهمش بر یزیآمال زنگ نزد؟چ

قبل  دیخوب نبود!بعد من که نه...اما شا کمیکال حالش  دمیواال داداش من رس-

 افتاده باشه! یاومدن من اتفاق

گاه بدنش کرد :  هیکانتر تک یاجاق قرار داد و دستش را رو یرا رو قابلمه

 .ممنون!زمیباشه عز

 شده آرکان؟ یزیچ-



و احساس  دهیساعت تمام در آغوشش لرز میبود فقط همسرش ن نشده یزیچ

هم معلوم نبود!افکارش نابه سامان  لشیو دل یکرد ، احساس نگران یترس م

 یسالم برسون!فردا خودم خونم..نم نیکننده : نه آهوجان!به حس یبودند و عصب

 !یایب یخواد زحمت بکش

به آن ، به  رهیگاز را روشن کرد و خ ریحوصله ز یرا که قطع کرد ، ب تماس

که  یدختر ، ان قدر نیمدت متوجه شده بود ا نیحاالت آمال فکر کرد!در ا

داد  ی!درونش آنقدر شکننده بود که به خودش حق مستیدهد محکم ن ینشان م

باعث  لشیبامو امکیپ یافتاده باشد !صدا ینگرانش شود که مبادا در دردسر

برداشت و  زیم یپدرش را از رو لیبلند شد و موبا عیشد سرش بچرخد!آلما سر

خوردند:  یحالت تکان تکان م نیدر ا شی، لپ ها دیبه طرف آشپزخانه دو

 !یبابا..جوش
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کرد!آلما هم غرق  یو تشکر دیدستش را هم بوس لیشد و بعد گرفتن موبا خم

را باز کرد و با  امکیاش برگشت!پ یو به سر باز دیمحبت خند نیلذت از ا

 دیخوام دخالت کنم اما شا یگره خورد " داداش نم شیاهو ابروها امیمتن پ دنید

بوده  ی، بهرحال اون دختر آزاد شهیزندگ ی هیرو رییحاالت آمال به خاطر تغ

انجام  گهیو د تاشیاز فعال یلیشده ، خ ینیمدت همش مجبور به خونه نش نیو ا

 هیخودت  ستیگذاشته باشه ، بد ن ریتأث شیروح یممکنه رو ناینداده و هم

 که شادش کنه " یزی....چیجانیه هی!ادیسرحال ب کمی یبکن یفکر

اش چه  یگفتنددر داخل زندگ یم گرانید دیروان شناس بود اما انگار با خودش

حال  نیپزخانه به در اتاق خوابشان زل زد . اآش یگذرد ، از همان ورود یم

 نیکرد!ا یآهو عمل م ی هینبود اما...بد هم نبود به توص یامال عالئم خستگ

 جاناتیاز ه یلیکرد و از خ یم رییاش داشت نرم نرمک تغ یدختر کل زندگ

ممکن بود  راتییتغ نیاش فاصله گرفته بود! خوب واقف بود ا یدوران مجرد



خواست به  یاو داشته باشد و افسرده اش کند!دلش نم یعکس رو ی جهینت

 شود! جادیا یشادش خلل ی هیروح

 ادیز شینشست!دغدغه ها یناهارخور زیفرستاد و پشت م رونیب ینفس خسته

شده بودند.قبل ترها خودش بود و دختر کوچکش ، آرامش او و بس..حاال اما با 

مسائل  ریشده بود!هرروز درگ جادیاو و آلما هم ا یدر زندگ رییآمدن آمال ، تغ

جذاب  سالهدختر هجده  کی یشد که برا یم یجاناتیو ه بیو غر بیعج

 یزندگ یکه با نحوه  یاتیبود ، ادب ریخاص او درگ یانیب اتیبودند!با ادب

 خودش فرق داشت!

هم با  شیکردند ، آلما یاو را هم شگفت زده م یکه گاه ییها طنتیش با

ها همه  نیکرده بود.شادتر وفعال تر شده بود و ا رییتغاش  هیحضور آمال روح

 خسته بود! یحال خودش اما کم نیدوطرفه بود!با ا رییتغ کی ی جهینت

جان محافظت کند ،  یهم تا پا گرینفر د کیاز  دیکرد با یجز آلما ، حس م به

رخ بدهد!حاال خانواده  یهرکس یکه ممکن بود برا یاز تمام اتفاقات و حوادث

تر شده بودند و حال مثل  شیب شیها تیکرده بود ، مسئول دایاش گستردش پ

 زد! یمتر دامن  شیها ب تیمسئول نیتعادل آمال ، به ا یبهار ب

او را کم  یزنانه  یها تیتعارض ها فقط فکر کردن به جذاب نیتمام ا انیم

گرفت و حال آرکان را  یرا نم شیکه سن کمش هم جلو ییها تیداشت!جذاب

 کرد! ی، مواج م ایکنارش مثل در

غذا را  ریبدنش را بلند کرد و ز یسوختگ یفکر کرد و بعد با احساس بو یکم

 شیب یچقدر سوخته!اگر کم ندیدرش را برنداشت تا بب یحت گریخاموش کرد.د

 سوخت! یکرد ، ذهن خودش هم م یم الیتر فکر و خ

اش را گرفت!به  یمیاز دوستان قد یکی یشماره را دوباره برداشت و  لشیموبا

،  دی: مج دیپرس یکه مخاطبش جواب داد ، بدون سالم و حرف نیمحض ا

 شه؟ یبرگزار م یشهر ک یتو کیکنسرت نزد

برنامه  نیاهل ا یلیسوال تعجب کرده بود ، معموال آرکان خ نیهم از ا دوستش

 ایبعد پور یکشدار از تعجب جواب داد : فکر کنم آخر هفته  یها نبود ، با لحن

 ؟یخوا یکنسرت داره!چطور؟واسه خودت م هیراد 



 واسه من جور کن ! تی: دوتا بل دیکش یقیعم نفس
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 همسرش سراغ نداشت! ی، برا نیبهتر و جذاب تر از ا یجانیه

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

***** 

که  یسه روز نیامدم ، در ا رونیکوتاه و روشنم از حمام ب یهمان حوله  با

داشتم.بعد مدت ها  یرینظ یرفتم ، حس ب یراه م شیرا باز کرده و رو میپا

 سمیخ یکرد!موها ی، سرزنده ام م یراه رفتن عاد نیو هم دمیرقص یسبک م

دم و بعد از چک یکش رونیرا از شارژ ب لمی،موبا چاندمیرا در کاله حوله ام پ

 کردم! یشاد پل کیموز کیاز او ،  یغامیپ دنینغمه و ند یو یکردن پ

 میفرستاد دست و پا یم یامیهرروزم شده بود چک کردن نغمه ، هروقت پ کار

 یم یقیندارم ذوق زده ، نفس عم یامیپ دمید یکرد و هروقت م یم خی

،  نیهم ینشده بود.برا یگریمدت خبر د نیرقص در ا لمی!جز همان فدمیکش

برنامه نبوده و ترس و  نیپشت ا یکس خاص میداد یهردو احتمال م

فاصله افتادن  نیبود اما هم یدیباشد . هرچند که احتمال بع هودهیب بماناضطرا

به ارمغان داشت!هرچه که بود بعد  الیخ یاحتمن ر ی....برالمیپخش ف نیب

 و سابقم برگشته بودم! یعاد یام کم شده و به زندگ یدرون یچندروز تنش ها

 یکردم!از وقت دنیکرده و با همان حوله شروع به رقص ادیرا ز کیموز یصدا

،  میبه پا اوردنیفشار ن یدکتر رو ی هیآتل را باز کرده بودم با وجود توص

 نیدادم و هم یرا حرکت میمدت را با رقص جبران کرده بودم!دست ها نیتمام ا

اش جا  رهی، با حضور آرکان در چهارچوب در و آن نگاه خ دمیکه چرخ



اما بعد ...دوباره کارم را ادامه دادم و با همان  ستادمیخوردم! کوتاه از حرکت ا

دادم!لبخند و رقصم را ادامه  ستادهی، جلو رفته و مقابلش ا یو طناز یلوند

وجب حوله  کیمن که با ان  یبه سرتاپا رهیصورتش نشست و خ یرو یمحو

 رفت ! نیمحو هم از ب دنداشتم همان لبخن یپوشش چی، اصال انگار ه

 یکرده و حوله را از رو یهمخوان کیخرج کردم و با موز یتر شیب طنتیش 

 کنار زدم! سمیخ یموها

 دلنواز اومدم اما با ناز اومدم.. چه

 اومدم.. زیاومدم اما عز زیر شکوفه

 نکن! رینکن ، عاشق و دلگ رید یگفته بود آخه

 !ایموعود ب ی..لحظه ایزود ب یگفته بود آخه

 باناز! اری..منم اون نیریش اریاون  منم

محو شده در نگاهش ،  یتی، با جد یلبخند چیبه خودم اشاره کردم بدون ه یوقت

به دستانم دادم  یتر شی!ناز بدیبلع یداشت م ییجورها کیبا چشمانش من را 

 یم یارام یبه او به بدنم تکان ها دهیو ان هارا دور گردن او حلقه کردم ، چسب

 کردم! یم یلبخوان طنتیاز ش زیلبر یچشمانش با نگاه ی رهیدادم و خ
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 قرار انگار که اومد بهار.. یب ایب یگفت

 اومده! دیسرزده انگار که ع ایب یگفت

 کنم..چشمت و روشن کنم! رهنیمهتاب و پ بزار



 بشم.. اریواسه  یدیبشم ، ع دارید ی سکه

 ..نیریش اریاون  منم

ما هنوز ادامه داشت ، نفس نفس زنان از  یقطع شد اما ارتباط چشم کیموز

حوله ام گذاشت ،  یو او دستش را رو دمیدندان کش ریرا ز رنمیتحرک ، لب ز

 جون! یکرد و با اخم لب زد: بال کیرا بهم نزد شیجلو

 یدر چشمانش م الیخ یانگار راحت می، بلند و سرخوشانه..با خنده ها دمیخند

گن  ینگران بود : به من م یلیام خ یباز وانهینشست ، بعد از آن شب و د

 !یبهشت یحور

دوساعت  یدر آغوشش بودم : نه وقت بایهم خنده اش گرفت ، هنوز تقر خودش

 و جواب بدم! طنتاتیش نینباشه تا ا یو وقت میباش ییجا دیبا گهید

شم  یحالت م نی: در ا دمیدرهم کش م؟ابرویقرار بود کجا باش گرید دوساعت

 ؟یپس چ

جا  میرا وسط لب ها یزندگ هیشب یام را نوازش کرد و کوتاه ، حس گونه

 عذاب! یهم جوابم را داد : فرشته  دنشیگذاشت ، همزان با عقب کش

 ؟یکجا بر یخوا یعذاب حاال م یفرشته  نی: با ا دمیخند بلندتر

کرد: بدو لباس  میبار واقعا رها نیانداخت و ا وارید یبه ساعت رو ینگاه مین

 شد! ریبپوش دلبر کوچولو ، د

 کجا خب؟-

 فت و در همان حال جوابم را داد: کنسرت!خودش ر یطرف کمد لباس ها به

 کیبدون موز گریداشت!حاال د قتیام اما ، انگار حق دهیکردم اشتنباه شن حس

 ؟یکنم : جان من؟کنسرت ک یتوانستم برقصم و شاد یهم م

شد :  رهیرنگش را از کمد خارج کرد و بعد ، به من خ یاسپرت خردل کت

 جونت سالمت ! فرق داره مگه؟



در وجودم  زیر یقرها هیشب یکرد؟معلوم بود که فرق داشت ، حس یم یشوخ

بار سه سال قبل بود که با نغمه کنسرت رفته بودم:  نیانباشته شده بود.آخر

 معلومه! 

 ؟یآماده ش یر یراد م ای: االن بگم پو دیخند
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 ستادنیاز ا یلحظه ا جانی، قلبم از شدت هو با دهان باز نگاهش کردم  مبهوت

 ؟یتخت انداخت: دوسش ندار ی، کتش را رو دیدست کش

قرار  شیگوش ها یدست رو عیسر یلیکه خ دمیکش یغیلحظه چنان ج کی در

و از همان جا ، خودم را درون آغوشش پرتاب  دمیتخت پر یداد و بعد رو

 یواریو هردو محکم به کمد د ردیبود که توانست من را بگ ییکردم ! خدا

و  غیجو با  اوردهیشانه ام اما خم به ابرو ن دی.با وجود درد شدمیاصابت کرد

پنج بار بوست کنم تا  ایشدم و داد زدم : عاشقتم به موال ، ب زانشیآو جانیه

 دلم خنک شه! یمرز خفگ
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توانستم  یرا از بهت نگاهش م نیاش گره خورده بود ، ا نهیدر س نفس

کرد  دایمقدمه و تند بود که فقط فرصت گرفتن من را پ یبفهمم.حرکتم آن قدر ب

 کرد! ینگاهم م رهیخ رهیو بعدش...با چشمان درشت شده خ

 میپا یپنجه  یوصورتم خانه کرده بود محکم ر یکه در تمام اجزا یخنده ا با

 نیو محکم تر نیگونه اش قرار دادم و پرصدا تر یرا رو میبلند شدم ، لب ها

گونه اش نشاندم و بعد  یکرده بودم را رو یکس میام تقد یکه در زندگ یبوسه ا

 !شی: آخدمیعقب کش



 کیو  قینفس عم کیشد به  لیحرکت تبد نیبود ، اما با ا یکماکان باق بهتش

قلبش قرار داد و من با حس  یلبخند که درون چشمانش نشست، دستم را رو

چه  نی! بب وونهید یامانش ، خنده ام پررنگ تر شد: زهر ترکم کرد یکوبش ب

 زنه! یتند م

!خنده دمیپا بلند شدم و آن طرف گونه اش را با صدا بوس یپنجه  یرو دوباره

ل کردن دستانش پشت کمرم که عقب بکشم با قف نیاش شدت گرفت و قبل از ا

 یرو پس من م یبعد ی، سه تا یپنج تا بوسه؟دوتاش و داد ینگهم داشت : گفت

 گم چطور باشه!

را دور کمرش قفل کردم ، محکم تر نگهم داشت و  میپرش فرز ، پاها کی با

توانستند بخندند. دستانم را  یم گریبعدش ، نفسم که حبس شد چشمانم فقط د

اش ، عجب  یانتخاب ی، بوسه  دندیخند یو چشمان او هم م دمیچیدور گردنش پ

 داشت! یطعم

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

***** 

در حال انفجار بود! دست در دست آرکان ، با  تیاز شدت جمع ینیآو ینمایس

 دایرا پ مانیها یانتظامات سالن باالخره صندل یروهایاز ن یکی ییراهنما

بود باز هم  جیمقابل است قایدوم و دق فیکه در رد مانیجا دنیو من با د دمیکر

بکنم!فکر کنم  یالآرکان را تف م گریدور د کیخواست بلند بپرم و  یدلم م

را خواند که با  زیاز نگاهم همه چ ندیآورد تا بنش یداشت کتش را در م یوقت

 خنده دستم را فشرد و وادارم کرد به نشستن : آبروم و نبر بچه!

 ینشده داشتند کر م یزیهنوز چ میباال بود که گوش ها یبه حد سروصدا

وسط  چارهیب یآهو گذاشت.بچه  یشدند!تازه متوجه شده بودم چرا آلما را خانه 

 شد! یهمه صدا از ترس زهره اش آب م نیا

بود که  ییها نیاز محبوب تر یکیخواننده  نیچرخاندم داخل سالن ، ا چشم

دانستم همسرش عکاس است  یکردم ، م یخدا صفحه اش را دنبال م ی شهیهم

کرد!چندعکس  شیدایشود پ یاز او م یدر حال عکاس شیو در تمام کنسرت ها



 آدم نیکه دل و د یدونفره ا یگذاشته بود!عکس ها جشیهم از همسرش در پ

 بردند! یرا م

ام  یصندل ی.آن قدر رودمیرس یم جهیچرخاندم کم تر به نت یچشم م هرچه

 هست؟ خیم رتیآرکان درامد : ز یوول خوردم که صدا
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 ینیکه دورب یپیو خوشت بای، ز زهیم زهیدختر ر دنیو همان لحظه با د دمیخند

 کردم! داشی:پ دمیکش غیزده ج جانیدور گردنش بود ه

جلب نکند ، آرکان  یتوجه غمیچ یبود که صدا ادیسالن ز یقدر سروصدا آن

 و؟ یمتعجب نگاهم کرد: چ

 جیبلند شوم و به طرفش بروم که نور سالن کامال قطع و نور است خواستم

شدند و  رهیلبخند بهم خ کیها با  نیسیروشن شد!سرم را چرخاندم ، موز

 جانی، بلند شد و من از ه یبم یبعد..آرام ، شروع کردند به نواختن ! صدا

 ام خشک شدم یصندل یرو

 مخصوص دارم!" یجمله  هیبرات "

از ته دل و  یراد ، با لبخند ایجمله خارج نشده بودم که پور نیاز شوک ا هنوز

 یظاهر شد!صدا جیاست یبه شدت اسپرت رو یپیسرش ، ت یکاله کپ رو کی

به او ، نفسم هم حبس  رهیباال رفت و من خ یو سوت به شکل کر کننده ا غیج

نگاهش  یچشم چرخاند و وقت زیآمد و قبل از هرچ جیقسمت است نیشد!به جلوتر

 شده! رهیبه همسرش خ دمیبا دنبال کردن رد نگاهش ، فهم ستادیا

 مخصوص دارم. یجمله  هی برات



 من قد قلبم دوست دارم. تورو

 ..یخوام ثابت کنم هرجور باش یم

 !یذارم که از من دور باش ینم

 کشونم با تو خواب و.. یم ایرو به

 ناب و.. ریتصو نیاز خوابم ا رینگ

من  فیآرکان هم حر گریمن را از شوک خارج کرد ، د جیاست یرو حرکتش

 یکردم!آهنگ را هم پا یگلو پاره م و دمیکش یم غیج تیجمع ینبود.هم پا

که همسرش  ییبه جا طنتیهم با ش یکردم و هرزگاه یم یخودش لب خوان

 زدم! یکرد زل م یم یو داشت عکاس ستادهیا

که  ییکه من دوست داشتم!همان جا دیرس یبه همان قسمت کیموز باالخره

درست به  میها دهیترکاند!طبق شن یم یحساب شیبودم درون کنسرت ها دهیشن

دانستم  یرا چشم در چشم او خواند ، نم کیشد و بعد موز رهیهمسرش خ

شدم  رهیرا تلفظ کرد خ بیکه بگو س یلحظه  ا یکدامشان را نگاه کنم.فقط وقت

 یرا باال آورد و با لبخند از ته دل نشیکه باالفاصله دورب زادیبه همسرش ، پر

 از او عکس گرفت!

 .یرو داردوست دارم  اقتیل یداد نشون

 ..یادگاریده واسه عکس  یجون م یلحظه ا چه
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 ..بیترک زهینخور ،  پلک نزن بهم نر تکون

 !بیخورده عاشقونه تر آهان.حاال بگو س هی



امد ، آرکان اما برعکس من آرام نشسته  یباال نم جانیهمه ه نیاز ا گرید نفسم

آب  دیمن را که د یکرد ، نفس زدن ها یفقط گوش م یواکنش چیبود و بدون ه

بود دستم داد و من با لذت سر  دهیچرا خر دمیفهم یکه حاال م یا یمعدن

را در بغل او پرت کردم و منتظر  یکه حالم جا امد بطر ی!کمدمشیکش

سرش تکان داد و بعد قربان  یکالهش را رو یکم ایدوم شد ، پور کیموز

دوم و به انتخاب خودتون  کی: موز دیهوادارانش رفتن پرس یصدقه 

 باشه؟ ی..چمیبخون

ابرو باال  یزدند و او ، با لبخند محو ادیرا فر زادیصدا اسم پر کی تیجمع

توانستم  یرا م شیکل واکنش ها مانیها یانداخت.به خاطر جلو بودن صندل

 االن؟ نیدار کاریم : شما با زن من چشکار کن

بود  ستادهیکه همسرش ا ی، به مکان دیمردم بلند شد و خودش هم خند ی خنده

 بخونم؟ زادیده پر یاجازه م زادیچشم دوخت : پر

شد ، دخترک  رهیبود خ ستادهیکه خانم عکاس ا یبار به جهت نیآرکان هم ا یحت

زده بود!  یو جذاب یهنر پیشکل انار و گردنبند ستش ، ت یبا آن گوشواره ها

 مونیزمزمه کرد :پر طنتیبا ش ایتکان داد و پور یبا همان لبخند محو سر

 م؟یاجازه داد!شروع کن

کرده بود.چقدر  خی میدست ها جانی، از ه ختیدرهم آم غیو ج کیموز یصدا

زده  هیام تک یبزند ، به صندل ادشیطور عاشقت باشد و فر نیا یکیخوب بود 

خواد برم بغلش کنم  ی، دلم م یکه آرکان بشنود لب زدم : وا یو بلند طور

 انقدر جذابه!

 ی: نه نه ، زنش و م دیباال پر میبا اخم نگاهم کرد که ابروها عیسر یطور

 گم.من و چه به شوهر مردم!

رو گرفت :   یاش کنم ، چپ چپ و با اخم یخوام  ماست مال یم قایدق دیفهم

 نه! ای یبکن بمونمیپش یتون یم نیبب

 شیملوس خودم را به بازو یگربه  کی هیرا گرفتم و شب شیبازو یسر

 چسباندم : عشق من ، بدجنس نشو!



ابراز  یطور علن نیآمد ا یاش گرفت اما خودش را کنترل کرد ، بدش م خنده

که  زادیپر کیبودم!موز دهیبکنم و من تازه فهم یتیسلبر کیبه  یعالقه حت

ام تکان  یصندل یرا فراموش کردم و دوباره ، رو زیشروع شد بازهم همه چ

 هیرا تخل میها غیآمدم تا ج ی!اصال کنسرت مدمیکش غیخورده و ج زیر یها

 بود! نیبه هم فشیک یکنم!همه 

 جیاست یرا منفجر کرد!از رو تیراد هم که خود به خود ، جمع ایپور عملکرد

 یدانستم تمام عکس ها یو به سمت خانم عکاسش قدم برداشت.م دیپر نییپا

 به دنیرس نیهمسر دلبرش انداخته!در ب نیرا هم جشیپ
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د شد ، ر یبلند شده بودند وقت جانیکه مردم از ه ییها یصندل یهم از جلو او

تا  ستادمیو من ا دی!باالخره به همسرش رسدیکوب یدستش را به دست مردم م

که داشتند  ییمردم و دخترها ی هی.درست مثل بقنمیصحنه هارا بب نیخوب ا

، دست  دیرس..یجانیه چیه یکشتند!آرکان اما فقط نشست!ب یخودشان را م

رفتند!در  جیبه طرف است دندیخند یکه هردو م یرا گرفت و درحال زادیپر

 خواند و الحق...سالن را منفجر کرده بود!  یهمان حال هم م

 دچارم گرفتارم گرفتاره گرفتارت زادیگرفتارم به رفتارت پر نگارم

 دچارم گرفتارم گرفتارت زادیگرفتارم به رفتارت پر نگارم

 در رهیخم شد تا هم قد همسرش شود ، خ ی، کم ستادندیکه ا جیاست نییپا

 یتا مدت ها سوژه  شیکنسرتها شهیچشمانش خواندنش را ادامه داد ، هم

که هربار دوست داشت  یعشق نیهم یبود.همه اش هم برا یمجاز یخبرها

 اش دارد! یدر قلب و زندگ یانگار هوارش بزند و به همه بفهماند کس



 خانه ات به افسون نامت به افسانه ات یبه سحر پر دچارم

 خانه ات جانه من جانه جان یچشمانه م یجادو به

 چشمانم دهیند وایو ش بایز یتو آتش چنان

 بانمیتو از گر یکشیسر م یشعله ا ییچو گو 

 به تو ناگفته ام جانم یآشفته ام حرف گر

 مرنجانم زادمیآدم بمیغر زادمیپر 

رو به  یبا چشمک ایو پور دیبا خنده عقب کش زادی، پر کیتمام شدن موز با

 یلیخ زادی!اما با اشاره اش نگذاشت پردیپر جیاست یمخاطبش از همان جا رو

مرد  کیخوب بود  یلیبامزه بود!خ یلیشان خ یعقب تر برود ، ارتبط چشم

 چیرا نشان بدهد و از ه  شیطور عاشقانه ها نیجسارت را داشت که ا نیا

رابطشون  هیآرکان باعث شد نگاهش کنم : چ ینترسد!صدا یو حرف عهیشا

 انقدر برات جذابه؟

نداشتم :  ییشده بود و نا لهیتخ گرید جانمیزدم.انگار تمام ه هیام تک یصندل به

که دارن  ییهمه آدم و دخترا نیزنن!وسط ا ی، باهم حرف م نینگاهاشون و بب

!اون هیک شیده عشق زندگ یکنن براش همه جوره داره نشون م یحلق پاره م

ابراست...نه چون شوهرش معروفه ها..نه ، چون شوهرش  یدختر االن رو

 انگار! نهیب یکس و جز اون نم چیهمه عاشق ، ه نیوسط ا

اش با من بود!متفکر نگاهم کرد  ییآن همه صدا ، انگار تمام حواس شنوا وسط

 !بهیآدما عج یدقتت رو نی: ا

 اد؟ینم ه؟بهمیسرخورده : چ یگرفته و کم ی، کم دمیخند
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من  یشده و لبخندش به اندازه  ریزد ، حس کردم فکرش درگ یهم لبخند او

 گرفته بود : از کنسرتت لذت ببر!

 دهیتر نگاهش کنم ، او اما نگاهم نکرد! رس قیباعث شد دق شیسرباال جواب

درون  مشیمال یقیو موس دیخواب یسروصدا کم یآخر و وقت کیبه موز میبود

 ی...آدم هازادشیصحنه ، پر یراد رو ایبه پور رهینشست خ میگوش ها

 اخالش اش ر یجا یلیفکر کردم که امروز درون وجودم خ یزیاطراف ، به چ

زهر داشت وجودم را  هیکه شب یو مملو از حسرت یخال یاحساس کردم ، جا

 کرد. یپر م

 ...عشق!یخال یجا

 قدم زدن با تو رو دارم یدلتنگ هنوز

 کارمیم یبا نفسات تو باغچه شمعدون هنوز

 عاشقتم ماهک من از دل و از جون هنوز

 ناردون ی دونه ها  یرنگ یاون گوشواره ها با

 بارون ریباز ز میزندگ یکل غصه ها با

ته شده بود دوخ یبار تمام نگاهم به جانب دختر نیلبم نشست ، ا یرو یپوزخند

در تمام طول کنسرت  دیرس یشکمش برآمده به نظر م یکه کم نیکه با وجود ا

 یانار یکه گوشواره ها ی، راه رفته و از عشقش عکس انداخته بود!دختر

هم  ورشحض یتر....رد پا شیآمد!به لبخندش ب یاش..به شال سرخ سرش م

 یخواند..فقط برا یشد!انگار که اصال م یم دایمرد پ نیا یدر تمام اهنگ ها

 نفر! کی نیهم

 وونتمینه من عاشقم اما نه من د ای یکنیم باور

 کرد وونهیمنو د یاجبار یدور نیا یتکرار یقصه  نیا

 چشماتو دارم یعاشقمو دلهره  هنوز



 زارمیعکستو رو چشام م وونموید هنوز

 خونمون بارون عوده یعطر فضا هنوز

 و برگ و عطر دوده زییخاطره هام پا هنوز

 نبوده.. یچیتو ُکنج دلم ه ادی ریغ به

 یاریب هیآسمون هد هیبود که برام  قرار

 یو هزار دفعه تنهام بزار یبر نکهیا نه

 شمیم وونهید رمویمیم یبر یدونستیم

 شمیآسمون همخونه م یکل غصه ها با

کرد  یدستم نشست باعث شد شوک زده سرم بچرخد ، نگاهم نم یکه رو یدست

که  یبیو غر بیعج جانیشد و من با ه یدستانش داشت فشرده م انیاما دستم م

تن سکوت...فقط به دست  کیزدن داشت ، با  غیبه ج لیبرعکس ساعات قبل م

 کیبا  شمگو ری!داشت زدمیفهم یداشتم م قیزل زدم! حرف قلبم را دق مانیها

را  یبیعج زیب چزد و طل یحنا زده لب م یی، با دست ها یلباس قرمز سار

 خواست! یکرد.احمقانه بود اما قلب هجده ساله ام...دلش عشق م یم

 نه ای یکنیم باور

 عاشقم اما نه من

 ..وونتمید من

جدا  مانیگفتن مردم هم نتوانست خط نگاهم را از دست ها ایپور ایپور یصدا

 شده بود! یا یکند!عجب کنسرت جنجال

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

* 
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، شلوغ بود و پر از سرو صدا!من اما در  ینیآو ینمایس یرونیب ی محوطه

محکم به  یلیس کیکه  ییوقت ها هیزد!شب یممتد زنگ م یسرم سکوت

 چیکه ه یموقت و آزاردهنده ا یصورت آدم بخورد و گوشت سوت بکشد ، کر

 ندارد جز صبر و زمان! یدرمان

دلم  گریعکس انداختن با هنرمند محبوبشان مانده بودند و من ، د یها برا یلیخ

تا قبل خواندن  یبه سالن و حت دنیبا او داشته باشم!قبل س یخواست عکس ینم

 نه! گریخواست...اما بعدش ، د یماخر دلم  کیموز

!اما میرد شو میبتوان تیموج جمع نیتا از ب دیطول کش میکه شد نشیماش سوار

 دمیرفت ، فهم یکه م یریشده و با توجه به مس یاصل ابانیباالخره وارد خ

چسباندم و نفس  نیماش ی شهیقصد خانه رفتن ندارد! در سکوت سرم را به ش

که  یمیمال کیشد و بعدش ، موز ریدرگ نشیبا پخش ماش ی!کمدمیکش یقیعم

 ی شهیشست ، بلند شد.ش یجا خوش کرده در ذهنم را م یسروصداها یهمه 

 !دیرقص نی، درون اتاقک ماش یشبانگاه میداد و باد مال نییطرف خودش را پا

 ..یجان به لب من برسان یامده ا تو

 ..یعمر بمانم ، تو نمان کیتو  یپا من

اهنگ را بشنوم.بارها خوانده و  نیا یخواستم حت یرا محکم بستم!نم چشمانم

کرده  ریی!من تغدیآ یکه هراس دارند ، سرشان م ییزهایبودم آدم ها از چ دهیشن

 !دمیترس یبود که از ان م یزیهم درست همان چ نیبودم!ا

 که نگاهت به دلم دوخت! یداغ بزرگ از

 دلش سوخت! وانهیشهر به حال من د کی

آب باعث شد چشمانم را  یگرفته اش و ادغامش با صدا ی، صدا نیماش قفتو

 شو! ادهیباز کنم: پ



 یشد ، دست ادهیاعتنا به من خودش پ ینگاهش کردم و او ب جی، گ میبود ساحل

فارس زل زد!با  جی، به خل نیزده به کاپوت ماش هیو تک دیکش شیموها انیم

کنارش قرار گرفتم!آخر هفته بودن  یشدم و به آرام ادهیمکث من هم پ یکم

را انتخاب  یخوب یکنار ساحل شلوغ باشد اما خب ، جا یباعث شده بود کم

 یبه چشم نم یگریشدند ، کس د یم دهیکرده بود و جز چندجوان که از دور د

توانستم  یبود که نم ییرخش ، غرق در فکرها میشدم به ن رهیخورد!خ

عالم  نیزبان تر یاو ، ب یزبان داشتم جلو هم اگر ایتمام دن یبخوانمشان!برا

 !دیرس یانقدر آرام و مسکوت به نظر م یشدم!آن هم وقت یم

 بهت خوش نگذشت؟-

سرش  دیداشت ! سکوتم را که د ینبود ،  اما جواب سخت یا دهیچیپ سوال

اش جمع کرده بود و  نهیس یشد ، دستانش را رو رهیو او هم به من خ دیچرخ

 کرده دایپ یبا باد ، حرکت کوچک شیاز موها یبخش

 

 [16:41 04.05.19, ]ایـآل (زهرا ارجمندنaʍaℓآمــ)

 324پارت_#

 آمــــال#

  ایزهرا_ارجمندن#

 یمن.دستانش را از رو یزده  رونیشال ب ریاز ز ی.درست مثل موهابودند

صورتم را  یرو ختهیر یاش باز کرد ، دست چپش را جلو آورد و موها نهیس

 عقب فرستاد  : نکنه دلت شوهر معروف و استار خواست؟

 یکند!چه کس دایگذاشت بروز پ یداشت ، اما چشمانش....نم یشوخ یکم لحنش

 یلنج ، آن طور به او برخورد کرده بودم روز یکه رو یکرد آن آدم یفکر م

، بعد از کنسرت  میستیفارس با جیکنار هم مقابل خل یهمسرم شود ؟ روز

 یمورد عالقه ام ، بعد او بپرسد دلم شوهر استار م یخواننده  جانیسراسر ه

 نیسرزم ینیب شیپ یگو یرو ایفال قهوه ،  کیروز وسط  کیخواهد؟اگر 

و  دمیخند یکردند مستانه م یبازگو م میرا برا یا ندهیآ ینی، همچ بیعجا



اتفاقات افتاده بود و سرآمدش  ،  نیا یکردم.اما حاال همه  یخطابشان م وانهید

 ریو تمام تنم را درگ دهیبود که امشب درون وجودم قل زده ، جوش یحس

 نیا ی، وقت دمید یاو را م یزهرش کرده بود.حس عشق..کمش داشتم و وقت

 شیدای، در او پ دیایصورتم ن یداد تا رو یرا از دست باد نجات م میطور موها

و  دهیرقص بهیغر یساحل بارها با آدم ها نیا کردم .من آمال بودم...در یم

نفر که با همه فرق  کینفر... کیبود به  هبودم و حاال...دلم ، بند کرد دهیخند

: تو دوستم  بیعج نیسرزم کیرا داشتم..رها شده در  سیکرد!حس آل یم

 ؟یدار

بودمش و  دهیکه قبل ترها هم پرس یرا با سوال جواب داده بودم!سوال سوالش

 ینگاه من گشت انیبعدش ، به دعوا ختم شده بود!نگاهش بدون متعجب شدن م

 چشمات؟ یقرار یب نیا رهیگ یزد : بگم آره ، آروم م

را نداشتم با  یشدم؟ چرا کس یشد ؟ پس چرا من نم یحرف چشمانم م متوجه

از که  یکیام کند.پدر ، مادر ، خواهر ، برادر... ییاو حرف بزنم ؟که راهنما

گوش کند ، سرم را تکان دادم :  میو دلسوزانه به حرف ها میبگو شیحسم برا

 آره! یاگه راست بگ

 یشانیو سرم از پ دیچیزد ، دستش دور شانه ام پ یقرارتر از من لبخند محو یب

هم پشت گردنم را نوازش  گرشیاش قرار گرفت ، با دست د نهیس ی، آرام رو

، از حرف زدنت گرفته ، تا لباس  یبود بیو غر بیدختر عج هیکرد :اولش 

صبر  ایخدا گفتم یکه شد میبود!وارد زندگ بیمن و خانوادم عج یبرا دنتیپوش

به صبر  یاجی، احت دمتیاصال اشتباه فهم دمی..بعد دارمیبده جا نزنم!که کم ن

 شه دوست نداشت! یسخت م گهیگوش کرد ، بعدش...د دی.تورو فقط باستین

 به اون بعدش! یدیاالن رس_

 یکردم ، مخصوصا ان لبخند محو و مردانه  یاما حسش که م دمید ینم

 به بعد ترش!  دمیلبش را : االن رس یرو شهیهم نیسنگ

 بعدترش کجاست؟-

بود را حس  کردم : بعدترش  شیکه سرم رو یا نهیو حرکت س قشیعم نفس

 اول! نمتی؟بب
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لبش با  یتا خوب نگاهم کند ، حدسم درست بود ، لبخند رو دمیرا عقب کش سرم

همان  یحت گریکرد!حاال د یم یژست ممکن نشسته و به من دهن کج نیباتریز

آب و خشم  یرگیفارس و ت جیچشم نواز خل یشدند!خلوت ینم دهیچندجوان هم د

.دستانش را ستادیحرکت مقابلم ا کیبود!با  خیتار شنیلوک نیباتریموج ها...ز

 نشیکاپوت ماش یدو طرف کمرم قرار داد و با بلند کردنم من را رو

کرد! خودش هم هردو دستش  ریشده ام در نگاه نافذش گ شینشاند!چشمان آرا

شه من و حال  یکاپوت قرار داد : بعدترش م یرا دو طرف بدن من رو

 االنم...

 لب زدم : حال االنت؟ دنیاز نفهم پر

من پر  یبود و برا دیشد.از او بع گوشانهیباز یو لحنش کم دیباال پر شیابرو

آمدند : آره ،  یصورتش بهم م ی. تازه دقت کرده بودم چقدر اجزا یاز شگفت

نگاهات و به اون خواننده  یو گرفته خانم از وقت قمیحال االنم..حسادت 

 ی، آ گمشصت و ب یدهه  یصدا کلفت کنم مثل مردها دی!االن بادمید

 !یآهنگاش و گوش کن یحق ندار گهیو د یکن یآنفالوش م یر ی..مفهیضع

 بود؟ نستایشصت مگه ا ی، محو ناباور : دهه  دمیخند

، سرش را هم با آن خنده تکان داد  دیوارش خارج شد!خند یحالت ژست لوت از

 و! اتینه فرع ری، اصل مطلب و بگ جیگ ی: دختره 

، خنده اش بند امد و نگاه من ، پر از تمام حس  دمیچیرا دور گردنش پ دستانم

 میبودند ، من تحت فرمان حس ها میحسرت برا هیشب نیشد که تا قبل ا ییها

 وقت دلم نخواسته شوهرم استار باشه! چیرفتم : من ه یجلو م



: امشبم خوش  دمیکش یقیبرق زدند و سرش را جلو آورد ، نفس عم چشمانش

 گذشت!

ام در  یگوشی، مثل خود من که به خاطر باز دندیهمراه آن برق خند چشمانش

را آرام  میماه نشسته بود ، صدا هیشب یلبم طرح یجواب دادن به سواالتش رو

کنم ، زن آدم کار  ی: هرجور فکر م کیکردم و لبم را به گوش چپش نزد

بکشه ، هم  توخانمش و ا یبلده موها بلده و هم یمثل تو ، که هم آشپز یدرست

بره و حساب  ایپاشه واسه زنش همبرگر درست کنه ،  تیتونه وسط عصبان یم

 هیحموم هم  یزنش و آتل ببندن برسه و تازه ، تو یکه باعث شد پا یکس

 یجذاب تره اقا یلیچشماش نره...خ یموهاش و بشوره که شامپو تو یطور

 دکتر!

 یدون یبا لبخند تکان داد : م یاش را با آن چشم ها دوست داشتم.سر چهره

 ه؟یچ

پشت گردنش بود.دست  میتکان دادم به عالمت ندانستن ، هنوز دست ها یسر

 یرا رو قشی! نفس عم نیکاپوت گرم ماش یاو هم کنار بدن من رو یها

گوش  ریداد!بعد هم برعکس من ز ینعنا م یکه بو یداد ،  نفس رونیصورتم ب

 ...نیا یعنیچپم زمزمه کرد: بعدترش 
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 نشان داد! قینرم اما عم یبوسه  کی، با  ینبود ، بعدترش را عمل یحرف

 یصدا یاهویآن خواننده و همسرش را نداشتم..وسط ه یحسرت زندگ گرید

دلم  یحت گریو حسادت بامزه اش...د شیحرف ها دنیآب و موج ها، بعد شن

 خواست! یسکوت هم نم

که فقط  یو رو شده بود..کار ریز قهی، در چند دق میحس ها یو همه  زیچ همه

 مرد ، بلد بود انجامش بدهد! نیا

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

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

**** 

 ی لهیکه به وس یینرمش حرکت دادم و با دستم ، موها یموها یرا رو شانه

و نشون دکتر  شتیجواب آزما یکردم : برد یامد را جمع م یشانه عقب م

 ؟یداد

نشست : بردم ،  نیزم یکنار ما رو یچا ینیزد و با س میبه رو یمحو لبخند

 !ستین ینگران یدکتر گفت جا

را بستم!دستم را دو طرف  شیو با کش دور مچم ، موها دمیکش یقیعم نفس

موها به طرف مخالف ، مطمئن شدم کش سرش را  دنیسرش گذاشتم و با کش

 جغل؟ ستینکند : محکم که ن تیاذ

 یرا دراز کرد!به پشت شیگفت و پاها یبود نوچ پدشیطور که سرش در آ همان

موهات  ی شهیموهات و رنگ کنم مارال ، ر دیزدم : با هیقرمز رنگ  تک یها

 دراومده!

 یاش را دستش داد ، برا وهیرو به آلما آبم یو با لبخند دیکش شیبه موها یدست

خواد مامان جان ، فعال که  ی، آب پرتقال گرفته بود : نم یچا یاو به جا

 بخوام به موهام برسم! میندار یمراسم

 غی، ج یاز باز جانیدستانم گرفتم ، آلما با ه انیرا برداشتم و م میچا ماگ

باشه  یمراسم دیو نگاهمان را به طرف خود کشاند :مگه حتما با دیکش یکوتاه

 به خودش برسه! شهیخانم هم هی؟ خوبه 



اش به چشمانم زل زد :دورت بگردم که انقدر بزرگ  یشگیهم قیمحبت عم با

 !یرو بدون زایچ نیا یشد

 خرس گنده شدم! گهی: د دمیخند

 کیمن قرار داد ، حالش  یخم شده  یزانو یرا جلو اورد و رو دستش

 ییمن اون کوچولو ی، باز برا یبود : تو هرچقدرم بزرگ ش بیعج ییطورها

 بار اول گفت مامان! یکه به من برا یهست

، او زودتر خودش  میخاطرات مشترک گذشته افتاد ادیمحو شد ، هردو  لبخندم

 یلیادته؟خی:  ردیچشمش را بگ ریکرد رطوبت ز یرا جمع و جور کرد و سع

 !ایوقته بهم مامان نگفت

، ماگ را به  ندیرا نب میلب ها فیکه لرزش خف نیا یو برا دمیکش یقیعم نفس

نداشت ، آلما خسته از  یتیاهم میدرونش داغ بود اما برا ی! چالبم چسباندم 

 !یدبرفی: سف ستادیقرار داد و بلند شد و مقابلم ا یرا کنار پدیآ یباز

شد حرف از گذشته شود و من  یزدم ، نم یلبخند شیحس و حال به رو یب

 یمارال کارتون تام و جر یکه!خونه  میاوردیو ن شید یبتوانم ارام بمانم : س

 فقط! میو کوکو رو دار

 کوکو باعث شکفتن لبخندش شد : کوکو! اسم
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بزرگ درآورده بود و  یشانس یکه از تخم مرغ ها یا ید یشدم و دو س بلند

کوکو را جدا کردم و درون  ید یمارال جا گذاشته بود برداشتم ، س یخانه 

 یرا هم جلو شیقرارش دادم و آب پرتقال و کولوچه ها ید یو یپخش د

 !دیخند میبرداشتن کلوچه به رو نیگذاشتم!با ذوق نشست و ح ونیزیتلو



بردارم  نیرا از زم دشیپیبرگشتم و حواسم بود آ میزدم و دوباره سرجا یلبخند

و قرار بود آرکان هم شام به ما  میه بودپا نماند، ما از بعد ناهار امد ریتا ز

 بدم! یمهمون هیخوام  یملحق شود : م

 دخترم؟ یدقت نگاهم کرد : به ک با

از آن را خوردم و بعد جوابش را دادم : به تو  یسردتر شده بود ، کم یکم میچا

 آرکان ! اما خب... یو خانواده 

اش..مثل  شهیزد ، مثل هم ی، لبخند ستیو دردم چ میخواهم بگو یچه م دیفهم

کنم.نگران  یکمکت م امیمامان جان ، خودم م یکن یسال ها : خوب م نیتمام ا

 !یاینباش!از پسش برم

 کردم : مارال؟ شیدهانم را قورت دادم و صدا آب

کند ، از ته دل  ممینبود.انگار واقعا جانش را حاضر بود تقد ی، تعارف جانمش

شدم : چطور تو تمام  رهیبامزه اش خ دنیون دگفت ، به آلما و کارت یجانم م

 ؟یخودت نبودم و انقدر دوست داشت یکه بچه  یسال ها ، من نیا

احساساتش را کنترل کرد :  یقیو بعد...با نفس عم دیپر ی، رنگش کم جاخورد

اگه مادر  یاز وجودشون حت یزن ها بخش یگفت همه  یم امرزمیمادر خداب

نباشه ، چون  ایزن مادر باشه  هی ستیگفت مهم ن یکردن بلده!م ینشن ، مادر

 یمادر یکنه و مواظبشه ، دار یعروسکش و بغل م ی..وقتیاز همون بچگ

 کنه! یم نیکردن و تمر

 !ی، واقعا انگار مادر بود یمامانا نبود هیشدم : تو شب رهیخ یگل قال به

ور فکر ط نیسال ها ، ا نینگاهم کرد : واقعا تو ا رتیمملو از ح یبغض با

 ؟یکرد

فکر کردم  شبیبه سوالش بدهم ، چشم بستم : د یمیکه جواب مستق نیا بدون

بزرگ  یکه وقت کاریکنم.چ کاریچ دیآلما کم نذارم با یروز بخوام ، برا هیاگه 

 هیشب دیبا دمیرس جهینت نیفکر و کلنجار به ا ی!بعد کلنهیشد ، من و زن باباش نب

تو که  هیحواست بهم بود!شب شهیو هم یبهم لبخند زد شهیتو که هم هیتو باشم!شب

تو  هیشب دمیرس جهینت نیفکرا به ا نیا ی!بعد ته همه دمیوقت ازت نترس چیه



سخت  یهمه چ دمیفکرام که رس یجا نیمامانا بودن! به ا هیشب یعنیبودن ، 

چطور  ش؟تویاوردین ایبود که خودت به دن یمامان کس شهیشه مگه؟م یشد.م

 ؟یتونست
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 نی.آمال سابق با ادیکرد و بعد ، سرم را در آغوشش کش کمیرا نزد خودش

 یزد برا ی، آمال سابق دلش پر م دیکش یحرکات ، تند خودش را عقب م

هارا  یلوس باز نیگفت ، ا یکنار و م دیکش یشد م یم بشیآغوش اما اگر نص

و  دیکش ینم قیکردند نفس عم یبغلش م یوقت وقت چیتمام کن ، آمال سابق ه

که بدانم  نیحلقه شدن دور بدن او!انگار بدون ا یشدند برا یدستانش مشت نم

 نیاز ا جیبودم.گ دهیکرده بود! آن قدر آهسته که نفهم رییدرونم تغ زهایچ یلیخ

گوشم را گرم کرد و خط نگاهم  شیده شدم و صدادرون آغوشش فشر راتییتغ

که داشت ،  ییجا همهخبر از  یرا امتداد داد ، به سمت دختر کوچک و ب

، دوستش  یمادرش باش یکن یسع ستیکرد : الزم ن یکارتون کوکو تماشا م

محبت به  نیاز برگشتن ا یتوقع چیباش و دوستش داشته باش! بدون ه

 کنن! یکار و م نیمادرا فقط هم یسمتت...همه 

 نکرده بود! میوقت برا چیکه البته ، مادر من...ه یکار

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

**** 

دستش را رد کردم  یبرنج را به طرف آرکان گرفت و او با تشکر سید مارال

 خوردم ، ممنونم! سفرتون پربرکت! یلی: من خ



به  یشد!چشمک یباعث خنده ام م گریکدیبا  شانیحرف زدن ها یرسم نیا

معده  یقاشق را هم راه نیشده بود زدم و آخر یآلما که دور دهانش ماست یرو

 !دیام کردم : دستت درست مارال ، چسب

بود که  یمارال اما عاد ینگاهم کرد ، برا یچپ چپ انمیبه خاطر نوع ب آرکان

بلند شود که از دستش گرفتم : من  شیگفت و خواست با بشقاب غذا ینوش جان

 تو! نیشوره!برو بش یبرم ، آرکان م یم

چشمانش گرد  عیو مارال سر دیباال پر شیابرو کیدر حال آب خوردن  آرکان

 دختر ، شوهرت خسته از سرکارش اومده ، بره ظرف بشوره؟ یشد: وا

رم درس خوندم صبح ، ظه یتکان دادم : منم خستم ، کل یو سرتقانه سر پرو

 شه که! ینم لی!دلدمینخواب

بشقاب خودم قرار دادم و به طرف آشپزخانه رفتم ،  یهم بشقابش را رو بعد

 دیآرکان در عمل انجام شده قرار گرفته بود و اصرار داشت که ظرف ها بشو

کند ،  یم یگوش نکردم که چطور دارد مارال را راض گری!ددیو مارال بنشن

با دو  مبروم که او ه رونیو خواستم ب قرار دادم نکیظرف هارا درون س

نگاهش  طنتیپر از ش یبشقاب در دستش وارد آشپزخانه شد.با لبخند

 دیاریب فیبه صورتم نجوا کرد: تشر رهیکردم.بشقاب هارا به دستم داد و خ

 ظرف هارو! دیحضرت ، آب بکش ایعل دیستیکنارم با

 خواد که؟ یام شدت گرفت : چهارتا دونه ظرف کمک نم خنده

خسته  نیشورم ، شما برو بش یهم وارد اشپزخانه شد :پسرم من خودم م مارال

 !یا
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که نگاه از چشمانم بردارد محترمانه جواب داد : نه مارال خانم ، من  نیا بدون

 !یی!دوتامیشور یو آمال باهم م

بزنم  رشیپرو بودم که راحت بتوانم ز یکرد ، آن قدر دیاش تاک ییدوتا یرو

ظرف شستن کنارش ، باعث شد سکوت کرده و مارال را به  نیریاما حس ش

بند را از گردنم رد کرد و  شی، پ میستادیکنم!کنار هم که ا بیرفتن ترغ رونیب

دستش دادم و با  هو بندش را گره زد ، با خنده دستکش هارا ب ستادیپشت سرم ا

کرد و به  یظرف را که کف نی!اولمیشروع کرد نمانیبند و دستکش ب شیپ میتقس

 ؟یگفتم ظرف بشور ی: ناراحت شد دمیدستم داد پرس

برداشت و لب زد : نه ، به  یوانیباال رفته بدون نگاه کردنم ل یهمان ابرو با

 دارم! ظرف شستن عادت

 !رمیبگ یخوام مهمون یباال فرستادم : م ییهم مثل خودش ابرو من

شستن ظرف ها خودش را  ینحوه  دنیزود با د یلینگاهم کرد و خ باالخره

همه  یکرد سیور و اونور؟خ نیا یپاش ی: دختر چرا انقدر آب مدیعقب کش

 جارو!

 ده! یم فیتر ک شیب یطور نیا-

 بود؟  یچ شیتکان داد : مهمون قض یسر

و  ستادهیجوان کنار هم ا یزوج ها یهمه  هیو شب یشد انقدر عاد ینم باورم

را به دستش دادم  دمیکش یکه داشتم آب م ی، چنگال میزد یحرف م میداشت

 خوام مارال و خانوادت و دعوت کنم شام! ینشده ،  دوباره بشور...م زی:تم

خانم  یایکرد و به دستم داد : خوبه ! از پسش برم یرادوباره کف مال چنگال

 خونه؟

هم  ییظرف شو ی ندهیشو یمویل یزد ، بو یو خودش هم لبخند محو دمیخند

 بود : خانم خونت زرنگه! انمانیم

و  رمیظرف را هم به دستم داد و بعد منتظر شد تا آب را به سمتش بگ نیآخر

و بکن ، بعد هم  داتیرخ میروز بر هی،  ستین یدستش را بشورد: حرف

 دعوتشون کن!



شست و بعد درشان  شیرا به سمتش گرفتم ، دستش را با همان دستکش ها آب

و  دمیرا آب کش ییداخل ظرفشو یمتصل کرد.من هم کف ها زشیاورد و به آو

 !گهید زیچ هیآب را بستم :  ریش

و او  دمیصورتش پاش یآب دستم را رو طنتینگاهم کرد ، با ش منتظر

 !ستیپ میبست : فقط خواستم بگم ، فردا بر عیجاخورده چشمانش را سر
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!مارال میایب رونیو حرصش از آشپزخانه ب تیعصبان دنیتا قبل د دمیهم دو بعد

که  ییآلما یمحکم گونه  دنینگاهم کرد و من با بوس عمیبا تعجب به خروج سر

 !ایخوشمزه ا یلیهمراهش شدم : تو برعکس بابات خ دیرقص یداشت م

تکان خوردند و حرص آرکان  شیکه لپ ها دیخند یمنظورم را اما طور دینفهم

از ته دل او دود شد و به هوا  یخنده  دنیخروج از آشپزخانه با د نیح

که  نیهم یعنیچه ،گمانم پدر بودن هم  یعنیرفت!مادر بودن را مارال گفته بود 

 ی، رو شمانتو محو شدن چ یرنگ ببازد و تو بمان دنشیحس و حالت ، با د

 لبخند فرزندت قصه بسازد !

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

*** 
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، که در  دیچرخ یپارک کرد و به طرف من دیرا در مقابل مرکز خر نیماش

نظرم گرفته بود  ریبا لبخند ز یبودم!طور دمیخر ستیو رو کردن ل ریحال ز

 انقدر نگام نکن! گهیدونم خوشگلم ، اما د یکه تمرکزم را از دست دادم : م

فرمان برداشت : واقعا برام جالبه  یاش صدادار شد و دستانش را از رو ندهخ

 نوشتن اونم تو؟ دیخر ستی، ل

شدم ، بعد هم  رهیو به سر در فروشگاه رفاه بوشهر ، خ دمیکش یقیعم نفس

 شه! یفراموشم نم یزیچ سمیبنو ستیساده لب زدم : مارال گفت اگه ل یلیخ

 ! یکه گوش کرد بهیتکان داد : عج یسر

سمتش پرتاب کردم که لبخند مردانه اش را در برداشت ، بعد از  یغره ا چشم

همچنان درون دستم بود ، رو به او که  ستیکه ل یشدم و در حال ادهیپ نیماش

گفتم : خانم خونت با  دیایزد تا به طرف من ب یرا دور م نیداشت ماش

 !قستیسل

 عنت !لب زد : برمنکرش ل یلحن بامزه ا با

داخل  ی!فضامیعبور کرد ابانیهم دستم را گرفت و باهم از عرض خ بعد

بود! آرکان  رونیروشن مطبوع تر از ب یها لتیفروشگاه به خاطر وجود اسپ

ها  یاز چرخ دست یکیفرستاد و به سراغ  شیموها یاش را رو یدود نکیع

 ؟یواسه ورشکستگ ی: آماده ا ستادمیرفت و من کنارش ا

را برانداز کردم :  ستمی،  ل میباال انداخت ، انگار وارد مسابقه شده بود ییابرو

 سرعت برو طرفش! تی!با نهامیخوا یم ییظرفشو عیما

 ندهیمواد شو یرا به طرف قفسه ها یاش را کنترل کرد و چرخ دست خنده

زمان برد ، چون  یا قهیحدود ده دق ییظرفشو عیما کی دیکرد.خر تیهدا

را انتخاب کنم!آخر سر هم با  نشانیو خوشبوتر نیشرنگ تراصرار داشتم خو

داده و داخل سبد  تیرضا یقرمز رنگ توت فرنگ عیآرکان به ما یانیپادرم

 قرارش دادم! دیخر

 یرهایموارد گ یبعض یرو طنتیش یکردن کنار او بامزه بود ، از رو دیخر

هستندو  زیر یبسته بند یعدس ها نیا یگفتم دانه ها یدادم ، مثال م یم یالک



عدس را از  یکنم.بسته  یم تشیاذ دیفهم یخواهم ، م یمن درشتشان را م

. فقط  ادد یقرار م یداخل چرخ دست یگرفت و خودش با چشم غره ا یدستم م

وسط  یعالمه خوراک کیاز من غافل شود ، بعد من بودم و  یبود لحظه ا یکاف

بردم!خنده و حرصش باهم ادغام شده  یبه طرف چرخ م یدستانم که به سخت

بود که مشغول  ی، شاهکار اخرم هم وقت دیبگو یزیتوانست چ یبودند و نم

 یبهداشت یها فسهبه طرف ق عیسر یلیگازدار شد و من خ یها یدنینوش دیخر

 ازدهیرفتم و 
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و من  دیچرخ یبغلم گرفتم و برداشتم ، وقت انیم یرا به سخت یپد بهداشت بسته

 ریغ گریمبهوت شد و چشمانش سرخ شدند که خنده ام د یطور دیرا با آن ها د

 قابل کنترل بود!

دانستم  ی، م ردیباعث شد خنده ام شدت هم بگ دیاش کوب یشانیکه به پ یدست آن

 بگذارد! دیمحال است با من پا به مرکز خر گرید

 یشدم و با همان خنده جلو زانشیهارا که داخل سبد پر شده قرار دادم آو بسته

 اش  لب زدم : فقط مونده گوشت و مرغ! یچشمان شاک

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

** 

دور بندش دور مچم  کیگذاشتم ،  نیرا زم میتخت و صندل ها یرو نشستم

 فمیظر دی، پابند طال سف شیو بستن بندها دنیشد ، خم شدم و بعد پوش یحلقه م

رنگ  قیتلف ییبایرا آرام آرام تکان دادم و از ز میرا هم بستم!بعد هم پاها

 نشست! میلب ها یرو یام ؛ لبخند یصورت یالک و صندل ها یکالباس



باالتر از  یاتاق خودم را برانداز کردم!شلوارم کم یقد ی نهیو رو به آ ستادمیا

پوشاند.توربان  یباسنم را م ریام تا ز یصورت ریحر کیبود و تون میمچ پا

بودنشان  رونیباشد هم آرکان به ب بایزدم که هم ز میموها یرو یرنگ یصورت

 شیبود و به پوست و آرا دینکند، شالم درتس همرنگ شلوارم سف یاعتراض

 آمد! یام م یجیخل

 رونیاز اتاق ب میپشت دست ها دنشیمرطوب کننده را برداشتم و بعد مال کرم

رفتم ، مارال داخل آشپزخالنه در حال سرزدن به غذاها بود!همان طور که کرم 

 : چطورم؟ ستادمیکردم پشت سرش ا یپخش م میدست ها یرا رو

مهربانانه نگاهم  حال نیبود اما با ا دهیپر یو نگاهم کرد ، رنگش کم برگشت

 عروسکم! یکرد : ماه شد

به شلوارم انداختم ، قدش آن قدرها هم کوتاه نبود که باعث شود آرکان  ینگاه

به ظرف ژله و کاسترد و  ینگاه میرا بازکردم و با ن خچالی.در دیبگو یزیچ

فرستادم.کار غذاها با مارال بود اما  رونینفسم را ب یراحت الیساالدها ، با خ

 !یخودیو ب یساالد و ژله هارا خودم درست کرده بودم : استرس دارم الک

 !هیعی، طب ید یم یمهمون یشکل نیا یباره دار نیاول-

 !ایغذارو تو پخت ی: نگ دمیرا داخل دهانم کش لبم

بغل  از پشت سرم باعث شد بچرخم ، آلما را اماده کرده و یخنده ا یصدا

آلما را ست خودم انتخاب  یبود.لباس ها ستادهیآشپزخانه ا یگرفته در ورود

پدر  تیبپوشد.جذاب یصورت راهنینشد پ یکرده بودم و فقط آرکان بود که راض

 کرد : خنده نداره.منم کمکش کردم خب! یو دختر ، چشم را نوازش م
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 کمکم کرد! یلیگه بچم..خ یدستش را دورم حلقه کرد: راست م مارال

، بعد  فتدیاپن قرار داد ، دستانش را اطرافش گذاشت تا ن یآلما را رو آرکان

 نگفتم!  یزیزد: من که چ یرو به من چشمک

ازم  دمیراه رفتم : نشن شانیمدل ها جلو هینازک کردم و شب شیبرا یچشم پشت

 !ایکن فیتعر

همه اعتماد به نفس در من را انگار  نیمارال هم خودش به خنده افتادند ، ا هم

کردند!مارال به طرف آلما رفت ، بغلش کرد و باهم از آشپزخانه  یباور نم

آشپزخانه گره خورده  نیرفتند.من ماندم و او...انگار سرنوشتمان به هم رونیب

 کردن آرکان! نیبود : مارو نفر

 ؟یچ یعنیزد :  هیتک خچالی گریامد و به در د جلو

 یدرست و درمون زندگ یصحنه ها یو تاسف زمزمه کردم : همه  تیجد با

 کرده! نمونینفر یکیما گره خورده تو آشپزخونه ، قطعا 

ماست  یخونه  یکیوسط چشمانش پر شد ، دستم را گرفت : مشکل کوچ خنده

 رخ بده واقعا! یصحنه ا ستی، بعدهم االن قرار ن نینه نفر

، تو و  یهمه خوشگل نیشه؟من و ا ی: مگه م دمیکش یاعتماد به نفس ، نفس با

 ما نگاه؟ چی..ما هیقرار یاون همه ب

با لبخند تکان داد ، با همان دستم که درون دستش بود من را به آغوشش  یسر

 ؟یکن یندارم خودت ول نم تیدعوت کرد : آخه خوشمزه ، منم کار

و  طنتیدر آغوشش بمانم ، با همان ش یلیزنگ در نگذاشت ، خ یصدا

: خانوادت اومدن ، االن به بابات  دمیگز یشیو لبم را نما دمیعقب کش یسرزندگ

 کارم و بکنم.پسر بد! یذار ینم یکن یگم چپ و راست من و خفت م یم

امدم تا  رونیچشمان خندان و پر لذت و مهرش ، از آشپزخانه ب یهم جلو بعد

.همان طور که مارال از صبح در گوشم خوانده و میبه مهمان ها خوشامد بگو

 داده بود! ادمی
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 یمن ، لبخند پر مهر دنیآرکان جلوتر از همه وارد خانه شد و به محض د پدر

باعث  یو صبور یبه آرکان از لحاظ مهربان ادشیلبش نشست.شباهت ز یرو

 یبیاصالت عج یبو کی!رمیشد خودم جلو بروم و کوتاه در آغوشش قرار بگ

دنبالش  شهی، هم میاهایوسط رو ییجا دیکه شا یی، بو یمردانگ یداد ! بو یم

 بودم!

سر  یگرم تر برخورد کرد ، از مدل و نحوه  یکم شهینسبت به هم مادرش

سرش چسبانده بود  یامد.انگار با چسب آن را رو یکردن چادرش ، خوشم م

خورد!پشت سرشان هم آرسام با آن نگاه  یافتاد و نه تکان م یکه اصال نه م

و  ادمسالم کرد ! جوابش را د یبلند یسرزنده اش وارد شد و با صدا شهیهم

!آرکان هم کنارم قرار گرفت و مثل من و مارال نندیشان کردم تا بنش ییراهنما

پدربزرگ و مادربزرگ و  دنیخانواده اش را به نشستن دعوت کرد!آلما از د

نده ، دل و با خ دیچرخ یم انشانیآن قدر ذوق کرده بود که مرتب م شیعمو

 انداخت! یهمه را به ضعف م

و بعد ، وارد  ندیبود خواستم خودش هم بنش دهیپر یمارال که رنگش حاب از

 آشپزخانه شدم!

شده بودند.قبلش گفته  دهیبه لطف مارال مرتب چ ینی، درون س یچا یها فنجان

بابت راحت  نیاز ا المیشود و خ یرنگش بهتر م زمیبر یبود چقدر چا

ها بودم که باز هم زنگ به صدا در آمد و از  یچا ختنیبود!مشغول ر

تر کردم  شیبچه ها متوجه آمدن آهو و همسرش شدم!فنجان هارا ب یسروصدا

 را به دست گرفتم! ینیس قینفس عم کیبعد با  و

چپه شود  یکس یرو ینینبودم که بترسم س یاعتماد به نفس یدستپاچه و ب دختر

 کردم! یکار را م نیبود که داشتم ا یبار نیاول یاما خب ، بهرحال برا



که شدم آهو و همسرش ، دوباره به احترامم بلند شدند ،  ییرایپذ وارد

مبل  یرا گرداندم ، بعد هم کنار آرکان رو یانجام دادم و چا یگرم یاحوالپرس

به اتاق آلما  دهیاز بچه ها نبود و مشخص بود نرس یدونفره قرار گرفتم.خبر

 ی: تو زحمت افتاد دبه طرفم خم ش یکه نشستم آهو با متانت کم نیرفته اند!هم

 خوشگلم!

کار  یمهمان کی ییکردم با برپا یزدم ، خوشحال بودم و حس م یلبخند

 نکردم ! یانجام داده ام : کار خاص یبزرگ

 محبت دستم را فشرد : کنسرت خوش گذشت؟ با

ساخت لبخندم  مانیکه برا یو آخر شب رشینظ یب یکنسرت ، خاطره  ادی با

و  نیبود دیبود ، با یاهو جون عال یجواب دادم : وا جانیعمق گرفت و با ه

وضع  هیکردن!اصال  یم یخواننده و زنش دلبر نیچقدر ا دنید یم

 یصفحه  یو گذاشته تو شیسر هیاون شب کنسرت و  ی...عکسایبیعج

 ن؟یدیگذاشتن.ند لمیاز کنسرتم به صورتم ف یبخش هی،  نستاگرامشیا

من  زمیبودند : نه عز یآرام یزد ، کال خانواده  یپر از محبت لبخند جانمیه به

 ندارم! نستاگرامیا
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چپم انداختم و  یپا یراستم را رو یشد؟پا یگرد شد ، نداشت؟مگر م چشمانم

 را آرام کردم : شوهرت بددله؟ میصدا

بلند و پرصدا که توجه همه به طرف ما جلب شد ، آرکان آرام  ی، طور دیخند

در  دیخواهرش را پرس یعلت خنده  شینگاهم کرد و با باال فرستادن ابرو

به جمع  یدیدانستم.آهو با ببخش یخنده را نم نیکه خود من هم علت ا یحال



 نیحس ه، ن زمیتر فشرد : عز شیخنده اش را کنترل کرد و دست من را ب

تونم ارتباط  یباهاش نم یلیدورم!خ کمی یمجاز ی.خودم از فضاستیمخالف ن

 !رمیبگ

هم  بیتکان دادم ، عالوه بر آرام بودن عج دنیفهم یبه معنا یسر

وارد کردم.برنامه  تنگم درآوردم و پسووردش را نیج بیرا از ج لمیبودند.موبا

تر بتوانم به  عیبود تا راحت و سر رهیذخ یگوش یانبرهای، در م نستاگراممیا ی

راد ، اول  ایرپو یداشته باشم.بازش کردم و بعد سرچ اسم صفحه  یآن دسترس

که از خودش در حال ساز زدن گذاشته بود  و طبق معمول  یعکس نیاخر

کردم , بعد هم پست  کی" را ال زادمینوشته بود " ثبت شده توسط پر رشیز

 را به دست آهو دادم. لیکنسرت بوشهر را باز کرده و موبا یها

به غذاها به آشپزخانه برگشتم.مارال  یسرکش یشد و من برا دنیمشغول د او

برنج را برداشت و با دست  یهم همراهم آمد و جلوتر از من ، در قابلمه 

 یو مثل انسان ها ستادمینارش او فوت کرد ، ک ختیچندبرنج را کف دستش ر

 یو کم شتبه رفتارش زل زدم.برنج فوت شده را داخل دهانش گذا جیگ هیاول

 !دهی: دم کش دیجو

 ؟یدیاز کجا فهم-

زد : آخ دخترکم!چقدر سربه هوا بارت  یتعجب نگاهم کرد و بعد لبخند با

 اوردم!

تر  دهیکه نگرفته بودم ، به رنگ صورتش که پر یتوجه به سوالم و جواب یب

 مارال؟ یشدم : خوب رهیاز قبل بود خ

و خوردن کم کم  شونیگونه اش گذاشت : خوبم مامان جان ، اگه چا یرو یدست

 !میسفره رو بنداز

به موافقت تکان دادم و مشغول خارج کردن دسرها  ینه بود.سر کینزد ساعت

کمک به آشپزخانه آمد ، آرکان و  یهم براشدم ! آهو  خچالیو ساالدها از 

که سفره  دیطول نکش یلیسفره کمک کنند . خ ییآرسام هم بلند شدند تا در برپا

 نترنتیکه از ا یناتییخوش بو و تز ی، غذاها یشد و با آن همه رنگارنگ دهیچ

خواست مارال را محکم  یگرفته بودم همه را به اشتها انداخت!دلم م ادی



پهن  یسفره ا نیتوانستم همچ ینبود ابدا نم تشیببوسم!قطعا اگر کمک و حما

 یکس حرف چیاما ه ستیغذا کار من ن نیبودند ا دهیکنم ، هرچند ،  همه فهم

 را خوردند! شانیو غذا تندسر سفره نشس ظیغل ینزد و فقط با تشکرها

خوردن غذا  یهم است ، تعارفت برام یلیخ یگفته بود آداب مهمان دار مارال

هست  تیکه طرف فکر کند از خدا یدر حد معقول باشد ، نه آن قدر دیبا

که معذب شود از شدت تعارف و باز هم نتواند  ینخورد و نه آن قدر یزیچ

را مو به مو اجرا کنم!نگاه پر لذت  شیداشتم تمام حرف ها یبخورد!سع یزیچ

 و مهربان آرکان
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هم خطا داشتم ، مثال  ییداد کارم را درست انجام داده ام!هرچندجاها یم نشان

تعارف  دیمارال متوجه شدم با یشد با اشاره  یبشقاب آرسام از غذا خال یوقت

خواستم  یا خواست و من مآهو ظرف ساالد ر یوقت ایکنم تا باز هم بکشد ، 

گوشم لب زد ، محترمانه تر  ریظرف بزرگ را بلند کنم و به او بدهم مارال ز

 ساالد پر کنم و به دستش بدهم نه خود ظرف را...  یاست بشقاب نیا

 قهیتر غذاها خورده شد و همه از سل شیخوب بود ، ب زیحال اما همه چ نیا با

که سرشوقم اورد و با  یزیکردند!چ فیسفره و طعم غذا و دسر تعر ییبایو ز

 لب قربان صدقه ام رفت! ریبه مارال نگاه کردم که ز یچنان ذوق

خانواده ، به جز پدر و مادر آرکان که به  یاعضا یبا کمک همه  سفره

 یظرف هارا دستمال م یمبل ها نشستند جمع شد ، آرسام رو یاصرار من رو

 یداد.آهو هم ظرف ها یقرارشان م ییظرفشو نیو آرکان درون ماش دیکش

 لشست و من و مارال در حال جمع کردن آشپزخانه و انتقا یمانده را م یباق

 !میبود خچالیدر  یمخصوص نگهدار یمانده به داخل ظرف ها یباق یغذاها



 مانیها یشوخ یدادم و آرکان وقت یکرد ، من جوابش را م یم یشوخ آرسام

 یرسم یمهمان نیگرفت، اول یرا م مانیجلو تذکر کیشد با  یاز مرز خارج م

زود  یلیقدر جذاب و رنگارنگ بود!با کمک همه ، آشپزخانه خ نیهم قایما ، دق

مخصوصش  یها یدست شیو من پ وهیبه شکل اولش درآمد و آرکان با ظرف م

به طرف اتاق  وهیبشقاب م کیزدم!مارال هم با  رونیاز آشپزخانه ب هی، کنار بق

 .ردیپوست بگ وهیم شانیآلما رفت تا برا

 نیعرق کرده بود و بعد ، ا یکه به خاطر گرما کم دمیصورتم کش یرو یدست

اش را  ینبود اما بازهم روسر یکه نامحرم نیبار کنار اهو نشستم ، با وجود ا

 ؟یبا روسر ستیگشت : سختتون ن یو با همان در خانه م اوردهیاز سر درن

بد  یلیرنگ روشن کردم ، خ روزیگوشم آورد : موهام و د کیرا نزد سرش

 کشم اصال! یشده!خجالت م

 ام گرفت : حاال چرا رنگ روشن؟ خنده

، اما اصال خوب  ادیگفت بهت م شگرمیدونم ،  آرا یتکان داد : نم یسر

 اتاق نشونت بدم! میبر اینشدم!ب

با  یکه در تمام طول مهمان یشدم ، نگاه آرکان هم با من بلند شد ، نگاه بلند

شده بود  جادیکه از نگاهش ا یام کرده بود ، با لبخند یهمراه یمحبت و قدردان

اش را  یهمراه آهو به طرف اتاق رفتم ، در اتاق مشترکمان را که بستم روسر

نگاهم کرد :  ی.با ناراحتنشود کیاز سر برداشت و من جان کندم تا خنده ام شل

 !یشدم زرد قنار

که  یکردم.واقعا هم ، همان زرد قنار ینم دایپ یدلدار یبرا یواژه ا چیه

زد و به پوستش  یم یبه شدت به زرد شیگفت شده بود.رنگ مو یخودش م

 ن؟ینگفت یچیه شگرتونیامد : به آرا ینم
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سر انداخت : گفت بهت  یرا رو یو دوباره روسر دیکش شیموها انیم یدست

 !یبد شد یکن یخودت فکر م ادیم

،  دمیکش شیموها ی شهیر ی، دستم را هم رو ستادمیرفتم و مقابلش ا جلو

 کنم براتون؟ رشیت نیخوا یبود : م فیدانه درشت اما لط شیموها

 ؟یمو رنگ کن یشدند : بلد یمتعجب و سوال چشمانش

بهم  مهیآلما و درسا ، هردو سراس غیج یالبته که بلدم اما با صدا میبگو خواستم

.آرکان و خانواده اش هم به طرف اتاق میزد رونیو از اتاق ب میانداخت ینگاه

که با  دیدانم چه د یآلما پا تند کرده بودند.آرکان جلوتر از ما وارد اتاق شد و نم

 :آرسام زنگ بزن اورژانس! کردرا بلند  شیگفت و صدا ییخدا ایوحشت 

را به چهارچوب در اتاق رساندم و با نگاه به داخل اتاق ، حس ضعف ،  خودم

 یافتاده بود و رنگش ب نیزم یدر وجودم نشست.مارال رو یترس و ناتوان

سر مارال قرار گرفت و  یباال عیشباهت به گچ نبود!آهو وارد اتاق شد و سر

ن پلک...نگاه آرکان به طرف من برگشت و تکا کیاز  غیکرد اما در شیصدا

 فشارشون افتاده. دی.شازمیعز ستین یچیسر او بلند شد : ه یاز باال دنمیبا د

افتاد.  یروز م نیرفت و به ا یبود که از حال م یبار دوم نینبود.ا فشارش

بچه ها بود  ی هیطرف گر کیمادرش هم حاال به سراغ مارال رفته بود ، از 

که  دیطول نکش یلی، خ طیطرف ترس و اضطراب پخش شده در مح کیو از 

 عبوردر رفت ،  یکردنشان تا جلو ییراهنما یو آرسام برا دیاورژانس رس

مارال و  میاورژانس از کنارم ، وارد اتاق شدنشان ، چک کردن عال نیمأمور

چشمان پر وحشت من ،  یهمه فقط جلو مارستانیاو به ب یدستور به انتقال فور

 ترسناک بود! لمیف کی هیشب

 گرفت! یام که کاش مجوز اکران نم یوسط حال خوش زندگ یلمیف

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

***** 



 رم؟یبرات بگ یخور یم یزیچ-

: رفتن  دمیکش میپاها یتکان داده و دست از حرکت دادن مضطربانه  یسر

 خونه؟

رنگ نشست : مامان  یآب یها یصندل یفرستاد و کنارم رو رونیب ینفس کالفه

 نیماش یتو نیو بابا رو با آرسام و بچه ها فرستادم رفتن ، اما آهو و حس

 نشستن ! رونیب

برن ، بچه ها  یگفت یدو ساعت خشک شده بودند : م نیدر عرض هم میها لب

 بودن.اهو کنارشون باشه بهتره! دهیترس

نگاهش را فقط حس کردم :  ینیا سربرنگرداندم و سنگنگاهم کرد ، من ام قیدق

 آمال؟ یخوب
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 شیکه بخواهم حالم را بسنجم نداشتم ، ب نی، توان ا دمیصورتم کش یرو یدست

 .وی یس یبودم : منتقلش کردن آ دهیتر ترس

 شه حالشون! یزده ام قرار داد : خوب م خیدست سرد و  یرا رو دستش

 یمهمان یزانو قرار دادم.با همان لباس ها یرا رو میزدم و آرنجم ها یپوزخند

 یلباس ها نیآمد اگر با ا یبود آرکان دادش در م یگری، هروقت د میآمده بود

 مینده تیاهم اتیکه به فرع میرفتم و حاال ، آن قدر هردو نگران بود یم رونیب

شد اصال؟خوب بود  یدن که چش شده!چ ینم یجواب درست و حساب ی: حت

 که..نبود؟

 اسمم را صدا کرد ، نگران و خسته : آمال جان؟



 ریکرده بود : تقص یام نشت ینینداشتم اما انگار ب ی، اشک دمیام را باال کش ینیب

 منه! ری.تقصمیمن و مهمون یمنه ، خسته شد از بس از صبح کار کرد برا

 ستین یکس ریرا گرفت : تقص میشانه ها یقیتکان داد و با نفس عم یسر

 !زمیعز

کرد و بلند شد ، من اما  میرها یبا مکث وی یس یخروج دکترش از بخش آ با

نشست و بعد به  یمن لحظه ا ی. نگاه پزشکش رویصندل یبودم رو دهیچسب

 ن؟ینداشت یخبر شونیماریکرد : شما از ب دایطرف آرکان امتداد پ

که باعث  یزینگاهش کردم ، چ جی، گنگ و گ دیآرکان به طرف من چرخ نگاه

 ؟یا یماریاخمش شد : چه ب

 یبلند شدم.حس م میباز هم به من نگاه کرد ، باالخره از جا فتیش انسالیم دکتر

شه  یاست : م طمیتر به خاطر حضور من و شرا شیدر گفتن ب دشیکردم ترد

 ن؟یراحت حرفتون و بزن

 یو بررس شونیپزشک یزمزمه کرد : پرونده  یجد یلیو خ دیکش یقیعم نفس

 یآندوسکوپ لهیبه وس یو بافت بردار میگرفت دیجد یها شی، البته آزما میکرد

 شونیا میپروندشون متوجه شد یاما..با بررس میو منتظر جوابشون میانجام داد

 نظر پزشکند! ریز هیمعدشون هستند و چندوقت ی هیتومور در ناح هیمبتال به 

زدم ، دستش را دور  یآرکان چنگ راهنیپ نیآست یبه لبه  دهیو رنگ پر ناباور

خواست برگردم خانه  یکرد ، دلم م میحلقه کرد و آرام و نگران صدا میبازو

افتاده  ادمی، تازه  میامان را ادامه بده یباشد و ما مهمان فتادهین یاتفاق چیمان ، ه

 دمیخواب یشب ، بعد رفتن مهمان ها م دیبودم تا بخورند ، با اوردهین یبود بستن

،  دمیخر یمارال م یهم برا یکیآهو رنگ مو بخرم! یتا صبح ، بروم برا

هم  دی، شا دمیخر یم یرنگ فندق دیرنگش رفته بود.شا شیموها ی شهیر

خانه  میگشت یدوست نداشت!کاش برم یلی..مارال رنگ روشن خینسکافه ا

 ؟یچ یعنی نی: ا دیلرز یم میمان ، صدا

 یعنی: متأُسفانه  دیکش یقیتکان داد و نفس عم یبا تأسف سر دکترش

 سرطان...سرطان معده!



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

**** 
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ام کرده بود!هربار که به صدا  یتلفن همراهم ، عاص یدر پ یزنگ پ یصدا

تندتر از  شیشد ، ضربه ها یم دهیقلبم کوب یکه رو یآمد ، آن چکش یدر م

 کرد... یشد!قلبم درد م یقبل م

ام  نهیس  یداد! اصال کل قفسه  یبود که انقدر قلبم داشت عذابم م یبار نیاول

که داشت ، کل تنم  یریبرد!درد نفس گ یو ناشناخته رنج م بیدرد عج کیاز 

 کرد! یرا دچار م

 یساحل نشسته بودم ، شب و خلوت یشن و ماسه ها ی، رو یچارگیمن ب کی با

، از بعد همان واژه  رونیکرد!زده بودم ب یهم آرامم نم انهیوحش یو موج ها

 میزده بودم.آرکان صدا رونیب مارستانیاز ب میسرطان..با تمام لرزش پاها ی

گذاشته بودم که  شیجاو رفته و  دهیدو یکرده بود ، دنبالم امده بود و من طور

که بالفاصله  ییزنگ ها نیبود!هم یدر پ یپ یزنگ ها نیاش ، هم جهیحاال نت

 شد! ینو شروع م بعد قطع شدن ، دوباره از

 یشن ها و ماسه ها و حت یرا رسانده بودم ساحل ، آوار شده بودم رو خودم

 آمد تا بپرسم چرا! یدر نم میصدا

در  یرنگ ینقش بست ، چهره اش با مقنعه ها میمارال پشت پلک ها ریتصو

 یکس حواسش به من نبود و او ، همه جا نگاهش سهم من م چیه یمرکز ، وقت



..بلند و پربغض دمیرا داشت!خند میهوا یبیطور عج کیشد!اصال از همان اول 

"  مارالبدش را نشانم نداده بود به  یهنوز ماجد رو ی، وفت یزمان کی، 

 گفتم  . حاال همان مامان ، سرطان داشت! یمامان " م

 ایدر یو بو دمیتند کش ینکرده بودم؟نفس ها هیبود گر یام بند امد ، ک خنده

را چندبار با خودم زمزمه کردم "  نیچرا...ا هیام باال زد! اصال گر ینیب ریز

 چرا ؟ " هیگر

را دستم  لمیمن ، موبا یو طاقت از دست رفته  لیهم زنگ موبا باز

کنار  یرا لمس کردم و بدون گفتن حرف کونیگرفتم.چندبار زنگ زده بود؟آ

 خش برداشته بود : آمال؟ یاز فرط نگران شیگوشم نگهش داشتم!صدا

 یستاره تو هیکرده بود :  ریگ میدر گلو قایعم یزیچ کیشدم. رهیآسمان خ به

 نیمن تو ا هیمنه.شب هی! شب ادیز یلینورش کمه.خ یلی، خ نمیب یآسمون دارم م

 لحظم!

انگار الزمش بود تا آن نفس را پس بدهد :  میصدا دنیفرستاد ، شن رونیب ینفس

 ؟ییکجا

خورد ،  یپر خش و لرزان به گوشم م شیبود؟بود که انقدر صدا نگرانم

رفتم  یداشتن آرکان ، اون وقت من م قتیزدم : کاش افسانه ها حق یپوزخند

سوزوندم ، آرزوم براورده  یداشتم ، م یو برم مرغیکوه قاف ، پر س یقله 

 شد! یم
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تر لرزاند :  شیرا ب شیکه صدا یگفتنم باعث وحشتش شد ، وحشت انیهذ

 یحرف م نایا یراجع به همه  امی!بعد من میی، ، فقط بگو بهم کجا زدلمیعز

 !میزن

نفس  یلرزشش...برا یاش سوخت ، برا یپر از دلواپس یصدا یبرا دلم

تر شدم : خدا  کینزد ایبه در یلرزان یو با قدم ها ستادمیپشت تلفن ، ا نشیسنگ

 من و دوست نداره آرکان؟

 تا سکته نکردم! یی:آمال بگو کجا دیکش ادیبار فر نیا

کنند : دوسم  سیرا خ میتوجه به پرسشش اجازه دادم موج ها ، پاها یب

 نداره!..نداره....

 ؟ی...ساحلادیآب م یآمال...آمال ، صدا-

تندتر از آن پشت خط  یراه رفتن تند ، نفس ها هیشب ینگفتم ، صدا یزیچ

 گهید کمیشد : حرف بزن باهام آمال تا برسم! نشی، انگار سوار ماش دیچیپ

 زم؟ی...باشه عزشتمیپ

و  ستادهیتوجه به خواسته اش ، همان جا در حالت ا یرا قطع کردم ، ب تماس

ز شدت بغض تند که ا ی، با نفس ایآسمان و در یادغام شده  یاهیبه س رهیخ

 ؟ی: دوستم ندار دمیکش ادیشده بود فر

را به اعماقش  تیادهایبود که فر نیهم تشی، اصال خاص دیرا بلع میصدا ایدر

 ی، نفس نفس زنان سرم را به سمت آسمان گرفتم ، شالم از رو دیکش یم

 ؟ی.....خسته نشدییباال یآها گه؟ید یسرخورد : اون باال نشست میموها

مشت تنگ جا داد و آن  کینم برداشتند ، قلبم هم خودش را وسط  چشمانم

دم بلند و  کیجزر و مد. هیآرام شد ، شب میمشت تا توانست آن را فشرد ، صدا

 خسته شدم !   گهیدم کوتاه : من که د کی

 هیرو به آسمان کردم : عدالتت کو پس؟وسط  ادیهم بالفاصله دوباره با فر بعد

عالمه  هی.وسط یخانواده ا چی، بدون ه ینها ولم کردترسناک تک و ت یایدن

شد دوسم داشت ، خواست بشه  دایپ یکی..ثیقضاوت و تهمت و حرف و حد

 ؟ازم یریبگ یخوا ینفر و هم م هی نینفر...هم هی نیخانوادم..هم



بودم.سال ها بود از  دهیرا محکم بهم فشردم و دست به زانو خم شدم.بر میها لب

ام  نهیس یشده بود.با دست رو زینکرده بودم اما امشب...صبرم لبر یاو گله ا

که از چشمم سرخورد :  یآن قطره اشک الیخ ی، ب ستادمیو باز صاف ا دمیکوب

 بلیکه بشم س ایدن نیا وسط ی!من و گذاشتنیبارم شده من و بب هی،  نیمن و بب

داد زدم که خدا ، چرا بابا  یگفتم چرا مامانم ندارم؟ک یک ست؟یبالهات؟بسم ن

ها نگام کردن مردم  یجذام هیشب یوقت گله کردم سرشون؟وقت چیندارم؟گفتم؟ه

 من بهت گله کردم؟اصال صدات کردم؟

 وقت صدات نکردم!نه به گله ، نه به شکر! چیباز آرام شد : نکردم.ه میصدا
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که بعد آن قطره ، سدشان  ییبود.از اشک ها سی، خ دمیبه گردنم کش یدست

تا شدند ،  میبودند : زانوها دهیشکسته و صورتم را شسته و به گردنم رس

خوردم.حاال آب در حالت نشسته تا کمرم را پوشانده بود ،  نیشکستم و زم

ازت گله  ارب نیکنم ، ا یبار صدات م نیمن اما هنوز بلند بود : اما ا یصدا

 کنم. یم

 من و! نی، منم آمال....بب ایزدم : خدا ادیفر

 یم ادته؟مدرسهیرو  هی: هان دمیدهانم را قورت دادم و سر به آسمان بار آب

خواست  ریمامانش اومد مدرسه از مد ادتهیمامان و بابا ندارم. دیرفتم ، فهم

نه  ایحاصل شرعه  ستیبچه معلوم ن نیت اگف ادتهینم؟یبچش بش شینذاره من پ

گه و به مارال بعد  یم یمامانش چ دمینفهم ادتهینه؟ ایحرومه  ای، حالله 

طرفم  گهیبعد اون دوستم نشد ، د هیکرد.هان هیمارال گر ادتهیمدرسه گفتم؟

، چرا دوستم و ازم دور  ایتا بگم خدا ومدی..اما اصال صدام در نومدین

اوس  ومدی....نومدیمن هفت ساله دراومد؟د ن یدراومد؟صدا..صدام یکرد



 ریکه مردم ز یمن ؟یچ رد!ماجد باهام اون کار و کومدی.صدام در نمیکر

عاشقم شد و  هیپسرهمسا یدر اومد؟گفتم چرا؟گفتم خدا؟وقت ؟صدامیهوسش چ

زدم و پسرش تا  رونیهربار از خونه ب ی، وقت میپرورشگاه دیمامانش فهم

 ؟صداتیکرد چ یآدم سهو والوصول نگاهم م هیافتاد ، مثل نگاهش بهم 

خونشون و عوض کردن  هنش ییکه پسرش باز هوا نیاز ترس ا یکردم؟وقت

 چطور؟ صدات کردم؟صدا کردم وسط دردام؟آره؟

سوخت : صدات نکردم ،  یم میخش برداشته بود و گلو ادیز ادیاز فر میصدا

 زنم!خدا... یبار صدات م نیاما ا

...بد بودم ریکم رمق شد : مارال نه ، مارال و نگ میافتاد و صدا نییپا سرم

 .رینفر و ازم نگ هی نیباهاش ، باشه..غلط کردم.اما ا

دلخورم...بسمه ، به  یلیبلند : ازت دلخورم ، خ یهم سر به آسمان و صدا باز

 خودت قسم بسمه ، تمومش کن! 

خواند هم باعث  یسمم را مبلند آرکان ، که ا یو صدا دمیرا در آب کوب مشتم

و زمان  نیزدم در آب و به زم ینشد از آن حالت خارج شوم!بلند بلند مشت م

 یاش دلم گرفته بود.صدا ییکردم.دلم گرفته بود ، از عدالت و خدا یگله م

 یتر هم به نظر م دوارد آب شد بلن یکه وقت ییگوشم را پر کرد ، صدا دنشیدو

دستانم  گریدر آغوشم گرفت و مهارم کرد که د ی، کنارم زانو زد و طور دیرس

که تند  یا نهیاش فشردم.س نهینکردند ، سرم را به س دایپ دنیتوان مشت کوب

لرزانش  ی!صدادیکوب یقلبش محکم م یرفت و از شدت نگران یم نییباال و پا

، محکم به  شیگفتن هاش ، آرام باش زمزمه کردن ها  زمیگوشم ، عز ریز

و زجه ، فقط  هیکم کم باعث شدند از آن گر شیفشار بازوهاخودش فشردنم ، 

از شدت ضعف توان سرپا  گریمن ، که د کیبماند و  زیهق هق ر کی

 نداشت! ستادنیا

 بود! ریدلگ شیمن که از خدا کی

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

**** 
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 نیفرمان ماش یرا مقابل ساختمان پارک کرد و سرش را رو نیماش

 ینم رونیکه زهرشان حاال حاالها از جانش ب ییبود.از آن ها یگذاشت!شب بد

 وقت تجربه نکرده بود! چیو وحشت را تا به حال ه یرفت!آن قدر نگران

 یزد ، رو یخاند ، در خواب هنوز هم هق مرا بلند کرد و آرام چر سرش

 رونیب نیسنگ یکنارش به خواب رفته و در خودش جمع شده بود.نفس یصندل

شده بودند و بهم  سیخ شیفرستاد و دستش را جلو برد ، مژه ها

!چقدر دی، عقب کش دنشی!خواست لمسشان کند اما از ترس از خواب پردهیچسب

 و وحشت کرده بود! دهیکند ترس شیدایتا پ

!امکانش را هم اوردیسر خودش ب یی، بال یبا آن وضع روح دیترس یم

رفت!اما دخترک باز هم به او  یجلوتر م ایبود چندقدم در در یداشت.فقط کاف

 ! ستیبچگانه ن یو اهل کارها ستینیب شیقابل پ ریثابت کرده بود غ

مظلومانه  ید!طورکر یم یداشت با گله کردن از خدا ، خودش را خال فقط

 کردند! یکه دلش را انگار تکه تکه داشتند م دیکش یم ادیفر

شد ، دور زد و در سمت امال را باز کرد و  ادهیپ نیو از ماش دیکش یقیعم نفس

بود بخوابد ، تا خود  نیا حشی!ترجدیکند در آغوشش کش دارشیکه ب نیبدون ا

آرامبخش  شی، مجبور شود برا تشیوضع نیشود و با ا داریب دیترس یصبح..م

 فیجسم ظر دنیکش الرا فشرد بعد با ریبست و دزدگ شیکند!در را با پا قیتزر

باز کرد و بعد وارد آسانسور  یدر آغوشش به طرف خانه رفت!در را به سخت

 شد!

 یبا اخم ها ستدیدر خوابش ! تا آسانسور با یهق هق ها یخون بود برا دلش

 یادیدختر ز نیبه ا ایشد!دن رهیو مظلومش خ سیخ یدرهم فقط به چهره 

 یطور بشکند و زانو بزند!نفس پر نیسن ا نیسخت گرفته بود!آن قدر که در ا



رفت و  قشانفرستاد و بعد توقف آسانسور در را باز کرد ، به طرف اتا رونیب

 دیتخت را باال کش یسبک رو یتخت قرار داد!پتو ی، جسمش را رو یبه آرام

و  سشیخ یدنش را باز کرد!خم شد و بعد در آوردن صندل هاو شال دور گر

دستانش  انیتخت نشست و سرش را م ی، رو نیزم یانداختشان رو

 یم فیث، مهم نبود تخت ک سندیخ شانیهردو یمهم نبود لباس ها شیگرفت!برا

 مهم نبود! شیبرا زیچ چیشد...انقدر ذهنش خسته و پردرد بود که ه

خورد و آرکان زل زد به  یتکان شیبا دل دل کردن در جا آمال

باعث شد با مکث دل از چهره اش بکند و با قدم  لشیموبا دنیصورتش.لرز

جوابش را  یبا سست دیآهو را که د یاز اتاق خارج شود.شماره  نیسنگ یها

 داد: بله؟

 داداش؟ یکرد داشیبرادرش جا خورد :پ یگرفته  یصدا دنیبا شن آهو

رمق باز  یرا ب راهنشیپ یچشمانش را فشرد و بعد دکمه ها گرشیت ددس با

 کرد :آره ، نگران نباش!

دونستم نگران کدومتون  ی، نم یکرد یسکته م یدور از جونت باشه داشت-

 باشم!
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 م؟ی: آهو جان بعدا حرف بزن دیکش یحرف زدن هم نداشت ، اه ی حوصله

 داداش؟ ی: خوب دینگران تر پرس آهو

بود  دهیکرده بود ، قبلش هم فهم دایشب کنار آب پ میرا ساعت دو و ن زنش

خوب ماندن انگار  یمارال سرطان دارد ، حال آمال هم از بد ، بدتر بود.جا برا

 !ریوجود نداشت : شب بخ گرید



.تماس را که قطع کرد ، باز هم سرش دیجواب داد و نه خواست دروغ بگو نه

 کی دیترس یدختر شکسته چه کند.م نیدستانش گرفت و ماند ، با ا انیرا م

بار باعث وحشتش شده  نیاول ی!آمال امشب ، ضعفش برادیایسرش ب ییبال

 بود!

تحملش تمام شده است ،  گریرفتار کرده بود که انگار د یامشب طور آمال

بود!  یبد یصبر ، تجربه  دنیته کش یخودش تجربه اش را داشت.تجربه 

 یروزها نینگران بود آمال هم مثل خودش..صبرش ته بکشد! نگران بود در ا

اسم سرطان ترسناک بود!اما  دنی!شناوردیرو نتواند تاب ب شیسخت پ

ر.....دخترک چطور ...شروع درمان و اتفاقات دردناکش ، ترسناک تشبعد

 قرار بود تحمل کند؟

از جا  یزد ، بلند تر شد.با نگران یهق زدن آمال که در خواب دل دل م یصدا

اش وارد  یظاهر یباز بود و شلختگ شیکه نصف دکمه ها یبلند شد و با لباس

!کنار دید یزد.انگار که کابوس م یهق م ینیاتاق شد.در خواب به طرز غمگ

که  یکرد!تکان شیمردانه از حال همسرش صدا یتخت نشست و  با بغض

تخت ، جسم  گریطرف د دنینخورد ، چشمانش را با درد بست و با دراز کش

اش چسباند و بوسه  یشانیرا محکم به پ شی.لب هادیلرزان او را در آغوش کش

بوسه را  نیتابانه چندبار ا یداد!ب یبود انگار..طعم بغض م سیاش هم خ

و  دیلرز یم شش!آمال در آغودیلب به کمک طلب ریتکرار کرد و بعد خدا را ز

 کرد : جان...جان! یاو پس هر بوسه نجوا م
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**************************************************

***  



!پشت پلک نمیب یرا تار م زیکردم همه چ یرا که باز کردم ، حس م چشمانم

امتداد داشت!چندبار پلک زدم و  میها قهیدرد تا شق نیکرد و ا یدرد م میها

گاه بدنم کردم تا  هیرا تک گرمیو دست د دمیصورتم کش یجانم را رو یدست ب

 شوم!  زیخ مین

ام  نهینفس جامانده درون س یزد و بعد ، وقت یدور تا دور اتاق چرخ نگاهم

سرخورد!نگاهم به  میپاها ی، کامل نشستم و پتو تا رو دیخز رونیب یآه هیشب

به گردنم را با دست جدا  دهیچسب یثابت شد و موها یروتخت یرو یگل ها

 بود!  ادمی زیکردم!منگ بودم اما همه چ

ترسناک و بعدش هم  یبچه ها ، آن واژه  غی، ج ی، مهمان شبیلحظات د تمام

 و آغوش آرکان!  ایکنار در

درون بدنم  یبی!ضعف عجستادمیا یو به سخت دمیصورتم کش یکالفه رو یدست

رفت و بعد چندبار پلک زدن ، همه  یاهیس یکردم ، چشمانم لحظه ا یحس م

اخم  چشمان باد کرده و سرخم ، دنیبا د ستادمیکه ا نهیآ یشفاف شد!جلو زیچ

در اتاق  وبدرهم رفت ، به سمت حمام قدم برداشتم که آرکان در چهارچ میها

  ؟یشد داریب یرا تند کرد: ک شیمن ، قدم ها دنیو با د ستادیا

بود  دهیچسب شیخشک شده رو یجواب به سوالش به شلوارم که شن ها یجا به

 گهیبه فنا رفت!د ی، کل روتخت یاوردیو در م نیالاقل ا شبیاشاره کردم : د

 ، اشکالش کجا بود؟  گهیزنتم د

 میلب ها یرو ی، من اما لبخند کم جان یلبخند چینگاهم کرد ، بدون ه هیچندثان

 نشاندم : برم حموم ، کل تنم شن شده! 

 آمال؟  یکه وارد حمام شوم دستم را گرفت و نگهم داشت : خوب نیاز ا قبل

رفع شد ، فکر  میشدم و گشنگ زیکه تم نیدونم ، بعد ا ی: نم دمیکش یقیعم نفس

 کنم روش!  یم

خودت دوش  یتون یکرد : م یو باور نم دیشن یرا نم میها یانگار شوخ اصال

 کمکت کنم؟  یخوا ی؟میریبگ



 یم ینداشت وقت یا دهیفا یلیدادم ، تظاهر به خوب بودن خ یرا تکان سرم

 اس برام آماده کن! و نابود شده ام : نه فقط لب یدانست از درون چقدر ته

ممکنه بخار  یکرد : طولش نده ، ضعف دار میزمزمه کرد و بعد رها یا باشه

 ! رتتیحمام بگ

 یبرا یو حت ختهیرا ر میتمام اشک ها شبینگفتم و وارد حمام شدم.د یزیچ

 یاحساس یها تیتوانستم مثل شخص ینگه نداشته بودم.نم یزیدوش هم چ ریز

برود و برگردد!  غینگاهم به طرف ت یدوش آب زار بزنم و ه ریرمان ها ، ز

و  زدهخودش را به قهر کردن  یبود ، روحم فقط کم شهیحال جسمم مثل هم

 دیجسمم دو پنبه با یخواند!درون گوش ها یم هیزانو به بغل ، پشت به من مرث

 ی..او هم خودش را مدیشن یروحم را نشنود!م ی هیکردم تا مرث یفرو م

  باخت!

کردم از ورم و درد پشت پلک  ی، اما حس م دیهم طول نکش قهیده دق حمامم

را  میشدم!لباس ها یو وارد اتاق خال دمیچیکاسته شد !حوله را دور خودم پ میها

و پتو را داخل سبد کنار حمام گذاشته  یتخت قرار داده و رو تخت یرو

 یبود به جا شتهگذا میکه برا یلباس دنیرا خشک کردم و بعد پوش میبود!موها

را همان طور نم دار دم  میتنم کردم!موها نیج کی،  یآن شلوارک صورت

 رفتم! رونیبستم و شال و مانتوام را به دست گرفته و از اتاق ب یاسب
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 زیظرف و ظروف آشپزخانه من را به آن سمت کشاند!م یو صدا یکتر سوت

 دنمی.با دردیپوست بگ میداشت تخم مرغ آب پز شده را برا یبود و سع دهیرا چ

بخور ،  بعد  یزیچ هینجوا کرد : اول  یسوال چیدستم بدون ه یو آن لباس ها

 ! مارستانیب برمتیخودم م



 دنیاحواالتم را از د خواست یم دیشد ، شا یچشمانم طوالن یرو یکم نگاهش

 یبرا یچشمانم ، راز دار خوب یکم شده  یآن ها بفهمد.خوشبختانه اما سرخ

 کشه!  ینم لمیخوام!تخم مرغ م یحالم بودند : من نون و عسل م

 بخور..فقط بخور!  یدوست دار یباشه ، هرچ-

خودم گرفتم  یچندلقمه برا ستادهیرفت تا اماده شود و من ، همان طور ا او

 یچشم ریز یو نگاه ها میحرف همراه هم از خانه خارج شد یبرگشت ب ی.وقت

 یتعجب م یزیاز چه چ دمیفهم یگرفتم!م دهیرا هم ، مثال ند میاش رو

تر از  شیرفتار کردنم ب یعیو طب یخونسرد زانیم نیآرام بودنم ، ا دیکرد..شا

 یچه کنم!زندگ دینستم بادا یکرد اما خب..خوب م ی، نگرانش م الشیخ یراحت

 داده بود!  ادمیسال ها  نیدر تمام ا

شوم که  ادهیکه توقف کرد ، کمربندم را باز کردم و خواستم پ مارستانیب یجلو

کردم ،  یبه طرفش ، به ان نگاه نگرانش که نگاه م دمیرا گرفت ، چرخ میبازو

 شده؟  یخورد : چ یدرون دلم سر م یزیچ کی

 کنه!  یاز آروم بودنت داره نگرانم م زانیم نیفرستاد : ا رونیرا ب قشیعم نفس

،  نیماریب نیکه دچار ا ییاونا یگن برا یزدم ، محو و کمرنگ : م یلبخند

 گن؟  یمهمه..راست م یلیخ هیروح

 اما...  زمیتکان داد : درسته عز تیبا جد یسر

بازه.مارال چشمش به منه ، حق  یحرفش : من ببازم ، مارالم م انیم دمیپر

 یاما م نی، غرام و زدم سرخدا..گله هامم کردم ، از بعد ا ارمیندارم کم ب

که  نیجنگم.نه ا ی، همه جوره م ایدن نیوصل کردن مارال به ا یجنگم.برا

بافه ، نه  یم دندستش گرفته داره شالگر یبافتن لیخوب باشما...نه ، ذهنم م

وقت زود  چیه ادینم ادمیبرا خفه کردنم! اما خب...من  گرم کردنم ،  بلکه یبرا

 شده باشم!  میتسل

در نگاهش  یو احترام نیتحس کی،  امدیگفتنم ن گرینگاهم کرد که د یطور

کرد ، چشمانش را آرام بست و  فشیشد توص ینشست که نم یآن نگران یجا



، گوش  شیام از بوسه اش نبض گرفت و صدا یشانیسرش را جلو آورد ، پ

 ! ایندختر د نیتر ینیب شیپ رقابلیکنم غ یرا مرتعش کرد : بهت افتخار م میها

 ادهیرنگ گرفت و بعد ، آرام دستم را رها کرد و اجازه داد پ یکم لبخندم

! به خاطر وستیجلوتر پارک کرد و به من پ یرا کم نیشوم!خودش هم ماش

که همراه  نیط با گفتن اورود آرکان را گرفتند و فق یوقت مالقات نبودن جلو

بخش  هورود دادند! ظاهرا مارال را صبح ب یهستم به من اجازه  ضیمر

وسط  یو سنگ دیلرز ی، دستانم م دمیمنتقلش کرده بودند!پشت در اتاقش که رس

 زدم و در اتاق را باز کردم!  یتوجه به همه شان لبخند ینشسته بود! ب میگلو

بود.نگاه  دهیتخت آن طرف ترش خواب یهم رو گریزن د کیخودش ،  جز

 ینگاهم کرد که برا یهردونفرشان برگشت طرف من ، با چنان نگاه غم زده ا

 یخودم را باختم و بعد ، به سخت یلحظه ا
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محترم راحت  یخانما نمیب یا : به به ، مکردم.هم خودم را ، هم لبخندم ر دایپ

 ! نیو لم داد نیدیدراز کش

 دمیکش یقی...نفس عمچیزد اما مارال ه یتخت مجاور به لحنم لبخند ماریب زن

تو  یبر یتون یگفت نم یمرد نگهبان به آرکان م نیا یو کامل داخل شدم :  ه

 نیحجاب باشن.شماها که هردو دار یساعات مالقات ممکنه ب ری، خانما تو غ

 رین زیزشتارو سفت گره زد یصورت یروسر نیبس که ا نیش یخفه م

 گلوتون! 

 و رو کرد به سمت مارال : دخترتونه؟  دیحاال آشکارا خند زن



خودم را کنترل  یتکان داد و من به سخت یسر سیخ یبا بغض و نگاه مارال

 بغض نکنم : خوشگل تر از خودشم ، مگه نه؟  شیکردم تا هم پا

 زنه!  یجوون م یلی.مامانتم خنی: ماشاهلل هردوتون خوشگل دیبلند خند زن

و خودت را  یشو رهیخ سشیزدم ، درد داشت در نگاه خ یبه مارال چشمک رو

خوره  ی، بهش م گهیگم مامان د یبهش نم نهیهم ی: برا یبزن یعار یبه ب

 خواهرم باشه. 

شدم : خب ، چه  کیبا همان لبخندش تکان داد ، به تخت مارال نزد یرس زن

  ؟یخوش یکه همرو سکته داد شبیخبرا؟از د

.زن با تعجب نگاهش دمیکش یقیو اسمم را صدا کرد ، نفس عم دیترک بغضش

 یمهمون یکرد ، جان کندم لبخندم پاک نشود : چقدر عذاب وجدان گرفتم خستگ

هم بلد  یکار یمن باعث شد حالت بد شه ، نگو کال از قافله عقب بودم!مخف

 بال؟  یبود

را  میشد و رو سیهمان بغض تکه تکه اسمم را صدا کرد.نگاهم خ انیهم م باز

 یباکالسارو گرفت یضی: مر دمیکش یدست میبه پلک ها عیبرگرداندم و سر

 مارال؟ 

 نیشد با ا یشد..نم یآمد ، نم یم را بست و هق زد ، نفسم سخت باال چشمانش

خانم ؟خودش و  ینیب یزدم : م یکرد انگار ، رو به زن چشمک یدرد شوخ

کنه دعوامون نشه که نپرسم چرا نگفته  یم یطور نیکنه!ا یداره برام لوس م

 ها! 

دستم را  د،یخند ینم گریغلط است که د انمانیم یزیچ کیبود  دهیفهم زن

 هیرا لمس کردم : بسه مارال ، گر شیویآنژ یدست مارال گذاشتم و رو یرو

 االن؟  هیواسه چ

دستم قرار داد و محکم  یو دستش را با جا به جا کردن رو دیباال کش ینیب

 فشرد : من.. 

من  یاش برا هیدانستم گر یداد ، م یامانش نم هیادامه بدهد ، گر نتوانست

 یمن عذابش م دنینست چه شده و فهمدا یاست ، وگرنه از قبل خودش م



داد،  یمن داشت سکته اش م ییداد ، تنها یداد.غصه خوردن من داشت دقش م

زار  رطو نینشناس ا تیتومور موقع هیخاطر  ی؟برایخودم ادامه دادم : توچ

  ؟یزن یم

شد ، خوب بود چشمانش  سیچشمانش قرار داد و من نگاهم خ یرا رو دستش

،  دیو فرصت داشتم اشکم را پاک کنم.زن اما د دید یبسته بود و نم هیرا با گر

 ادتهیخش نداشته باشد :  میصاف کردم تا صدا ییگفت ، گلو ینم چیطفلک ه

نا سرطان ینخور ا پسینخور ، چ سینوشابه نخور ،  سوس یگفت یبهم م یه

 یدیترس یکه انقدر م یینشد ، تو میچی، من که خوردم ه ریبگ لی..تحوایزان؟ب

 .ادایسرت م یبترس یگه از هرچ یجاست که شاعر م نی!ایگرفتارش شد
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 نی: ب دمیمانتوام دست کش ریرا خم کردم و به عضالت پنهان شده ز میبازو

ورزشه درست و  هیبه خاطر ورزشه !رقص خودش  نایحاج خانم ، ا

حاج  یگوش نکرد.راست میکنارم ورزش کن ایدرمونه...انقدر بهش گفتم ب

نفر جا داره هنوز  هی دیجد ؟ترمیکالس رقص ثبت نام کن یخوا یخانم...شما نم

  ؟یخوا ی..نمبرنامم

چرت و پرت  نیبه ا ایدانست متأثر باشد  یبود و نم دهیفهم ییزهایحاال چ زن

 کالس رقص؟  امیمن بخندد : من شصت و پنج سالمه مادر ، ب یها

شد اما همچنان دستش  یزد و داشت آرام م یکم تر هق م گریهم حاال د مارال

هفتادساله هم داشتم!رقص  یشه مگه؟من هنرجو یم یچشمانش بود : چ یرو

 دادم!  یم ادشیبا عصا 



دخترم و فرستادم  دی: من نه اما شا  دیبه پهلو چرخ یزن بلند شد و کم ی خنده

 دوست داره!  دنیسراغت.رقص

خوام  ی، م ایکردن و دوست دارن!شما هم ب یدخترها شاد یگرفتم : همه  یدم

 مامانمم ببرم کالس! 

وسط چهارتا  امیمونده ب نمی، هم خودیجواب داد : ب یخش دار یبا صدا مارال

 دختر قر بدم! 

برمت  یدادم از درون : م یزخم شد ، داشتم کم کم جان م میو گلو دمیخند بلند

اون تومور کوچولو ، آب شه  یبپر نییانقدرباال و پا دیداره مگه؟با یبی، چه ع

 روده دفع بشه...  ی لهیتو معدت!بعد هم به وس

که حاال ارام تر  یچشمانش برداشت ، چشمان سرخ یرا باالخره از رو دستش

روحم  یخوان هیمرث یدم را کش دادم و کش دادم.صدا، لبخن دندیرس یبه نظر م

 یقطع شده بود ، دستان مارال را فشردم و نجوا کردم : من به نبودنت فکرم نم

  مامان؟.مگه نه میو بلد دنیجنگ ییکنم ، تو هم نکن...ما دوتا

: دیکش یقیگفتنم برق به نگاهش نشاند ، ناباور نگاهم کرد  و نفس عم مامان

 دورت بگرده مامان! 

...به خاطر یجنگ یدردت م نیباالخره رنگ بغض گرفت : بگو با ا میصدا

 من! 

 هیباز شب شیقلبش قرار داد ، صدا یدستم سرم را رو دنیبست و با کش چشم

 جنگم مامان ، به خاطر تو!  ی: م یرگبار یآسمان شده بود.آسمان

**************************************************
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 برم خونه؟-

شدند گرفتم ،  یچشمم رد م یکه از جلو یو مردم نیماش ی شهیرا از ش نگاهم

 میتکان دادم : برو دنبال آلما ، بعدش بر یسخت شده بود.سر یحرف زدن کم

 خونه!

خواند ، چشمانم  یکه انگار کل ذهنم را م شینگاهم کرد ، از ان نگاه ها قیدق

 ؟یفتیرا از نگاهش جدا کردم : راه نم

 ه؟یفرستادم و بعد ، چشمانم را کوتاه بستم : چ رونیکرد ، نفسم را ب میصدا آرام

فرمان گذاشت :  یرا رو گرشیمن قرار داد و دست د یرا پشت صندل دستش

 بهم نگاه کن!

 یبودم.ب یطور خاص کیجا به جا شده و نگاهش کردم ،  یصندل یرو یکم

که تا به حال تجربه نکرده  ییجورها کیو سردرگم ،  جیوزن ،  رها ،  گ

!سر شده دیگز یکشتند ککم نم یم میبودم!انگار اگر همان لحظه آدم هم جلو

 یخوا ینشست : نم میموها ینرم رو یلیدستش خ دیبودم .نگاهم را که د

 ؟یبگ یزیچ

 شه مارال! یباال انداختم : خوب م یا شانه

از  میموها ی، دستش رو رشیعدم پذ یانکار بودم ، در مرحله  یمرحله  در

 !یی، خود تو ستندین شونیشن ، من بحثم ا ی: البته که خوب م ستادیحرکت ا

 من خوبم!-

 یروزا و روزا نیکه ا هیجمله دروغ نیو چشم بست : ا دیکش یقیعم نفس

 من خودت باش! ی، اما الاقل ، جلو یبد گرانید لیتحو ادیز دیبعدترش ، با

،  یستیدانم خوب ن یگفت م یحرف پشتش داشت ، داشت علنا م یاش کل جمله

 دانست! یم یلی...خیکن یدانم که تظاهر م ی، م ییگو یدانم دروغ م یم



لبم نشانده  یکه من خوب بودم ، من حالم آنقدر خوب بود که لبخند رو البته

 ! شهیبودم.درست مثل هم

 !شهی، محکم بودند ، مثل هم میرفتم و قدم ها یبودم ، آنقدر که راه م خوب

در خودش  یختگیو بهم ر یشلختگ یکه ظاهرم ذره ا یخوب بودم به حد من

، حواسم بود مانتوام  یرا پر کرده بود و حت نیم اتاقک ماشعطر ینداشت ، بو

 !شهیسر کنم ، درست مثل هم یرا با چه شال

 !یام بودم...خوب!عاد شهیهم نیع من

 

 [18:12 17.05.19, ]ایـآل (زهرا ارجمندنaʍaℓآمــ)

 ۳۴۸پارت_#

 آمــــال#

  ایزهرا_ارجمندن#

را  میها یدیناام یدرون آب غرق شده بودند.همه  شبی، د می، دردها میها غم

مارال ،  شیهمان جا در آب رها کرده بودم و خودم را برداشته و آورده بودم پ

 !میتا بجنگ

شده بود!عقل و قلبم با هم دعوا  میخوب بودم فقط ، وجودم به دو بخش تقس من

لبخند بزنم  گفت خوب هستم ، عقلم به من دستور داده بود یکرده بودند!عقلم م

 یداشت و نم اریرا در اخت میو لباس خوب بپوشم!عقلم کنترل و تعادل پاها

قلبم ، با  یخودزن هبخورم!عقلم از شب قبل ، درست بعد آن هم نیگذاشت زم

 قلبم دعوا کرده بود!

تنش ، با آن  ریحر دیکه لباس سف یاز وجودم اما قلبم بود ، قلب یبخش کی

،  شبید یکه بعد دعوا یساخته بود!قلب یمعصومانه ا بیترک دهیژول یموها

 یرا زمزمه م یمحزون جنوب ینوا کیشب قبلش ، حاال فقط  یها هیبعد گر

 یراکش بلند نم یصندل یکه خسته شده بود ، آن قدر خسته که از رو یکرد!قلب



که وسط  یزد به من ینگاه پرحرف ، زل م کیخورد و با  یشد ، فقط تاب م

 ، جا مانده بودم! قلب و عقلم

دادم ،  هیتک یصندل یخوب بودم فقط..حال قلبم خوب نبود! سرم را به پشت من

رو داشته باشه که  یکیخوبه آدم  یلیجا خوندم خ هیآرکان :  ردستیدرست ز

 ! ستیراحت اعتراف کنه حالش خوب ن ششیپ

 خوبه! یلیزد : آره ، خ یتلخ لبخند

آمد  یکه کنار مارال بودم بغض قورت داده بودم ، بدم نم یدر تمام مدت من

اما دست خودم نبود که خش داشت :  میکرد ، صدا یبشکنمش اما عقلم منعم م

 من حالم بده آرکان!

تر  نییگذاشته بود پا یکه پشت صندل یرا کوتاه بست و همان دست چشمانش

، اگر نبود..اگر هنوز  داد هیو سرم را به کتفش تک میدور شانه ها دیچیآورد ، پ

شدند در رهگذران شب به  یام ، خالصه م یزندگ یآمال سابق بودم و مردها

 یبه زانو م ستچطور د دیکردم؟با یلحظه چه م نیا دیها ، با یشب مهمان

داشتم بجنگم ، محکم باشم و کمرم خم  یسع شهیشدم؟هم یگرفتم و بلند م

را برداشته و گفته  میشانه ها یآمده بود اما انگار نصف بارها ینشود...از وقت

 بود " هستم...."

الزم است  ییجاها کیمونثم ، که  کیزنم ،  کیآمده بود دخترم ،  ادمیمن  بعد

که مردانه  ییایدن الیخ یدستم و لوس بشوم ، خم بشوم ، ب رمیبگ نیت تنو

 یکیم!دلم هم قرص باشد ام را نشان بده یکرد خم بشوم و خستگ یرفتار م

 ادامه بدهم! ییرا بردارد و نگذارد تنها یخستگ نیهست که ا

که  یداشته باش یخوانده بودم خوب است آدم ییجا کیراست گفته بودم که  آره

بودم اصلش  دهی، اما حاال فهم یکنارش راحت به بد بودن حالت اعتراف کن

سرگردان  یکه کنارش ، وقت یداشته باش یبود.خوب بود آدم یگرید زیچ کی

عقل و  الیخ یو ب  ی، قلب را  برنده کن یعقل و قلب نیب

 !ی...بباری...بباری...ببارشیرهاهشدا
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که شب قبل مارال وسطش دراز به  یکرد ، در اتاقش..اتاق یم یباز داشت

رفته  ادشیبود گمانم ،  نیآدم بزرگ ها با بچه ها هم یایدراز افتاده بود!فرق دن

 یو سع دهیرا دور تا دورش  چ شی، عروسک ها الیخ یبود چه شده و ب

 کند! یبه عدالت مادر نشانیداشت ب

 ؟ی: باز دیکه نشستم سرش را بلند کرد و خند کنارش

 یجد یلیرا در بغل من گذاشت و خ شیاز عروسک ها یکیآمد ،  ینم بدم

 گفت : مامانش شو!

 یدادم چشمانش باز و بسته م یکه م یدر بغلم ، با هرتکان عروسک

مخصوصش  ریش شهیش دمید ینخود باز بود ، م کی یشدند.دهنش به اندازه 

 یچرک شده بودند و موها شیگذاشت !لباس ها یآلما در دهانش م یرا گاه

حسرت داشتن  یلیاش نامرتب ، اما خب...خوشگل بود!بچه که بودم خ ییطال

شد را داشتم ، حاال در  یعروسک ها که چشمانشان باز و بسته م نیا از یکی

 خیذوق کنم!آرزوها انگار تار شینبودم که برا یسن یتو گریبغلم بود اما د

 یآرزو نبودند...افسوس م گریگذشتند ، د یکه م خشانیمصرف داشتند ، از تار

 شدند!

تپلش قرار داد :  یپاها یاز عروسک هارا بغل گرفت و رو یکیهم  خودش

 الال الال!

پدر  یشانه ها یبغضم باران شد و رو ی، وقت دمیداشت بخوابانتش ، خند یسع

بامزه ، نوک  یشد لبخند زد!با اخم یراحت م گهیبود ، د ختهیدختر ر نیهم

 خواب! ین ی!نسیاش گذاشت و لب زد : ه ینیب یانگشت اشاره اش را رو



اش نکند!به عروسکم اشاره  یدهنم قرار دادم  تا خنده ام عصبان یرا رو دستم

 تو ، نخواب؟ ین یکرد : ن

، حاال ما دوتا  دیکردم تا چشمانش بسته شود : چرا خواب یرا افق عروسک

 م؟یخوابب

از دوستانش در  یکیمشغول صحبت با  یاز ده گذشته بود و آرکان تلفن ساعت

 یها یتهران و او داشت هماهنگ میکرد یمارال را منتقل م دیتهران بود!با

رها کرد ،  نیزم یعروسکش را رو یداد!آلما ناراض یالزم را انجام م ییابتدا

 ی، بعد تا جلو میو کنار هم مسواک زد میرفت یبهداشت سیهمراه هم تا سرو

 شیسبکش را رو یپتو دیدراز کش یاش کردم و وقت یتختش همراه

قشنگ بود :  میبودند برا ختهیکه باز شده و بهم ر یی.نگاهش با آن موهادمیکش

 آما؟

 کرد!خم شدم سمتش : جانم؟ یوقت کامل و درست صدا نم چیرا ه اسمم

 را دراز کرد : بغلم! دستانش

 شت؟یزدم ، ناباورانه : بخوابم پ یخندلب

 شم که! یانداختم : جا نم ینگاه کشیتکان داد ، به تخت کوچ یسر
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 ادیز میها ی، من نگران دمیکش یقیکه کرد دلم گرفت ، نفس عم اخم

بزرگ  ینگران کیدختر خودش  نیمن ، مادر ا یحل نشده  یها یبودند.نگران

خالص بود  ری، ت یو سوم گرشید یکیپخش نشده  یها لمیبود ، آن ف

 !میتخت ما بخواب یاتاق ما رو میانگار!دستش و گرفتم: بر



کردم خوشحال شد ، بلند شد و همراه هم وارد  یکه فکر م یزیتر از چ شیب

 قهیدق ستیآمد!ب یصحبت آرکان از داخل تراس م ی، صدا میاتاق خوابمان شد

 عیو سر دیتخت خواب یزد!آلما رو یحرف م یتر بود که داشت تلفن شیب

 شیتا به سرجا مینکن دارشیب گریو د دهیخواب یعنی نیچشمانش را بست!ا

 برنگردد!

 ی، خودش را با چشم ها دمیهردونفرمان کش یو پتو را رو دمیدراز کش کنارش

ام قرار گرفت ، دستانش را  نهیس یجلو قایکرد و سرش دق کینزد بسته به من

 را بهم فشرد! شیگذاشت و محکم تر پلک ها میپهلو یرو

 قیحس عم کیرا به  شیزود شوک جا یلیشدم از کارش ، اما خ شوکه

 شهیاش هم یکودک یایدن یدختر در  همه  نیداد!درک کردنش سخت نبود.ا

 زن...به اسم مادر! هیگشته ،  یزن م هیدنبال 

کردم نفس  یکه فکر م یزیو زودتر از چ دمیچیخودم.دستم را دورش پ هیشب

 یاز من م یبودم به چهره اش ، مادر رهیمنظم شد و خوابش برد! خ شیها

 بودم که بلدش باشم! دهیند یخواست ؟ من خودم بچه بودم ، مادر

خدا  یها یاز آن شوخ یکیانگار  دنشیآغوشم خز یطور تو نیبچه و ا نیا

عروسک  یدادن من!انگار تازه آرزو یشد از باز یکه خسته نم ییبود!خدا

 !یعروسک واقع کیرا براورده کرده بود!با  یبچگ یها

 د؟یجا چرا خواب نیا-

 بخوابه! شمی: دوست داشت پ دیآرکان سرم آرام چرخ یصدا با

:  دیا بوسآلما ر یتخت نشست و با خم شدنش ، مشت بسته  گرید طرف

 دخترکم!

 ی: چ دمیکش یعالقه و محبت ، آه نیخوردم به حس و حالشان ، به ا یم غبطه

 شد؟

بهتره  میچه مدت بمون ستیکنه ، معلوم ن دایاجاره پ یخونه برا هیگفتم بگرده -

 یحضور دیشدنشونم با یبستر ی!کارامیهتل نش یو آواره  میخونه اجاره کن

 !میش یم یحالشون بهتر شه راه کمی.میانجام بد میبر



 ؟یکارت چ-

وسط ما بود و نگاه آرکان ، به مچاله شدن  قای، حاال آلما دق دیدراز کش آرام

سپرم به چندتا از  یترم ، م انیپا کیدخترش در بغل من : دانشگاه که نزد

 یکنم! مراجعامم ارجاع م یدانشگاه صحبت م سییدوستام برن سرکالسا ، با ر

 روزا باالخره! نیگذرن ا یدم به همکارام!م
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به اومدنت  یاجی، واقعا احت مایبر میتون ی: ما خودمونم م دمیکش یقیعم نفس

 !ستین

 ض؟یمر هیکنم ؟ اونم با  بیشهر غر ینگاهم کرد: زنم و تک و تنها راه یجد

 گن نامرد! یگن اونوقت مرد ، م یبهم نم گهید

 جذاب! یزدم : لعنت یمحو لبخند

 چشم گذاشت : بخواب! یبالش قرار داد و ساعدش را رو یرا رو سرش

 برق و خاموش کنه؟ یک-

 : خستم به قرآن! دیبه من چرخ پشت

 ایاره چراغ روشن باشه چشمانم را بستم : منم که برام فرق ند الیخ یهم ب من

 !ریخاموش..شب بخ

 تره! کیبرق به تو نزد زی: آمال پر دیچرخ کالفه

 !ریتا نخندم ، دوباره تکرار کردم : شب بخ دمیرا گز لبم



بلند  یکردم ،  با مکث یحس م مینگاهش را پشت پلک ها ینی، سنگ دیکش یپوف

آن قدر نبود  یکیچشمانم را باز کردم ، تار نیشد ، برق را که خاموش کرد ، ب

و خواست به پشت بچرخد که آرام گفتم :  دیندهم.دوباره دراز کش صشیکه تشخ

 رو به من بخواب!

 ؟ی: مسواک زد دمیو برق نگاهش کامال معلوم بود ، خند دیچرخ

 !ریخرجم کرد و مثل خودم جواب داد : شب بخ یتوجه یبار او بود که ب نیا

رساندم و محکم فشردمش ،  شیآلما رد کردم و به بازو یاز رورا  دستم

تخت نشست :  یشده رو زیخ میباز شد و ن عیچشمان تازه بسته شده اش سر

 ؟یکن یم کاریچ

 !ریچشمانم را بستم : حاال شب بخ عیسر

!من اما تا دیلب راند و بعد دوباره دراز کش ریبا خنده در جوابم ز یا وانهید

عادت کرده  یکیکه به تار یبه سقف و با چشمان رهیخ یطوالن یساعت ها

 ماندم! داریبودند ب

 نشده بود؟ بیعج یزندگ نیا

 خدا که شده بود! به

**************************************************
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 کال کالسات و کنسل کنم؟ یعنی-

من پر شده بود از خاطرات  یسالن برا نیها جدا کردم ، ا یرا از تاتم نگاهم

کردم از مستقل شدن و  یکه حس غرور م ییو درشت ، خاطرات روزها زیر

 رمیاوردم ، تصو یبه دست م هنرم یکه به واسطه  یکار کردنم ، از درامد

 یتو چقدردونم کارم  یمنعکس شده بود : آره ، نم یسرتاسر یها نهیدرون ا

بچه هارو بهشون برگردون!ازشونم معذرت  ی هیتهران طول بکشه!شهر

 کن! یخواه

دوش او  یکارها رو یهمه  یاصل تیریرا دور زد ، در نبود مد زیم مهتاب

 ششیرقص تو نباشه سالن مثل هم یجا ، کالسا نیهم ایدوباره ب یبود : برگشت

 !ستین

شد  ی، دلم تنگ م ستادمیگرفته و وسط سالن ا زیاز م هی، تک دمیکش یقیعم نفس

 گردم! ی: برم

سر انداخته و دستم  یافتاده بود را رو میشانه ها یتکان داد ، شالم که رو یسر

 کن ! یاحافظبچه ها خد ی هیرا به طرفش دراز کردم : از طرف من از بق

و به اطرافم  ستادهیدر ا یرا با لبخند فشرد ، از سالن که خارج شدم ، جلو دستم

 یدلم هم برگشتن به خانه را نم یبودم و از طرف اوردهین نینگاه کردم.ماش

 ی هیاسپرتم قرار دادم و آرام در حاش یمانتو بیخواست!دستم را داخل ج

، به شلوار کوتاه و  ودب میشروع به قدم زدن کردم ! نگاهم به قدم ها ابانیخ

آرکان هم نتوانسته بود  یکه بندشان دور مچم بسته شده بودند.حت ییها یکتان

 !ندازدیشلوارهارا از سرم ب نیا دنیعادت پوش

 یو من عقب نم ختندیر یصورتم م یسرم مرتب با باد گرم رو یجلو یموها

و  دندیکش یم رونیخوردند ، من را از فکر ب یکه به چشمم مزدمشان ، هربار 

،  شیها ابانیخ یشد ، برا یشهرم تنگ م ی...دلم براریشده بودند باعث خ

که  ییزهایتمام چ یمردمش ، برا یشاد یاش..برا یو کوچک یخلوت یبرا

 بوشهر را خاص کرده بود!

 یبود اما مردمش ، شاد بودن را بلد بودند ، از رقص ها یجا شهر کوچک نیا

 یرو ادهیلب داشتند!پ یلبخند رو شهیکه هم ییشبانه کنار ساحل گرفته تا لب ها



،  جیکردم.کنار ساحل خل دایشد که خودم را کنار ساحل پ یطوالن یام آن قدر

 فارس! جیخل

و  ستادمیا یم دیاخواست ، ب یدلم راه رفتن نم گریبود که د یجا نقطه ا آن

کردم ، ثبت  یو ثبت م دمید ی، م دمید یوم دمیکش ی، نفس م دمیکش ینفس م

تا بتوانم  رمی، بهانه نگ رمیکردم تا دلم تنگ نشود!دلم تنگ نشود تا بهانه نگ یم

،  تمام فعل  دمیکه فهم دبود که تازه همان جا بو بیکنار مارال بجنگم!عج

 !گرندیکدیها..علت و معلول 
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 یرنگش نارنج دیو ثبت کردم تا خورش دمیو د دمیو نفس کش ستادمیا آنقدر

 کیخواستم  ی.مستادمیا ایآوردم و پشت به در رونیب بمیرا از ج لمیشد!موبا

و غم و غصه را وارد لنز  یباشد!دلتنگ ایکه کنارم در یسلف کی،  رمیبگ یسلف

موج ، ژست  کیا با ینکردم.لبخند زدم ، چشمانم به برق افتاد و در نمیدورب

 گرفت! یماهرانه ا

که  نیام پست کرده و بعد ، بدون ا یشخص یرا همان لحظه در صفحه  عکس

 دل کندم! اینشان بدهم عقب عقب رفته و از در یبه واکنش کاربران توجه

 گشتم! یشهر برم نیگشتم!دوباره به ا یمبر من

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

*** 

را  می، با پشت پا کفش ها دمیکش رونیرا از قفل ب دیخانه را باز کرده و کل در

آشپزخانه  یدرآوردم و در را بستم.بستن در همزمان شد با حضورش در ورود

 !یرها کرده و جلو رفتم : سالم ، زود اومد یجاکفش یرا رو فمی.ک



 شما؟ ی.کجا بوددیطول نکش یلیسالم ، کارم خ-

امد از گرما و عرق کردن  یکه کردم برداشتن شالم بود ، بدم م یکار نیاول

 ا؟یپرسن کجا بود یاز زنشون م یکه ه ییاز مردا ادیپشت گردنم : انقدر بدم م

چشمش  یجلو یام را به شکل بامزه ا رفت ؛ انگشت اشاره میبرا یغره ا چشم

 !یفتیتکان دادم : خالصه حواست باشه از چشمم ن

کجا  نیحاال بگ نیشه لطف کن ی: افاضاتتون تموم شد؟م دیکش یقیعم نفس

 ن؟یداشت فیتشر

 مانتوام رفت: رفتم اموزشگاه کالسام و کنسل کردم. یبه سمت دکمه ها دستم

 ؟یخور یم یتکان داد و وارد آشپزخانه شد : چا یسر

را عوض کنم بلند گفتم : نه  میرفتم تا لباس ها یطور که به طرف اتاق م همان

 برام درست کن! ری، شربت خاکش

لباس و  ضیو با خنده پشت سر گذاشتمش ، بعد تعو دمیکه گفت را شن ییپررو

 رونیسر بستم و ب یباال یرا گوجه ا میشستن صورت و پشت گردنم ، موها

ام  یمبل نشستم و خستگ یبود ، رو ختهیرا ر یشربت همان چا یرفتم. به جا

 دنبال آلما؟ یآه نشان دادم : نرفت کیرا با 

 خونه! ارنی، آلما رو سر راه م رونیرن ب یم نیاهو گفت خودش و حس-

 را برداشتم و در دست چرخاندمش : آرکان؟ میچا وانیل
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 قینگاهش کردم و دق قیحواسم را پرت کرد.دق یلحظه ا یمحکمش برا جانم

 زه؟یر یکنه ، موهاش م یدرمان یمینگاهم کرد : ش

 ینشسته بودم در ذهنم رژه م یدر تاکس یوقت ریبود که در تمام مس یفکر نیا

نگفت اما  یزیافتاد و چ ریفرستاد ، سرش به ز رونیب قیرفت ، نفسش را عم

شدم :  رهیخ میلبم نشست و به چا یرو یمن متوجه جواب سوالم شدم!لبخند تلخ

 !فهیپرپشته ، ح یلیموهاش خ

کرد :  یداخلش که متعلق به خودش بود نگاه یچا وانیو تک ل ینیبه س کالفه

 !امیا من بو ببر تراس ت یچا ینیس ایب

هم گذاشت : برو ،  یزد و پلک رو ینگاهش کردم ، لبخند محو متعجب

 !یش ینم مونیپش

حرف بلند شدم ، داخل تراس  یقرار دادم و ب ینیخودم را هم داخل س وانیل

کار را کردم و  نیآن قرار داد.هم یرا رو ینیشد س یبود که م یکوچک زیم

 یرو یجسم یامد زل زدم! سرد یکه به چشم م جیمحو خل یبعد به منظره 

 تکونپشت گوشم ، آرامم کند : شیبخورم و صدا یگردنم باعث شد تکان تند

 نخور منم!

 یلیشدم ، پالکش خ رهیبست خ یکه داشت دور گردنم م یریبه زنج رتیح با

 نمیدادم تا بتوانم بب یتکان عیکارش تمام شد پالک را سر ینبود ، وقت دنیقابل د

 ..نی..انیطرحش ، زبانم بند امد : ا دنیو با د

خورده به او ، محو  هیگذاشت و از پشت سر تک میشانه ها یرا رو دستش

دختر که لباس باله تنش  کیرنگ  یطرح درخشان پالک بودم ،پالک نقره ا

 لی: من اسمش و گذاشتم پالک آمال..اوا دیرقص یبود و نگار داشت م

تو افتادم!اصال انگار خودت  ادیو  دمشی، د دمشیازدواجمون بود که د

محکم قدم  مارستانیب یاون طور تو ی، وقت دمشیاما رفتم خر روزی...پریبود

،  یزد یو از نشدن حرف نم یداشت دیانقدر ام ی، وقت یموند یو قو یبرداشت

 رقابلیکنم!بهت بگم چقدر خارق العاده و غ ریازت تقد یجور هی دیحس کردم با

 کنم!  یو چقدر بهت افتخار م یعمل کرد ینیب شیپ



 یسوخت ، راه بهتر یاعمال کرده بود م شیکه دندانم رو یاز شدت فشار لبم

که نفسم را  یجانیشده بودم ، ه جانیبلد نبودم!پر از ه میمقابله با حس ها یبرا

حس کردم او فقط دارد  شهیما ، هم یبند آورده بود.در تمام طول مدت زندگ

که او  ی، که آن قدر دتاسف هستن ی هیما شیبرا میرهاکند ، که کا یتحملم م

 ..اما حاال...ستمین شیمن قابل افتخار است ، من برا یبرا

گردنم قرار گرفت  یگود یرو قایو پالک را رها کردم.دق دمیآغوشش چرخ در

و کامال حرفه  بیمحل پالک و چشمانم گردش کرد ، به شکل عج نیو نگاه او ب

بهم  روزیدور کرده بود : چرا همون پر شیذهنم را از مارال و موها یا

 ؟ینداد

 بهت بدم! یبهتر تیموقع یتو دیحس کردم با-
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شود ، زل در  هیتخل جانمیخواست تا ه یزدن م غی، دلم ج دمیکش یقیعم نفس

خواد بغلم  یخودم کردم : دلم م ریچشمانش ، نگاه مردانه اش را پراز تصو

 !یکن

دورکمرم حلقه شدند و من کامال در آغوشش قرار گرفتم ،  یبه نرم دستانش

 امد: بغلت کردم! نییسرش پا

 !یخواد من و ببوس یتر بود : دلم م قیام عم یبعد نفس

 میها یبه خل باز گریبه خنده انداخت ، دمردانه اش من را هم  یخنده  تک

عادت کرده بود ، سرش را جلوتر آورد و خواسته ام را اجابت کرد!تمام 

 دیوجودم از نوک انگشتان پا تا فرق سرم در کوره سوختند ، عقب که کش



:  دخش برداشته بو شیامد ، صدا یباال م انیدر م یکی مانیهردو نفس ها

 !دمیبوس

حد  نیدر ا ایخوام  یم یبگم بعدش چ دیهمان نفس نفس نجوا کردم : حتما با با

 مثبت؟ یآقا یبلد

 خنده اش به عقب پرتاب شد : آمال...آمال! کیبا شل سرش

من ، بلند کردن و در  یپا ریز شیبود ، انداختن پا دهیکه منظورم را فهم البته

 میبر ادعا یبه طرف اتاق خواب شاهد خوب شی، قدم ها دنمیآغوش کش

تر از  شیکه گردنبد آمال ، تصاحبش کرده بود ب یمحل یرو شیبود!بوسه ها

 رطانشود س ی، م دیخواست بگو یهمه جا شدت داشت!انگار با هربوسه م

سرد شود ، پالک گردنبندت به خاطر طرز  یباشد ، چا یزندگ کیوسط 

به پشت گردنت سر بخورد اما آرام بود!آرامش داشت....عشق  دنیخواب

 داشت...دوست داشتن هم.....داشت!

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

***** 

مدت هم آرکان تمام تالشش را کرده  نیرا مرخص کرده بودند ، در ا مارال

را  مانیها طیدوستش در تهران ، مشکل خانه را حل کند!بل ی لهیبود به وس

درد را ، از  نیو ا میتا برو میکرد یرا رها م زیهمه چ میو داشت میگرفته بود

 !میبخشکان شهیر

 یما آمده بود.نم یخودش به خانه  یخانه  یمن مارال به جا یاصرارها با

تنها ماندنش را به جان بخرم.آلما با سخاوت کودکانه اش ،  سکیتوانستم ر



حالش را  قهیپر از ترس هرچنددق یشد و من با وسواس کیاتاقش را با او شر

 !دمیپرس یم

تهران و به طرف  میشب بود ، روز بعدش ساعت هفت غروب پرواز داشت آخر

نشسته  شمیآرا زیم یبودند که به خواب رفته بودند!جلو یمارال و آلما دوساعت

 یدانستم فردا ان قدر کار رو ی.مدمیکش یرا سشوار م میبودم و داشتم موها

دوش  شبانهکنم و ناچار  ینم دایکه وقت دوش گرفتن پ ختیسرم خواهد ر

 گرفته بودم!

 یچشم ریکرد!ز یرا چک م شیها لیمیلپتاپش نشسته بود و داشت ا یپا آرکان

.مثل پر دمیکش میموها انیم ینگاهش کردم و بعد خاموش کردن سشوار ، دست

حالت با انگشتانم شانه اشان کنم!متوجه  نیکردم در ا یم فینرم شده بودند و ک

نت داره تو ذه ینوت بوکش بلند کرد : چ ینگاهم شد که سرش را کوتاه از رو

 خوره؟ یوول م

 !ختنی: کرم ر دمیخند

شد:  یم ادیزد جذبه اش ز یرا که م نکیمحو تکان داد ، ان ع یبا لبخند یسر

 !تهیشگیاون که کار هم

برداشتم  شیآرا زیم یآمال را که به خاطر حمام در آورده بودم از رو گردنبند

 : ببند برام! شیو به طرفش رفتم و سرم را خم کردم جلو

را گرفتند : موهات و جمع  ریرها کرد و دستانش زنج شیپا یرا رو لپتاپش

 کن!

قفل گردبند را  عیسر یلیو او خ ختمیچپم ر یسرشانه  یرا رو میموها ی همه

 گه؟یبست : د

 ! رونیرا رها کردم : حاال پاش و از اتاق برو ب میو موها ستادمیا صاف

 ؟یچ ی: برا دیباال پر شیابرو

 کنم! زتیخوام سورپرا یسر کج کردم : م طنتیش با



اش کنم! با  یخواهم تالف یکه م دیشد ، قطعا فهم دهیبه گردبندم کش نگاهش

به  دوارمیجالب آمده : ام شیداد کارم برا یمکث بلند شد و چشمانش نشان م

 من قشنگ باشه! زیسورپرا یاندازه 

زد :  یاهم برق مجمع کردم ، نگ نهیس یرا رو میاعتماد به نفس دست ها با

 شک نکن که هست!
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تمام  یقیرفت و من با نفس عم رونیحرف و فقط با همان لبخند از اتاق ب یب.

نبود ، فقط رژ لب  شیجمع کردم.وقت آرا یرنگم دم اسب دیرا با کش سف میموها

 یبرق م یبود و حساب نی.مدلش شا دمیکش میلب ها یرنگم را رو یزرشک

 امد! یصورتم هم م بیو ترک دیزد!به پوست سف

را  میدست و پا یخصوص که عصر و با توجه به نقشه ام ، تمام ناخن ها به

رنگ درآورده بودم!در کمد لباسم را باز کردم!لباس مورد نظرم  نیهم به هم

و کاورش  دمشیکش رونیو پشت تمام لباس ها قرار گرفته بود ، ب زیآو نیخرآ

 یروزها یبرا شدبرق زد!لمسش کردم و دلم تنگ  دنشیرا باال زدم.نگاهم با د

 سابقم! یخبر یخوش و ب

وارد  دمیترس ی، م دمشیپوش یواریکردم و پشت در کمد د شیجدا زیاز آو آرام

خورد و بستنش  یاز پهلو م پشینقشه ام لو بروم!ز یاتاق شود و قبل از اجرا

خودم ، کفش  دنیتخت نشستم و بدون د ی، رو دنشیسخت نبود.بعد پوش یلیخ

بستم و بعد..با  میپا چباالتر از م یرا تا کم شیست لباسم را پا کردم!بندها یها

نوک انگشتانم بلند شدم و با حرکت مخصوص تا  ی!روستادمیا یقینفس عم

 !دیچسب میبه گلو بیعج ی، دلتنگ دمیرفتم!خودم را که د شیپ نهیآ یجلو



 نهیدخترک درون آ یرو یها بود سراغش نرفته بودم!لبخند تلخ ماه

پالک گردنبدش  هی..شبلشیکه حاال لباسش ، خودش و استا ینشست.دخترک

لباس باله را تولدم ،  نیپر!ا هیشب یو دامن دیسف یبا لباس نیبود!دخترک بالر

و  شتمرا بردا ونیزیتلو موتیاتاق ر یگرفته بود!از همان ورود میمارال برا

کردم.در اتاق آلما را بسته بودم تا  یکه از قبل آماده کرده بودم را پل یآهنگ

 نکردم! ادیز یلیرا خ کیموز یصدا اطیاحت یصدا داخل نرود اما باز هم برا

 ونیزیتلو یروشن شده  یکه شدم آرکان پشت به من به صفحه  ییرایپذ وارد

قو  ی اچهیدر یاهنگ ساز معروف قطعه  ینواز انویپ یویدیچشم دوخته بود!و

 یادیها شهرت ز نیبالر انیکه م یکیاز موز یمیقد ییویدیشد ! و یپخش م

 داشت!

، انگار برق به  دنمیتا باالخره سرش را چرخاند و با د ستادمیقدر همان جا ا آن

من ،  یرو رتیخورد!چشمانش پر از ح یزیتنش متصل کرده باشند تکان ر

امد تا  ی، آرام داشت باال م کیموز تمیکه با ر دمیو سف دهیکش یلباسم ، پاها

 انجام بدهم مات ماند! ستادهیصد و هشتاد ا کی

مانم بدن بود!چش یبدون حرکت و طناز یینرم ، لب ها یرقص باله نگاه قانون

پا در حالت صد و  کینوک  یانداختم!رو میرا کوتاه بستم و دستم را دور پا

 یباال امده را خم کردم و به نرم ی، مانده بودم!آرام همان پا ستادهیهشتاد ا

آرکان ، انگار  اهگرفت و نگ یداشت اوج م کیقرارش دادم.!موز نیزم یرو

 ی، اگر م یرگیود و آن خمستقل از بدنش ب ییجدا شده بود!انگار جز ایاز دن

 یم یشک چیسوختم!بدون ه یتوانست حرارتش را به من منتقل کند من م

 سوختم!
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، تند و ممتد ،  دمینوک دوپا چرخ یسرم قالب کردم و رو یرا باال دستانم

 یاز آسمان ابر یطرح هیشب شیدامن لباسم در هوا تاب خورد ، باز شد و پرها

 یمن م یگردنم ، هم پا ی، به پرواز درآمد!گردنبند امال هم رو دیو سف

 !دیرقص

 دیو سف اهی، با هر س کیاوج گرفته بود ، با هر فراز و فرود موز رقصم

و  دمیچرخ یکردم ، م ی،  پا بلند م دمیپر یآهنگ سازش ، من م یها هیکالو

دادم!حاضر بودم قسم بخورم نگاهش  یتنها دستانم را تکان م یبه آرام یگاه

و  دهیبآهنربا به من چس کیشد.مثل  یمن جدا نم یسانت از رو کی یحت

بود  فتهیکه ان قدر ش ی!نگاهدیبلع یرفتم حرکاتم را م یداشت هرطرف که م

به طرفش  جانیبکشم و از ه غیقص ، جکردم وسط ر یهوس م یکه گاه

 پرواز کنم!

باشکوه به اتمام برسانم!از  انیپا کیگرفتم با  میقسمت رقصم را تصم نیآخر

و من  دیرس نیاز پشت به زم میاندازه ، کف دست ها یو ب ادیپشت خم شدم..ز

به صدا  کیرا خم کرده و بلند کردم!بانگ آخر موز میپا کیدر حالت پل مانند 

راحت بستم ،  الیخ با.....باالخره چشمانم را یدر آمد و بعد سکوت و خاموش

داغ پشت  یباز شد و خواستم از ان حالت خارج شوم که دستان یلبم به لبخند

دستش انداخت  یتنم را رو ینیکمرم نشستند ، در حالت پل معلق ماندم ، سنگ

، در  ندیکه صورتم را بب یصاف شوم ، اما فقط در حد یوآرام کمک کرد کم

من ! نگاهش آن قدر خالص  یرو اهشدست او بود و نگ یواقع هنوز وزنم رو

گردنم رها کرد و تن من ،  یتوانستم پلک بزنم!نفس داغش را رو یبود که نم

 مور مور شد! عیگرفت و سر یلرز

 یلب ها یدرست مقابل چشمانم تکان خورد ، نگاهش را رو شیگلو بکیس

دندان  رینرم لبم را ز یلینبود!خ یبد زیکردن اصال چ طنتیچرخاند ، ش نمیشا

من  زیلب زدم : سورپرا ی، با چشمک ختیگرفتم و او با نگاهش اتش به جانم ر

 تو! ایقشنگ تر بود 

با لباس باله ، دستش از  یگردبند آمال نشست ، گردنبند دختر یرو نگاهش

از همه جا که  دهیشد من بر یباورش م یسوزاند!ک یپشت داشت کمرم را م

باورش  ینفر بشوم..ک کی ی فتهیطور ش نینداشتم ، ا یآدم چیبه ه یتعلق چیه



بود از  رپ شیهنوز خودم هم باور نکرده بودم!حرف که زد صدا یشد وقت یم

 یارزش شد!ب یخواستن : گردنبد ارزشش و از دست داد ، طالست ها..اما ب

تر بلده چشم و آدم  شیهست ، از جنس طال هم نباشه اما ب یکی یارزش شد وقت

 کنه! آمال؟ رهیو خ

و من هم با دستش باال امدم ،  دیبود ، دستش را باال کش جانیپر از ه زمیر جانم

شد منم تورو گردنبند کنم و بندازم  یکم شد : کاش م مانیصورت ها یفاصله 

 تمام عمر! یگردنم ، برا

 ی، بعد اما با شدت رو دیایبند ب یلحظه ا یسم براحرفش باعث شد نف رتیح

فرستادم و دستش دورم سفت تر شد ، انقباض بدنش را  رونیگردنش نفس ب

بود!سرش جلوتر امد و قبل صفر  میبرق لب ها یکردم!نگاهش رو یحس م

 بود! یرینظ یب زیشدن فاصله لب زد: سورپرا
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و خنک تراس!من هنوز  یا شهیزده به در ش هینشسته بودم ، تک نیزم یرو

من را در آغوش داشت نشسته  یلباس باله تنم بود و او ، همان طور که باالتنه 

 گرفت! یمش مسکوت آرا نیو داشت از ا

ولو شده  نیزم یقرار گرفته بودم هردو رو شیکه مورد اماج بوسه ها نیا بعد

 یهمراه اقیبوسه ها فقط از سمت او نبودند ، من هم با اشت نی! هرچند امیبود

و با خنده  دیکش یسر عقب م ییکه جاها جانیاش کرده بودم ، آن قدر پر ه

معلوم  انمانآرامش ، از چشم نیو ا میکرد.آرام بود یاسمم را صدا م



را بسته بود اما انگار  مانیدست و پا یبود!هرچند حضور مارال در خانه کم

 کرده بود! رابیرا س مانیهم هردو ستادهیهمان چند بوسه در حالت ا

گذاشتم ،  شیپا یتکان خوردن ،  سرم را رو یو بعد از کم دمیکش یقیعم نفس

دادم  یروز از دستش م کید .اگر را نوازش کر میموها شیدستش محل رو

خوردند و  یم یکه شکست عشق ییشدم مثل ان ها یامد؟ م یسرم م ییچه بال

به خودش عادتم داده بود که  یطور کیزد؟ ی، در نگاهشان موج م یافسردگ

 یهم م یکردم ، بدون او اصال زندگ یم یرفته بود قبل او چطور زندگ ادمی

صورتم بودند  کیکه نزد ییخانه و کف پوش ها یکیبه تار رهیکردم ؟ خ

 یخوردم ، چطور یبهت بگه عاشق شدم و شکست عشق ادیب یکی: اگه  دمیپرس

 ؟ید یبهش مشاوره م

صورتش را خوب واضح کرده بود :  دیتاب یکرد ، نور ماه که داخل م نگاهم

 زم؟یوقت شب اخه عز نیا هیچه سوال نیا

 !هوی: خب برام سوال شد  دمیخند زیر

 هیو نوازشش به نوک انگشتش ختم شد : دانشجو که بودم  دیکش یقیعم نفس

، پر بودم از ادعا  میاجرا کن شینما هی زیسر م ادیب تونیکیروز استادمون گفت 

هم و گفت  یگذاشت روبرو ی، از بلد بودن!من رفتم جلو ، دوتا صندل

 شتیپ ومدممراجعم ، ا هی..نشستم ، خودشم نشست جلوم.گفت فکر کن من نیبش

بهم  دیبا یبده.چ یلیخوردم و حالم خ یمشاوره...فکر کن شکست عشق یبرا

 آروم شم! یبگ

 ؟یگفت ی: چ نمشیدادم تا خوب بب یرا تکان سرم

 !یچینبود را دراز کرد: ه شیکه سرم رو شیپا یکیزد و آن  یمحو لبخند

بلندتر  میدهانم گذاشت تا صدا یدست جلو عیام صدا دار شد و آرکان سر خنده

اتاق خواب آن ها بود و  کینشوند .در تراس نزد دارینشود و آلما و مارال ب

با ولوم کم  یقیموس یراحت باشد صدا المانیکه خ مینبود ییرایدر پذ گرید

، خنده ام که بند امد  دیلرز یاز خنده م شیداخل اتاق نرود ، خودش هم شانه ها

لب زدم : استادت نزد پس  یخفه ا یبردارد و با صدا اشاره کردم دستش را

 گردنت ؟
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بگم ،  یرفت :  واقعا بلد نبودم چ میبرا یباال انداخت و چشم غره ا یسر

 یرو م یهر اختالل.اون لحظه دیرس یبه ذهنم نم یزیکردم چ یفکر م یهرچ

 شده بودم! ؟ماتیکنم اما شکست عشق فیتونستم تعر یخواست براش م

 نمیجالب شده بود بب میحال برا نیکرد اما با ا یم تمیداشت اذ راهنمیپ دامن

خجالت  یلیهام خ یاستادم و هم کالس ی: جلو دیکش یقیبعدش چه شد ، نفس عم

واقعا چه کرد..اما  دینداد با حمینگفت استاد اما توض یچی،  هرچند ه دمیکش

 !دمیخب ، بعدها خودم فهم

واسه  دمیانداخت و چشم در چشمم زمزمه کرد : بعدش فهم نییرا پا سرش

و  دنیحکم آب تو هاون کوب هیو توص حتیبره ، نص یکه از عشق م یادم

فراموش کردنش ذهنت به شش  یبرا یهفته بشناس هینفر و  هی دمیداره ، فهم

 باتونم  یمتوجه شدم نم گهیداره!اون جا بود د ازیال زمان نس کیماه تا 

 ؟زمانیدون یبخوام چهارسال رابطه رو فراموش کنه!م یکیچهارتا جمله از 

 یم نیواژه مع نیجهان و هم نیا یو ساخت و سازها ی، کل زندگ بهیعج یلیخ

 ی، برا یآدم عاد هی ای یجمهور سییتو ر ستیکنه ،  پرقدرته...براش مهم ن

کنه تا  ینم رحم یره جلو..التماسشم کن یکنه ، م ینم یباز یکس پارت چیه

تونه  یتونه بکنه ، م یخوب م یکارا یلیزمان ، خ نیبرگرده عقب..اما هم

کمک کنه زخما خوب بشن...عشقا کمرنگ بشن ، ذهنا فراموش کار بشن!من 

کرد زمان  یکار دیخورده فقط با یکه شکست عشق یآدم یکه برا دمیو فهم نیا

بحرش  یداد ، انقدر که بره تو ادشی یتند جلو بره ، سرش و گرم کرد ، زندگ

 یمرده!که وقت یم یکی، واسه  یروز هی ادین ادشیو بعد..چندسال بگذره و 

کجا  ادینم ادمیچشماش جمع بشه و بگه " چه آشناست اما  دیاسم طرف و شن



اختالالت  میتون یان شناسا مکنه! ما رو یکار و با آدما م نی"زمان ا دمشیشن

و ...چون همه  یبا رفتار درمان ایبا دارو و  ای، حاال  میرو درمان کن یادیز

 یتو یزیچ هی یشه درمان کرد اما امان..امان آمال وقت یمغزه و مغز و م یتو

، اما از قلب..نه...قلب  میبکش رونیدرد و از ذهن ب هی میتون یقلب باشه.ما م

 خواد! ی!قلب..فقط زمان مستی، دست خود آدمم ن ستیدست ما ن

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

***** 
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کردم ، دست به کمر به  شیرا بسته و داخل چمدان رها شمیلوازم آرا فیک پیز

 نبرده باشم! ادیاز  یزیچ نمیشدم تا بب رهیچمدان خ اتیمحتو

شده بود.معلوم نبود مدت اقامتمان چند وقت طول  یخال میکمد لباس ها بایتقر

داده بودم! به سمت  یبود در دوچمدانم جا دهیو هرچه به دستم رس دیکش یم

سشوارم رفتم تا برش دارم ، همان لحظه هم آهو در اتاق را باز کرد و با چهره 

 زم؟یعز یخوا یغم زده ، نگاهم کرد : کمک نم یکم یا

آرکان آمده بودند تا قبل رفتن کنارش باشند ،  یتکان دادم.تمام خانواده  یسر

ده بود : نه ، کر دیمن را تشد یکس یو ب ییکه به شدت تنها یزیچ

 ممنون.چمدون آلما بسته شد؟

حس کردم  یانداخت : براش بستم ، هرچ یمن نگاه یآمد و به چمدان ها جلو

گه خونه  یبرداشت.آرکان م یالزمه براش گذاشتم ، خودشم چندتا اسباب باز

 !نیخوا ینم لهیمبله اجاره کرده و وس ی



چمدان را ببندم : درسته ،  پیفرستادم و خم شدم تا ز رونیرا محکم ب نفسم

 دل بکنه! اشیهرچند قطعا واسه آلما سخته از اتاقش و اسباب باز

 هیمن بهتر بود! اون جا شما  شیموند پ ی.منیبرد یکاش اصال آلما رو نم-

 شه! یم تیبچه اذ نیپاتون خونه ، ا هی مارستانهیپاتون ب

مدت طول بکشه  چه ستیچمدان دوم را هم بستم: درمان مارال معلوم ن پیز

اون جا  میکن یم یشه!سع یم ضیپدرش مر یبچه از دور نیآهو جون ، ا

 !رهیکه آلما تحت فشار قرار نگ میکار کن میتقس یطور

 یآبگوشت حاج خانم بلند شده بود!در خانه  ینزد ، بو یتکان داد و حرف یسر

از  المیناهارمان!خ نی.آخرمیخودش درست کرده و آورده بود ناهار با هم بخور

 تخت و کنار آهو نشستم : تموم شد! یرو یکه راحت شد ، با خستگ لمیوسا

دستم قرار داد و فشرد ،  یزد ، دستش را رو ینگاهم کرد و لبخند مهربان

و  قیکرد نفس بکشد ، عم یکه آدم را وادار م ییداد ، بو یم نیوازل یبو

 ، مگه نه؟ نیرو دار شیپ یسخت یکه روزا یدون یدلم ، م زیمحکم : عز

 یزندگ یروزها نیسخت تر دی، شا شیپر تشو ییدانستم ، روزها یم خوب

شه و  یتکان دادم و او ادامه داد : ان شاهلل حال مارال جان خوب م یمن! سر

راحت باشه آمال  زیهمه چ ستی، اما خب....قرار ن نیگرد یزود باهم برم

ها و  یدونم حواسش بهت هست ، به خستگ یاز آرکان راحته ، م المیجان!خ

 یا گهید یبه جز آرکان کسا یدار اجیاحت یغصه هات...اما هروقت حس کرد

 تماس هیهم کنارت باشن ، فقط کاف
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نباشه  یتهران  کنارت!هرچ میایفرصت با حاج خانم م نی!در اولیریبگ

هم جنس و کنار درداش  هیخانم، حضور  هی یگاه میدون یو م میخودمون زن

 داره!باشه دخترم؟ ازین

 نی، در ا رندیبگ ادشی دیکه آدم ها با ستیکردم محبت حس یفکر م شهیهم

بلکه در ذات آدم هاست.آنقدر کالم پر  ستین یگرفتن ادیمحبت  دمیلحظه اما فهم

نسبت به نداشتن  یطوالن یدقانه بود که حس کردم بعد حسرت هامهرش صا

خانواده شده  نیرا کنارم قرار داده بود تا خواهرم شود!ا یخواهر ، خدا کس

 !یتکان دادم : مرس یمن ، سر یبودند راهگشا

 یاز اعضا یکیمهربانش زمزمه کرد : تو  یو با همان صدا دیآغوشم کش در

!جز میمثل کوه پشتت باش فمونهیماست.وظ ی فهیوظ نیو ا ییما یخانواده 

...با نیتا برگرد میمون یفکر نکن!چشم به راه م یچیبه ه شیمادرت و سالمت

 !نیلب خندون برگرد

آن  یآرکان باعث شد از آغوشش جدا شوم ، حال دلم خوب بود.از وقت یصدا

شده  دیدام تش یکس یآرکان آمده بودند حس ب دنیبودم که به خاطر د دهیها را د

بود و حاال آهو ، با چندجمله همه را نابود کرده بود و نشان داده بود من را هم 

عروس و خواهر شوهر انقدر  ایدن ی: کجا ندیب یخانواده م نیا یاز اعضا یکی

 کنن؟ یهم و بغل م یاحساس

 ؟یدیناهار و چ یخنده اش گرفت و من زمزمه کردم : سفره  آهو

 ؟یا گهیرا گرد کرد و با لبخند لب زد : امر د چشمانش

 بامزه دلم را گرفتم : گشنمه آرکان! یلیخ

گرفته بود  یکرد ، آرکان اما کامال جد یبا محبت هردو نفرمان را نگاه م آهو

 نم؟ی:تنها سفره بچ

کمکش بروم ، اما من آرسام را صدا کردم  یبود بلند شوم و برا نیا منظورش

که اهو را به  ین در چهارچوب در اتاق قرار گرفت با حالتکنار آرکا یو وقت

غش کردن از خنده وادار کرد دستور دادم : کمک کن به آرکان سفره رو 

 ! گشنمونه!نیبنداز



 یکه به سخت یدرشت شده مارا نگاه کرد و آرکان با خنده ا یبا چشمان آرسام

که کار  میبر ایداداش!ب میبر ای: ب دیکرد دستش را کش یداشت کنترل م

 خودمونه!

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

 ....دنی، سفر ، دل کندن ، رفتن ، بر هجرت

 نیزم یرا رو میپا یگذاشتم!از وقت یچه م دیدانستم که اسمش را با ینم

بسته  میدور دست و پا یطناب هیشهرم ، شب یبرا یفرودگاه گذاشتم دلتنگ

 یآلما هم نه حرف یبود!حت نیهر چهارنفرمان همشد!گمانم حال 
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 یعقب تاکس یو مارال در صندل نیگفت ، تنها نشسته ب یم یزیزد و نه چ یم

 بغ کرده عروسکش را بغل گرفته بود! یفرودگاه ، با چهره ا

 میداخل شهر ، برا یو همهمه  یوقت دوست نداشتم ، شلوغ چیرا ه تهران

که از  یو جلد شهر کوچک خودم بود!تاکس یی.دلم هوادیرس یبه نظر م بیغر

 کیبگذارد!داخل  نیشد تا چمدان هارا زم ادهیآرکان زودتر پ ستادیحرکت ا

 یها تمانبه ساخ یبن بست بود!نگاه شیکه انگار انتها میبود کیبار یکوچه 

!بعد رفتن ستدیاطرافم انداختم و دست آلما را گرفتم تا کنارم با یبلند و اپارتمان

سوم واحد شش ،  یرا به طرفم گرفت : طبقه  یدیآرکان جلو امد و کل یتاکس

 !ارمیداخل تا من چمدونا رو ب نی.برهیساختمون نما اجر نیهم

را دست مارال  دیکل نیآمد ، بنابرا یبود و از پسش برنم ادیچمدان ها ز تعداد

 سپردم تا با آلما باال بروند و خودم به طرف او رفتم!



کوچک  یو کنار هم وارد الب دمیرا باال کش شانیچمدان خودم را دسته ها دو

تا دوباره  میستادی.مارال و آلما با آسانسور باال رفته بودند .امیساختمان شد

را باز کرد و اشاره کرد .خودش درش دیهمکف رس یاتاقک آسانسور به طبقه 

 اول من داخل شوم!

انداختم و بعد به  میرنگ و رو یب ریاش به خودم و تصو نهیدرون ا ینگاه مین

چمدان  نیکه دورمان قرار گرفته بود چشم دوختم ، خسته اخر ییچمدان ها

راهم داخل گذاشت و خودش هم داخل اتاقک شد و درش بسته شد!هردو لحظه 

بودم که زودتر به حرف امد : چقدر  یو من ان مینگاه کرد رهیبهم خ یا

 چهرهت خستست!

نفس  قینگاه کرد ، بعد هم عم نهیو خودش را در آ دیکش شیموها انیم یدست

 زمزمه کرد : فدا سرت! یبیفرستاد و طور عج رونیب

من دوخت : خودت  یجدا کرد و به چهره  نهیرا از خودش و آ نگاهش

 ؟یدیو د اتیو خستگ ؟خودتیچ

ادکلنش کمرنگ شده بود :  یباال انداختم و سرم را جلو بردم ، بو یا شانه

 فداسرت!

 یطور با باز نیدارد ا یچه لذت دیفهم یم دیخودش دادم ، با لیرا تحو جوابش

ازشان نماند.هردو با  یآدم محو شود و اثر یها یخستگ  یبا کلمات ، همه 

ها فقط  ی، مردتر از او سراغ نداشتم و نگاهم تازگ میلبخند هم را نگاه کرد

م ، وسط اتاقک ی، هردو هم باهم سرمان را جلو اورد دیچرخ یاو م یرو

که  یزن یبا صدا مانیصدا میدیعقب کش یو وقت میدیاسانسور کوتاه هم را بوس

 در رفت! میادغام شد : خستگ میا دهیمورد نظر رس یکرد به طبقه  یاعالم م

 واقعا هم در رفته بود! و

 جرات قد علم کردن داشت؟ میایدن یکجا یکه بود ، خستگ او
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**************************************************

**** 

اش را  یباز یخواست و کلبه  یگرفت ، دلش اتاق خودش را م یبهانه م آلما

ببرد  رونیو ب ردیدستش را بگ یآرکان مجبور شد با وجود خستگ نیهم ی، برا

 یشد که حواس آلما را از دلتنگ یم دایپ یکینزد نیدر ا یپارک دیگفت شا ی، م

 یخانه عمال خال خچالیکند چون  دیهم خر یاتاقش پرت کند!قرار بودکم یبرا

 بود!

خلوت و معدود رفت و  یبودم و کوچه  ستادهیکوچک خانه ا یپنجره  پشت

خسته بودم  ینظر داشتم!حوصله ام سررفته بود و طور ریداخلش را ز یآمدها

مارال از پشت سرم باعث شد آرام  یبرد!صدا یخوابم نم یکه از شدت خستگ

 بچرخم : هنوز برنگشتن؟

اتاق فاصله  یرودنه تکان دادم ، از و یبه معنا یو سر دمیکش یقیعم نفس

معده اش بود و چهره اش  یدستش رو کیمبل ها نشست. یگرفت و بعد ، رو

 !ی: شوهرت خسته شد طفل دیرس یدرهم رفته به نظر م

 ؟یستیکردم ، درد داشت : خوب ن یمعده اش نگاه یدست رو به

 کنم! یزد : خوبم ، دارم بهش کم کم عادت م یمحو لبخند

 م؟یبرقص کمی یخوا یدادم ، خنک بود : م هیپشت به پنجره تک از

را  لمینگاهم کرد ، خنده ام گرفت ، موبا ریگرد کرد و متح میرا برا چشمانش

توجه  یکردم ، بعد هم ب یرا پل ستمیل کیموز نیاپن برداشتم و شادتر یاز رو

!هرچه نباشد خوب ستدیو وادارش کردم با دمیبه مقاومت مارال دستش را کش

 شود! یکم م شیدهادر یم که بخندد ، برقصد و شاد باشد ، رودانستم آد یم

 زیکند چ دیخواستم حرکات من را تقل یاز او م یمارال بد نبود اما وقت رقص

افتاد و از شدت  یامد ، آن قدر که خودش به قهقهه م یاز آب در م یافتضاح



مجبورش کردم پا  یساعت می!ندیایگرفت تا نفسش باال ب یخنده دست به زانو م

 تیو خوب صورتش از فعال دیخوب خند ی، وقت ندازدیمن شلنگ تخته ب یبه پا

 یدستش رو گریبود د نیو حداقلش ا دیدادم تا بنشن تیسرخ شد رضا جانیو ه

 معده اش ننشسته بود!

که انجام داده بود و من عادت کرده به  یتند یزد از حرکت ها ینفس م نفس

کردم!آمده بودم که کمکش کنم ،   یقط با خنده نگاهش مها ف تینوع فعال نیا

نشست ،  هر بار از درد به  یمعده اش م یاگر قرار بود هربار دستش رو

شد من  یم یدرمان عاص نیح شیموها زشیو هربار که از ر دیچیپ یخود م

 دیکه سر ماه نشده با میکرد یم هیبا هم گر یها ینشستم کنارش و ها یهم م

 دادم! یخاکش م لیتحو

کرد  یسع عیادغام شد و مارال سر مانیخنده ها یزنگ در با صدا یصدا

 میشد دامادش بفهمد ن یخودش را کنترل کند تا ان طور نخندد ، شرمش م

شلنگ و تخته باال انداخته!در را که باز کردم آرکان  یساعت تمام با چه فضاحت

هاش  یوراکخ کیه بود.پالستکه پشتش آلما قرار گرفت کیپالست کیو  دمیرا د

: شوهرم و ورشکست  نمیتا خودش را بب دمیآن قدر بزرگ بود که گردن کش

 رفت؟ یکرد
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 !دمیاخم کرد : بهت نم کیوآلما از همان پشت پالست دیخند آرکان

تا وارد شوند و آلما با  دمیبود! کنار کش شیها یمنظورش از خوراک احتماال

!آرکان کمکش کرد دید یرا واقعا نم شیداخل امد ، جلو یحالت بامزه ا

و به من  دیکوب گریبگذارد و بعد تازه او دستانش را بهم د نیرا زم کیپالست

 !لیشد: پاست رهیخ



داخل پاکتش معلوم بود ، مارال  لیرنگ و وارنگ پاست یگفت هم بسته ها ینم

دنبالش  کیپالست دنیبا قربان صدقه خواست که به آغوشش برود و آلما با کش

 الشیخساستش ماند : به خدا از پاست نیبه طرف او رفت ، نگاهم با بهت به ا

 !یباز بخر یبر یبهم نده ، مجبور

ست خودش که د دیخر یتکان داد و پاکت ها یمحو سر یبا همان خنده  آرکان

 پاکتا هست! نیتو ا دمیبود را به طرفم گرفت : برات جدا خر

 لیو وارد آشپزخانه شدم.اول سه بسته پاست دمیباز آن هارا از دستش کش شین با

 یجاساز نتیکاب یپر برق داخل کشو یخودم را برداشتم و با چشمان ینوشابه ا

 افتادم! دهایاشان کردم و بعد ، تازه به فکر جا به جا کردن خر

عوض کرده به آشپزخانه امد و چشمان خسته اش را به  یهم با لباس ها خودش

 سفارش بدم؟ یمن دوخت : شام چ

 هی دینداره.آرکان با یانداختم : فرق یرب نگاه یقوط یرو یانقضا خیتار به

 بخوره! نارویتونه ا ی.مارال نممیبخر کمیمحضوالت ارگان یسر

 تونن؟ یش نشست : چرا نمو پشت دیرا عقب کش زیم یصندل

 نیچپم را ب یو کنارش قرار دادم ، نشستم و پا دمیرا عقب کش یهم صندل من

 نترنتیا ینگاه کرد : امروز تو یام چپ چپ یگذاشتم ، به مردم ازار شیدوپا

مواد نگه  نیگفت ا یتر بدونم.م شیب یماریب نیکردم کال راجع به ا یسرچ م

تر سلول  شیب یه ی، باعث تغذ یصنعت ییداخل رب و کال مواد غذا یدارنده 

 میسفارش بد یشام چ رونیدونم از ب ینم یشه .االن من حت یم یسرطان یها

 !ستیبراش بد ن

 مشونیبر یدم ، فرداهم م یساده سفارش م یتکان داد : جوجه  تیبا جد یسر

 دخدایکنن اما هروقت بهتر شدن به ام شونیبستر یتا ک ستی!معلوم نمارستانیب

 ! میخر یمناسب براشون م ییو قرار شدن برگردن خونه ، حتما مواد غذا

چقدر بهت  شرتتیت نیدادم بحث را عوض کنم : ا حیو ترج دمیکش یپر نفس

 !ادیم



من قرار داد ، خم شد طرفم و با  یزد و دستش را پشت صندل یمحو لبخند

انداخت  : چون  ریرا وسطشان گ می، کامل پا به من شیکردن پاها کینزد

 ؟یگ یو م نیا یدیخودت خر
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 پس! قمیچه خوش سل دم؟یگاز گرفتم : من خر طنتیرا با ش لبم

 یکم شده بود : حال آدم و خوب م شانیکه خستگ یتکان داد ، با چشمان یسر

 !اتیخنگ باز نیبا ا یکن

 دونم ، نعمتم برات! یهم قرار دادم : م یرو چشم

، سرش به عقب پرتاب شد و زبانش که نگفت..اما چشمانش ، لو دادند  دیخند

 نگفته بودم! راهیهم ب یلیکه خ

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

**** 

گشاد  راهنیکدر به پ یتختش دراز بکشد و او با نگاه یردم روک کمکش

 یکیبالش قرار داد ، درون اتاق دوتخت بود که آن  یسرش را رو مارستانیب

 دیهم نور و ام یلیکه لبخندش ، خ یجوان تصاحب کرده بود!دختر یرا دختر

 یم اختهبود علنا خودش را ب دهیاو را د یمو یسر ب ینداشت و مارال از وقت

 !ادی: چقدر لباسه بهت م دید

چه کنم که  دیدانستم با ی!نمدیزد و سرش به طرف ان دختر چرخ یمحو لبخند

ام  یچارگیو دل خودم به حال ب دمیکش یقیانقدر نگاهش نترسد!نفس عم

 یکه حت یکس جز مرد چیهم نداشتم.ه یکمک چیسوخت.مگر چندسالم بود؟ه



هم انگار  ی رهیگذاشتند وارد بخش شود ، تنها مانده بودم با دونگاه که خ ینم

 ؟ نیکن یهم و نگاه م یخواستند مشق مرگ کنند : چرا اون طور یم

 دنیو پرس ییآشنا یکردم بخندم : به جا ی، سع دیبه طرف من چرخ نگاهشان

 ؟یبه چ نیشد رهیاسم هم خ

 : نسترنم! دیکش یقیرا صاف کرد و نفس عم شیصدا دختر

لب راند ، چشمانم را بستم ،  یگفت و بعد هم اسمش را رو یخوشوقتم مارال

ان همه آدم با  دنیشده بودم.با د یتوانستم انجام بدهم.خال یهم نم یمسخره باز

بودم خودم را باخته بودم ، به هردو  دهیها د لمیدر ف شهیکه هم ییآن چهره ها

گن  یشه ، اما م یاز شاهنامه سرم نم یلیکردم : من خ ینگاه یچشم ریز

! دمش گرم ، شماها اما کاووسینجات ک یرو رد کرد.برا یهفت خان هیرستم 

 ؟یواسه چ نیطور عزا گرفت نیخان جلوتونه ها ، ا هی

خانمون و  دشیبه ام میندار کاووسیچون ک دیزد : شا یلبخند تلخ نسترن

 ! میردکن

 جنگه! یمن م یمنم ، برا کاووسشیه ، کانداختم : مارال دار یمارال نگاه به

کند :  دشیمارال نشست ، من اما نگذاشتم باز با نگاهش ناام ینسترن رو نگاه

 ؟یمادر و پدر دار

گرفتم اما  یآرام تکان داد ، خوش به حالش خب..کاش من هم سرطان م یسر

که..اونم دوتا! ارزش ندارن براشون  یدار کاووسیآن هارا داشتم : پس ک

 ؟یبجنگ
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زدم :  یمارال لبخند یو پر حرف ، به رو بینگاهم کرد ، عج یطور کی

 باحال یکمد لمی، چندتا هم ف نیکنم برقص یفردا که اومدم جفتتون و مجبور م

 ادیبودن و  نهیتهم گهیاما د نیگم رستم باش ی، نم نینیبب ارمیبراتون م

 !جفتتون..باشه؟نیخانه...نه هفت تا.ازش بگذر هی.فقط نیریبگ

تکان داد و دستم را فشرد و نگاه نسترن همان طور  یبا محبت سر مارال

ام  یکیماند ، لبخندم را به زور کش دادم : من خان دوم تو  رهیبه من خ بیعج

 یراحت تر بود یدیجنگ یم تیماری، اگه فقط با ب یکنم که بفهم یم یکار هی، 

 !یهمزمان بجنگ تیماریتا با من و ب

،  نیلبش شد ، سرم را کج کردم : استراحت کن یمحو رو یباعث خنده ا لحنم

 یتونم بمونم!فردا اما برم ینم یلیکه دکتر گفت خ یدیبرم مارال!د دیمن با

 ارم؟یبرات ب یخوا ینم یزیگردم.چ

 که گفتم! یتکان داد : فقط قاب عکس یسر

خداحافظ آرام از اتاقشان خارج  کیگونه اش و  دنیتکان دادم و بعد بوس یسر

که نگاه  یزدم و لبخندم محو شد ، از در باز هراتاق هیتک یسنگ واریشدم!به د

 یکتر م، د بایبدون مو اما هنوز ز یبا سرها یدید یرا م ییزن ها یکرد یم

 یشروع م زششیرمارال هم  یموها یدرمان یمیش یدوره  نیگفت بعد اول

خارج شدم  مارستانیکم جان از ب ییشود، با قدم ها یشود و او هم مثل آن ها م

 " ایخاتم النب مارستانیانداختم " ب ی، به سر درش نگاه

 ابانیمواد معده ام باال امدند ، کنار خ شیحبس شد و به جا میپشت گلو نفسم

تر از مارال  شیبودم.خودم ب دهیزانو زدم و باال آوردم.حالم خوب نبود ، ترس

 نیهم قتشیآوردم اما حق یرا در م یقو یآدم ها یبودم!ادا دهیترس

 بودم. دهیبود....ترس

دستش پشت کمرم نشست و نوازشم کرد متوجه  یکنارم زانو زد و وقت یمرد

که دستش بود را به  یا یآب معدن یشدم آرکان است.سرم را بلند کردم.بطر

بلند شدم!گفته  نیطرفم گرفت ، صورتم را با آن شست و بعد با کمکش از زم

 بود کنار من خودت باش...



که از دوستش امانت گرفته بود تا  ینیبودن اما وحشتناک بود! در ماش خودم

 یلیباشد را باز کرد و کمک کرد سوار شوم!خودش هم خ مانیپا ریمدت ز نیا

 صدا کرد! یبه من اسمم را با نگران ینگاه مینشست و با ن عیسر

 هی یبود : من و ببر جلو ادیفر کی هیبغض نگاهش کردم و زمزمه ام ، شب با

 !شگاهیارا

خوام موهام و  یخش برداشت : م میافتاد و صدا رینگاهم کرد ، سرم به ز مات

 ! زهیقراره موهاش بر یخوام وقت یبلند نم یکوتاه کنم!مو

 یتر غصه م شیجلو آمد و نگاه او هم مرطوب بود.دستم را گرفت : ب دستش

 !نهیخوره موهات و کوتاه بب
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کردن : من اما  هیو گر ختنیامد از اشک ر یاشکم را پاک کردم.بدم م عیسر

 شم! ی!خفه منمشیمو بب یشم ب یخفه م

 !زمیعز ستین نیو آرامم کند: راهش ا ردیرا بگ میکرد شانه ها یسع

هم بلند شد : پس  می، صدا یو عصب کیریستیرا پس زدم ، ه دستش

خوام تا نصفه  یخوام امال قبل شم..م یخوام برگردم عقب.م یم ه؟هان؟منیچ

بکشم ، تو لجن فرو برم  گاریمختلف باشم ،  برقصم ، س یها یپارت یشب تو

 رفتارباهاش  شهینباشه.مارال خوب باشه و من طلبکارانه مثل هم نیاما حالم ا

که  نیحس مزخرف عذاب وجدان ، از ا نیخوره.از ا یکنم. حالم از االنم بهم م

 میکه زندگ نی!از اادیاز دستم برنم یکار چیکه من ه نی.از استیحالش خوب ن

 شده! کونیکن ف



قلبش  ی.سرم رودیکردم پسش بزنم اما زورم نچرب یگرفت ، سعآغوشم  در

 چیطاقت!ه یخفه شد ، بومب ، بومب قلبش..تند بود و ب میقرار گرفت و صدا

سرم گذاشت !  ینگفت ، فقط محکم بغلم کرد و محکم تر از آن لب رو یزیچ

!نفس دمنگفت اما کم کم بدنم از ان حالت انقباض درامد و آرام ش یزیچ چیه

 .دیمنظم تر شد و نبض زدن سرم به اتمام رس میها

 بود! زیهمه چ یایقلبش ، گو ینگفت اما...صدا یزیچ چیه

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

***** 
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و  ییبه پررو یکند.هرچقدر هم خودت را بزن یم بیآدم ها را غر یلیخ غربت

 چربد! یسرتق بودن ، اما ته تهش...غربت ، زورش به آدم م

 باشد ، دلش غم داشته باشد.... بیباشد ، آدم غر شب

جور مواقع ، امکان ندارد که خدا کنارت نباشد!  نیگفت ، ا یم شهیهم مارال

هم به دانستنش نداشتم!من  یلیم ینه!حت ایدانستم خدا کنارم هست  یمن اما نم

که از خودم و  نیکند! نه ا یفقط مطمئن بودم خدا کنارم هم نباشد الاقل نگاهم م

!به او و مرام و معرفتش نبودحرف ها  نیاعمالم مطمئن باشم ها ، نه..نقل ا

گفت  یبه آن م ، مارال مانیگذاشت ا یمطمئن شده بودم! آرکان اسمش را م

 گفتم معرفت! یاعتماد...من اما فقط م

کرد که مارال را  یبا معرفت بود!انقدر که مرتب درون دلم را روشن م خدا

بودم بامرام است که آرکان را گذاشته بود  دهیفهم یدارد! از وقت ینگه م میبرا



،   نیبه زم دهیزانو زدم و زانوانم نرس مارستانیدر ب یجلو یسر راه من.از وقت

 !دیآرکان کنارم نشست و دستش به کمرم رس

گفت معجزه..با مارال موافق بودم!اسمش  یگفت نشانه ، مارال م یم آرکان

 میو بگو نمی.بلدم نبودم بنشاورمیخوب را درب یآدم ها یمعجزه بود!بلد نبودم ادا

 یبنده ها نیسرم و بشوم از ا یرو ندازمیچادر ب کیخب ، دم مرامت گرم و 

 جز خودش! زهایچ یلیمعتقد نبودم ، به خ زهایچ یلی..من هنوز به خخوبش

 یروشن خانه ها ، آش رشته  یو زل بزنم به چراغ ها نمیفقط بلد بودم بنش من

را هم بزنم و بخورم ، حواسم باشد آلما کنارمان راه  یکیپالست یدرون کاسه 

 بیو غر بیسکوت عج یگوشه چشمم هم پ کیبرود و از ما دور نشود و 

، بعدش که  دان طور آرامم کر مارستانیدم ب یکه از وقت یآرکان باشد!سکوت

 مانیروزها نیا یدوستش که کل زحمت ها یرفت آلما کوچولو را از خانه 

بام تهران هم با او  میافتاده بود به گردنش برداشت ، و بعد ترش که گفت برو

 ...بیعج یبود!سکوت

را با  یکی، هرروز عکس  نستاگرامیکه در ا ییجا نیجا بودم.هم نیمن ا حاال

کردم و عاشق  یم کیبام ال نیهم یدرست رو لسوفانهیاحمقانه و ف یژست ها

.نه آش ستیجذاب ن میهم برا یلیخ دمیفهم یشده بودم اما...حاال م طشیمح

 آدم! یپا ریتهران شلوغ ز نیشهر و نه ا نیرشته اش خوشمزه است ، نه ا

 شیمارال اما خوشمزه بود!لعاب داشت!بوشهر هم شب ها یرشته ها آش

گفت ،  ی...دلم آن جا خوش تر بود !آخر مارال مدیدانم شا یقشنگ تر بود!نم

عمر خودم را به در  کی!ندیب یخوش باشد آن جا را قشنگ تر م ییدل آدم جا

در  ستدر میایبودم تا از زندان کوچک شهرم رها شوم و ب دهیکوب واریو د

 ام را انگار مفت باخته بودم! یو حاال... زندگ اهویه نیامرکز 

 ؟یکن یفکر م یبه چ-

 بود ، قاطع هم بود : به تو! عیسر جوابش
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 مکتین یآشم را رو یخورده  مین ینشست ، کاسه  میلب ها یرو یمحو لبخند

 ؟یو انقدر با فاصله ازم نشست یکن یگذاشتم : بهم فکر م انمانیو م

آش خودش  یکه کنار کاسه  یآش یفاصله ، به کاسه  نیشد به ا رهیهم خ او

بود که مال اون اصال خورده نشده بود  نینشسته بود . تفاوت کاسه ها اما در ا

 یم یاز ما داشت با خودش و عروسکش باز یکم ی،  آلما با فاصله 

 دارمبزنم : عادت ن یشخندیکرد!نگاهش کردم و جواب آرکان ، باعث شد ن

 مأل عام بچسبم به زنم! یتو

مأل  یتو یانداختم : اما عادت دار یزدم ، به حلقه ام نگاه وندیرا بهم پ دستانم

 ؟یعام به زنت فکر کن

: تو  هیگوشه و زاو ی، با کل یضلعشش  هیلبش نشست ، شب یمحو رو یلبخند

 ..هوم؟یو متلک بار آدما کن کهیت یهم عادت دار

گذاشتم و  گرمیآش ها را برداشتم و طرف د یاخرش مهربان بود ، کاسه  هوم

انقدر با  ییجا نیتو ا یاما عادت ندارم وقت دیفاصله را خودم کم کردم : شا

 !نمیفاصله بش

 یتنم ، برا یحصار بود برا ییجورها کیقرار داد ،  مکتیرا پشت ن دستش

 موهام و کوتاه کنم! یزدم : آخرم نذاشت یتن خسته ام..لبخند

 قول بهم بده! هی:  دیکش یقیعم نفس

به  میداد ، بدون نگاه مستق یشالم را تکان مینگاهش کردم و باد لبه ها متعجب

انداخت ، دستش  میشالم را رو شانه ها میچشمانم دستش را جلو اورد و لبه ها

 یمیام نشست : قول بده هروقت حالت خوب نبود و تصم نهیس یقفسه  یهم رو

 اگه من نبودم تا منصرفت کنم! ی!حتیاون لحظه...انجامش ند یتو یگرفت



 نیزنه.ع یلبش نشست : چقدر قلبت تند م یمحو رو یرا زد و  لبخند حرفش

 قلب بچه ها!

خواست وسط  ی.دلم مدمیبه ضربان قلبم خنده دار بود اما نخند توجهش

کنم  ینکنم؟من هنوزم فکر م یو عمل میفرو بروم : چرا اون تصم شیبازوها

 که موهامو کوتاه کنم! نهیدرستش ا

شن  یم شهیخاص دارن ، ناخوداگاه حساس تر از هم یها یماریکه ب ییآدما-

اما  ادیبه مارال جانت به حساب ب یمتو دلگر یبرا دی.کوتاه کردن موهات شا

 یکوتاه شدن موها دنیبشه غم و غصه..د دیبشه ترحم!شا دیاون ، شا یبرا

 ی....روزاالبدتر هم بکنه!آم دیکنه که شا یدخترش....قطعا حالش و خوب نم

 فقط حذف صورت مسأله باشه! دیو کوتاه کردن مو ، شا شهیدر پ یسخت

 یخواست.دلم رها شدن م یکردن م ی، اما دلم شوخ دمیفهم یرا م حرفش

که ضربان قلبم را تند تر هم کرده بودند  یجمالت پردرد نیخواست از وسط ا

 خب....انصافا قشنگن! یدار ؟حقمیچون عاشق موهام یگ یو م نی: ا

 

 [17:20 27.05.19, ]ایـآل (زهرا ارجمندنaʍaℓآمــ)

 371پارت_#

 آمــــال#

  ایزهرا_ارجمندن#

بار موهام  هی: بچه که بودم  دمیکش یقیتکان داد ، نفس عم ی، محو و سر دیخند

 گرفت! شیآت

 یم ی: جد دمینگاهم کرد ، چقدر چشمان مردانه اش پرنفوذ بودند .خند ریمتح

 یآشپزش..زن مهربون شیمرکز پ یرفتم آشپزخونه  ادمیگم ، به اصرار ز

نگو که  ستادمی، کنار اجاق ا رمیبگ ادیخواستم ازش غذا  یبود!دوسش داشتم.م

 کردم! هیگر یلیبوده ، کز خود تا باال....خ کیموهام به شعله نزد



تونم پس حاال درک کنم چرا از  یلب داشت : م یهم لبخند رو خودش

 !یهست یآشپزخونه فرار

که قرار بود  یقلبم کنار مارال بود و شب ی مهین کیام صدادارتر شد ،  خنده

داشت محکم بماند و بخندد و  یاش به شدت سع مهین کیسر کند و  ییتنها

بدم  یاز آشپز نیهم یبرا قایبه استقبال مرگ مارال نرود : دق شیشاپیپ

 بود! یختل یتا دوباره موهام رشد کنن! اما خب..تجربه  دیاومد.طول کش

 بگم؟ یخوام از چ یم یدون یانداختم : م نییرا پا سرم

بس  میشد یکردم.باز هم من بودم و لبخندم..خسته نم نگاهش را حس ینیسنگ

و ثابت  نیا خی: زنا بلدن بجنگن.تار می، کنار هم مانده بود لیدل یو ب یکه الک

که  یو تحمل باشه اما اون دنیشه قابل جنگ یخود ، م یکرده! ذسرطان به خود

، موهات..مژه  رهیگیو م تییبایو ز ادیکه م نهیکنه ا یتر م شیدردش و ب

 نای.حاال حساب کن قبل افتهیکنه ، چشات گود م یهات..ابروهات...الغرت م

هزار جور  ای،  ادیموهات در ب ی شهیوقت رنگ ر چیه یکه نذاشت یباش یزن

 هی یبرا یحت ایبره! شیاهیچشمت چروک نشه و س ریز یزد یکرم شب م

و پر شن!خب  یمشک نیکه مژه هات همچ یزد یم ملیساده هم ر دیمرکز خر

 شه؟ یشه ،  نم یاون وقت تحملش سخت م

، لبخندم تلخ شد : تو  دیچیتر اورد و دور شانه ام پ نییپا مکتیرا از ن دستش

 !یمردم بغل کن یزنت و جلو یعادت ندار یکه گفت

خاک  دیبا یکی یکیعادتامو  یدقت و اخم نگاهم کرد : من با تو ظاهرا همه  با

 کنم!

 .یهرروز خدا رو بابت داشتن من شکر کن دیکه با نهیهم یبرا-

را  میتوجه سرم را به طرف آلما چرخاندم و صدا یچپ نگاهم کرد و من ب چپ

 !میبخر یبستن میبر ایصاف کردم : آلما ، ب

کرد  یتکرار م یرا بدون تلفظ ت وسطش ، ه یذوق به طرفمان امد و بستن با

عقب تر دستش را گرفتم  یکم یفروش یبلند شدم و با اشاره به بستن می، از جا

 ؟یخور یو رو به آرکان کردم : تو هم م



 یتکان داد و خواست همراهمان شود که مانعش شدم! سفارش دو بستن یسر

 شی، دست آلما را رها کردم.چشمانم اما رو لمیزنگ موبا یدادم و با صدا یفیق

 نغمه بود و بعد چندروز ینشست تا گمش نکنم .شماره 
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فاصله  یفروش یاز بستن یتماسش در دلم نشاند .کم ی، حس بد یخبر یب

با دهان باز  یها از بستن فیبه پر کردن ق رهیگرفتم و آلما همان جا ماند و خ

 تعجبش را نشان داد!

 بله؟-

 ویدیو هیصبح برات  ؟ازیشیبود : آمال..چرا به نت وصل نم یعصب شیصدا

 فرستادم!

 ؟ییویدیلب زدم :چه و دهیو نفهم جیگ

 یکی نیرقصت.باز پخش شده!اما ا یویدیمکث کرد تا جوابم را بدهد : و یکم

 بده! صتیتونه تتشخ یدقت کنه راحت م یرو اگه کس

کرد تا  یپا و آن پا م نیزد ، نگاهم به الما بود که ا خیدرون عروقم  خون

شد : رقص  یمارال ، پر م یو گوشم از حرف ها ردیبگ لیاش را تحو یبستن

 ستیهست آشناست!چون کال ب یمطمئنم هرک گهی، د ریام یمهمون یتکنوته تو

 تولدش! یتو مینفرم نبود

سر دادم.بعد هم  بمیرا درون ج لیقطع کردم و موبا یحرف چیرا بدون ه تماس

 لیهارا تحو یجلو رفتم.بستن خیافتاده با همان دستان  یار که اتفاقانگار نه انگ

را دست آلما سپردم!دستش را گرفتم و به  یکیگرفتم و بعد حساب کردنشان 



دور دهان آلما را با  کانام را با لبخند خوردم.آر ی!بستنمیطرف آرکان برگشت

 !میشده و به خانه برگشت نیدستمال پاک کرد و بعد سوار ماش

 میخورد یدم کردم.بعد خواباندن آلما ، چا یچا یعاد یآدم ها یمثل همه  یحت

و چشمان سرخ به طرف اتاق خواب رفت هم  یآرکان با خستگ یو وقت

تخت  یحرکت رو یساعت تمام ب کی دمیهمراهش رفتم و کنارش دراز کش

تخت بلند  یشکل ممکن از رو نیشد ، به اهسته تر نیماندم.خوابش که سنگ

 برگشتم! ییرایو به پذ شدم

 متصل شدم! نترنتیرا روشن کرده و به ا لمیمبلمان نشستم.موبا یرو

 ینم یذره ا یکه حت یرا با دستان لمیچتم با نغمه را باال اوردم ، ف ی صفحه

 باز کردم و بعد دانلودش ، بدون صدا نگاه کردم. دندیلرز

 توانست بفهمد منم! یکرد راحت م یدقت م یبا نغمه بود.اگر کس حق

 را چهاربار پشت سر هم نگاه کردم. لمیف

 .دمشیبا نگاهم بلع میبهتر بگو چهاربار

دادم  هیسر دادم و سرم را تک زیم یرا رو لمیصدا موبا یآرام و ب یلیهم خ بعد

 مبل.. یبه پشت

 به سقف افتاد. نگاهم
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 ..دیسقف هم جدا شد ، آن را کنار زد و به آسمان رس از

 به خدا افتاد! نگاهم

 وقفه ، گله هم نکردم! ینگاهش کردم.ممتد و ب فقط

 صدا و کالفه.. ی..بدمیخند یحت

 ام دهد! یخواهد باز یتا کجا م نمیخواستم بب یم



 کردم و در همان حالت چشمانم را بستم! سکوت

 ....خدا

 بود! اش گرفته یباز بیعج

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

**** 
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 ؟یدیخوب نخواب شبید-

 

کرده بودم.بدون  یرا فقط سپر شبیصبحانه بلند کردم ، د زیم یرا از رو سرم

 یشدنم به سقف م رهیصبح شده و چندساعت از خ یکه متوجه باشم ک نیا

بودم.ان قدر که چشمانش  دهیگذرد! دم صبح به اتاق برگشته و کنارش دراز کش

 نیاما ا حمیرجرا باز کرد و بعد هم..من هم به خودم مجوز برخواستن دادم .ت

بدخواب شده  کمیخواستم بگم :  ینزنم ، دروغ هم اما نم یبود که از ان حرف

 بودم!

 

به طرفم گرفت  ریاز نان و پن ینزد ، لقمه ا یگرینگاهم کرد اما حرف د قیعم

از  یکی یبرم مرکز مشاوره  دیگذاشت : امروز با زیم یرا رو شیو آرنج ها

مارال  شیپ یبر یرسونم تا بتون یاما واسه ساعت مالقات خودم و م دمیاسات

 خانم!



 

 را دور زد : آمال؟ زیم میتکان دادم.بلند شد و بدون گرفتن نگاهش از رو یسر

 

 یدستم را از رو یداشت وقت ی، اخم کمرنگ نمشیرا بلند کردم تا خوب ب سرم

 ؟یدستش گرفت: خوب انیبرداشت و م زیم

 

 راهنشیپ ی قهی،  گرمیدستانش بود.با دست د یهم بلند شدم ، دستم هنوز تو من

و فقط به استادت  نییمرکز مشاوره ، سرت و بنداز پا ی: رفترا صاف کردم 

، سالمم  یدیزن د یکال مشاورا ایدختر جوون بود  شینگاه کن ، اگه منش

بابات و  ثرفتار کن انگار ار یهم و طور یبهشون نکن.اخمات و بکش تو

 ؟یشد دک رفهمیکن .ش یهم با حلقت باز ی....هیازشون طلب دار

 

فرستاد و  رونیب یاش هم کم نشد ،  فقط نفس ی، نگران دیتا بخندد اما نخند گفتم

ام چسباند و بعد  یشانیرا کوتاه به پ شیلب ها یگریبدون سوال و جواب د

 زینشست.همان جا پشت م میبسته شدن در ، در گوش ها یچندلحظه..صدا

 یشده  نرم یو کره  ریمشت کردم و به ظرف پن میزانو ینشستم!دستم را رو

 و کره را باهم بخورد! ریکنارش نگاه کردم.آرکان عادت داشت پن

و کره ، با انزجار نگاهش  ریبود ، درست کنار ظرف پن زیم یرو لمیموبا

که  یشدم و چند پست نستاگراممیکردم و بعد دستم جلو رفت و لمسش کرد!وارد ا

در صفحات متعدد که  یلعنت لمیارسال کرده بود باز کردم.همان ف مینغمه برا

 شد! یم یمرتب بارگذار

 

 گریکه باز نی..بدون فکر به ا یدور بدون حرص ، خشم و سرخوردگ کی

تنه تنم  مین کی!شلوار و دمیرا د لمیخودم هستم ، از اول بازهم ف لمیدرون ف

آن وسط ،  دنمیبود!رقص یتولد خودمان ی، مهمان یست اسپرت ورزش کیبود.



 یم ئنممطم گریبودند!حاال د یکه همه پر از طناز یی، حرکات ها دنمیچرخ

 اصال دعوت نداشت! یآن مهمان اشاری.ستین اشاریکار  نیکردند ا

 

خواب  یجدا کردم و چشمانم را با درد بستم!صدا یگوش یرا از صفحه  سرم

 آلود آلما باعث شد بلند شوم
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تختش نشسته بود و  یرا همان جا رها کرده و به طرف اتاقش رفتم.رو لیموبا.

:  دیلرز شیلب ها دیکرد.من را که د یبه قاب در نگاه م شانیپر یبا موها

 !دمیآما...خواب د

 

 یم یکی دی، با دمیسرش کش یتختش نشستم و دستانم را رو یرفتم ، رو جلو

سرم  یکرد و بعد ، دست رو یم داریخواب کابوس وار ب نیآمد و من را از ا

 ؟یدید ی: چه خواب دیکش یم

 

 : هاپو ، تو اتاخم بود!دیباال کش ینیب

 

 زدم.همچنان با بغض به من  یمحو اتاخ؟لبخند

 !ستین یچیه نی.ببستین ییکرد ، آب دهانم را قورت دادم : هاپو یم نگاه

 



 لب زد : بغل! تیم دراز کرد و با همان بغض و مظلومرا به طرف دستانش

 

 ی.مارال را دلم ممیکن هیخواست همان جا کنارش بغض کنم و باهم گر یم دلم

بچه گربه در آغوشم  کی هیباز کردم و او شب شیخواست ، دستم را برا

.دستانم را ختیام برخورد کرد ، دلم ر نهیس ینرمش به قفسه  ی.موهادیخز

بلند  ارا گفت که بازهم سرم را به طرف خد یکردم و او کلمه ادورش محکم 

 یچرخ و فلک انداخته بود و داشت محکم م یکه من را رو ییکرد ، خدا

 چرخاند .

کردن و از  هیو گر دنیکش ادیاش تمام تنم را لرزاند ، لرزاند و من دلم فر کلمه

شتم و سرش گذا یخواب بلند شدن و آغوش مارال را خواست!سرم را رو

 یبغضم را آزاد کردم.او هم من را محکم گرفته بود و در آغوشم داشت آرام م

 کرد: مامان! یشد.آن کلمه را هم مرتب تکرارش م

 

 بود! یبیغر یکلمه  عجب

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

** 

 حتما.باشه؟ نینیخوبه ، بب یلیخ لماشیف-

 

لب زدم: از اوناست  طنتیتکان داد و با لبخند محوش نگاهم کرد .با ش یسر

 بهم. یرفت یچشم غره م دمید یکه من م

 

 دادم. یجاخال عیکه سر دیزدنم جلو کش ینگاهم کرد و دستش را برا مات

 

 جا؟ نیا نمیبب نمیپورن بش لمی، ف ایح یب_



 

 دهندست! هیو دوباره جلو رفتم: باور کن روح دمیخند

 

تخت  یبود ، لبه  دهیسمتم پرتاب کرد و رو گرفت. نسترن خواب یغره ا شمچ

 کنه حرفاش؟ ینم تتیمارال نشستم : اذ

 

زنه آدم بخواد  ینم یکرد : اصال حرف یهم به نسترن غرق خواب نگاه او

 شه! تیاذ

 

رقص توپ  هی، کف هردو دستم را بهم چسباندم : خب ،  دمیکش یقیعم نفس

 م؟یبر

 

 پا شدن ندارم. ینه توروخدا مامان جان ، حوصله -

 

 رقصم.تو نگاه کن! یتکان دادم :باشه من م یسر
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شدن  یکردم و به محض پل ادیرا ز لمیاهنگ موبا یزد ، از قصد صدا یلبخند

در فضا پخش شد!چشمان نسترن بالفاصله باز شدند و  یشاد کیاهنگ ، موز



شد و با نگاه مبهوتش ، همان طور با چشمان خواب آلود  زیخ میشوک زده ن

 ام ماند! رهیخ

 

 دنیانداختم و مشغول رقص میشانه ها یو رو دمیسرم کش یرا از رو شالم

به  اعتراض وارد اتاق شد و یشد برا یکه از راهرو رد م یشدم.پرستار

زدم و شروع کردم با  شیبه رو یمن ، دهانش باز ماند ، چشمک دنیمحض د

 یبراکه  یمارانی، دوسه تا از ب دنیرقص یرانیا کیمهارت کامل همراه با موز

بلند شده از اتاق  یسروصدا دنیقدم زدن از اتاقشان خارج شده بودند هم با د

 یکردند ، کم یو با خنده به من نگاه ستادندیاش ا یدر چهارچوب ورود

ام  یرقصم کرده و پرستار را هم دعوت کردم تا همراه یچاشن یمسخره باز

تمامش  ستخوا یخودش را جمع و جور کرد و با چشم غره ا عیکند که سر

 کنم!

 

خل و  نیو هم کیموز نیهم دمید ی، م دمینداشته ام کش شیر یرا رو دستم

و لبخند در نگاهشان نشانده بود!کنار  یرق شادمن ، چطور ب یها یچل باز

تکان دادم و خودم را به جلو و  یو دستانم را حالت بندر ستادمیتخت مارال ا

باالخره  نصورتش گرفت و م یاش را جلو یعقب تاب دادم.با خنده پر روسر

 از لبخندش تمامش کردم! یراض

 

ن با سر به سر به رفتن شد و م یتذکر باالخره راض یهم بعد کل پرستار

 انیو مارال و همان دو خانم که م یگذاشتن نسترن خواب آلود و شاک

 شدم! دنشانیباعث خند یبودند کل ستادهیچهارچوب در ا

 

ماسک  کیلبخندم درجا خشک شد!انگار  مارستانیبه محض خروج از ب اما

آلما مانده بود و از من قول گرفته بود  شیافتاد.آرکان خانه و پ نییبود که به پا

که به او داده بودم در همان  یتوجه به قول یتا با آژانس برگردم ! اما من ب



با  یمسافت طوالن دنکر یراسته شروع به راه رفتن کردم و باالخره بعد ط

 و لپتاب ، داخل شدم! لیموبا یجانب راتیتعم یمغازه  کی دنید

 

کرد.کف  یمحترمانه رفتار م یلیخ بشیظاهر عججوان فروشنده برعکس  پسر

فروشندگان  یکه باق یمغازه اش گذاشتم و طور شخوانیپ یهردو دستم را رو

 یپخش م یمجاز یرا در فضا یلمیکه ف یکه امکانش هست کس دمینشوند پرس

 کرد ؟ ییکند شناسا

 

 یمراجعه کنم آرکان م سیکرد.اگر قرار بود به پل دمیناام یاما به کل جوابش

 رونیدر ذهن پسر فروشنده نبود!از مغازه ب نیجز ا یگریو انگار راه د دیفهم

 نشستم! ابانیجدول خ یباالتر لبه  یآمدم و کم

 

افتاده بودم  یها زل زدم و خودم را بغل کردم.در هچل بد نیرفت و امد ماش به

 چه کنم! دیدانستم با یو نم

 یم بیتر به من آس شیکرده و هر حرکتم ب رینمکزار گ کیوسط  انگار

 را ، خودم را ، بد و خوب را..همه را باهم گم کرده بودم! ریرساند.مس
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راننده و  ی شهیامدن ش نییمقابلم و پا یرنگ دیو شش سف ستیدو یپژو توقف

 مرد جوان پشت فرمان هم باعث واکنشم نشد! یلحن زننده 



مارال  یطرف را برا کیام باعث نشد پسر برود ، من در ذهنم  یمحل کم

طرفش را  کیمامان گفتن آلما.. یرا برا گریطرف د کیکرده بودم. یخال

نمانده  یا یآرکان.طرف خال یرا برا گریها و طرف د لمیف انیجر یبرا

 ذهنم پر شده بود! یبود.چهارگوشه 

 

حرکت  کی، من را مخاطب قرار داد و من سرم را در  یبلندتر یبا صدا پسر

بلند شدم و افسار پاره کرده و  میکردند . از جا یباال اوردم!فشارها داشتند لهم م

 یامد و حاال نه ، رو یکه قبال به مذاقم خوش م ییشدن ها لهیپ نیاز ا یعصب

 یخرمم حسابت نم ینیب ی: گورت و گم کن و برو.م دمیکوب نشیپوت ماشکا

 !هیعرعر کردنت واسه چ یکنم ه

که اگر آرکان بود  یجلب شد ، لحن انمیبلندم و لحن ب یچندعابر به صدا نگاه

 شدم. یبابتش مواخذه م یحساب

 

چاک و دهان و همان  یلحظه شده بودم همان آمال قبل ، همان قدر ب کی یبرا

 ادهیپ نشیتر از من از ماش یباعث شد پسر عصب نمیو جسور!توه یقدر وحش

را دور بزنم .ان قدر  نشیشود و من سرتقانه تر جلو بروم و دست به کمر ماش

؟  هیشدن: چ یخال یدعوا و کم کی یکرد برا یبود که سرم درد م میفشار رو

 م؟نداشتت بترس کلیاز قد و ه یش یم ادهیپ
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طور  نیشد که ا یهم داشت! انگار باورش نم یپر خشمش ، ناباور نگاه

 نیزم یرو ابانیکه آن طور کنار خ یکرد دختر یفکر م دیصحبت کنم ، شا

 ورشیحرف ها باشد که به سمتش  نیسرو زبان تر از ا ینشسته بود ب

جمع کرد و لب زد :  شیدست و پا یزود بهتش را از جلو یلی!اما خارودیب

 دختر؟ یا وونهید

و  دنیعمر حسرت و دو کیکردند.بعد  یام م وانهیشده بودم.داشتند د وانهید

 ریبودم به همان درخت معروف ، همان که ز دهیبودم!رس دهی، حاال رس دنینرس

تبر به جان درخت  نیلحظه ، سرنوشت ع کیرامش بود! اما در اش آ هیسا

 یکرد ، بعدش هم به شاخه  یمارال را داشت قطع م یافتاده بود! شاخه 

: آره  دمیکش ادیو رم کرده فر دمیاش کوب نهی!دستم را تخت سدیام رس یزندگ

 شیکه خدا داره باز یکی،   ادیازش برم یکه االن هرکار وونهید هی،  وونمید

 ؟یدیاز همه جا ند دهیبر یخسته  هیده ،  یم

علنا مردم جمع شده  گریبه عقب برداشت.د یاز شدت ضربه ام قدم شوکه

 ی رهیزدم و ت یکردند ، نفس نفس م یمن نگاه م انیبودند و با بهت به طغ

صورتم را عقب زدم  یجلو آمده رو یشده بود.موها سیکمرم از شدت عرق خ

 !دیرسآن خون به مغزم ن کیو خواستم از کنار پسر بگذرم که با جمله اش در 

 کنه! یم یدگیطور در نیو پس انداختن که ا نیا ییکدوم ننه بابا ستیمعلوم ن_

ننه بابا ، من ماندم و حسرت  یشدند ، من ماندم و واژه  نیسنگ میها رو نگاه

را پر  شانیجا یخط خوردند و سوت ممتدها و دردها ، صداها از گوشم 

دوشم را باال بردم و محکم به  یرو فیچه شد ،  فقط برگشتم ، ک دمیکرد.نفهم

که  یفیاز شدت درد و سگگ ک ادشی.خم شدنش ، فردمیصورت پسر کوب

دستانش خون  انیم کیچشمش خورده بود و حاال از شکاف بار ریدرست ز

 شی، تازه باعث شد صداها مجددا واضح شوند!فحش دادن ها ختیر یم رونیب

 نییکه تند باال و پا یا نهیبا س یمانیپش یو من ، بدون ذره ا ندیدر گوشم بنش

 شد چشمانم را ببندم! یم

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

**** 



 !یجا بمون نیامشب ا یمجبور یریو نگ تشیرضا-

به  تیاهم یخراشش داده بودند ، ب میانداختم ، ناخن ها ینگاهکف دستم  به

 لب زدم : جالبه! یحرف افسر آگاه

 جالبه خانم؟ یمن اخم به من زل زد : چ کیرا باال اورد و با  سرش

از  یکه ناش ینشسته بود و با چشمان پرخون یصندل یکه مقابلم رو یپسر به

 کیچشمش را با  ریکردم ، زخم ز یکرد اشاره ا یخشمش بود به من نگاه م

شه و بعد من  یمزاحم آدم م یعوض نیباند و چسب ، سرهم کرده بودند : که ا

 جلب کنم! تیرضا دیبا
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، شما  یبه اگاه نیزد یمملکت قانون داره خانم ، مزاحمتون شده بود زنگ م-

 !نیحمله کرد شونینفر به ا نیچشم چند یجلو

 ی، درد م فیک دنیزدم و مچم را لمس کردم ، به خاطر شدت کوب یشخندین

 کرد : قانون؟

تر اخم کند و سرباز پشت در را صدا بزند ،  شیپرتمسخرم باعث شد ب لحن

 یو بتوجه  ینشست و من باز هم ب میسرباز در گوش ها دنیپا کوب یصدا

 کردم! یدستم باز ی، با مچ سرخ شده  الیخ

 به خانوادشون؟ نیزنگ زد-

 رسونن! یگفتن خودشون و م میکه دادن زنگ زد یبله قربان ، به شماره ا-



، شماهم  ننیبش رونیخانم و آقا تا اومدن همراه خانم ، ب نیخب ،  ا یلیخ-

 یآقا رو جلب کن ، بهتره برا تیرضا یتون یفاصله اگه م نیدخترم تو ا

 جا حل بشه! نیجفتتون مسأله هم

 یبودم که شده بودم خأل مطلق ، ب دهیرس یبلند شدم ، به مرحله ا میجا از

در ذهنم ، به پسر و پوزخندش زل زدم و از اتاق  یفکر چیو بدون ه تیاهم

 گرید یدستانم گرفتم.حت انیها نشستم و سرم را م یصندل یرفتم.رو رونیب

 ی....سپردنیندگز انیآرکان را نداشتم!خودم را سپرده بودم به جر دنیترس فهم

بعد پسرهم با چند  یو کم ستادیها ا یبه صندل کیکه ترسناک بود!سرباز نزد

نگاهش را  ینیشد.سنگ رهیرخم خ میفاصله از من نشست و بعد ،  به ن یصندل

 نگاه کردنش را نداشتم! یکردم اما...حوصله  یحس م

 بودم! دهیمثل تو ند یوحش یتا حاال دختر-

 ییجنگل و کنار شغاال یآدم تو ینکردم اما جوابش را محکم دادم : وقت نگاهش

 شه! یکنه ، مجبوره وحش یمثل تو زندگ

خنده اش را جمع کرد : زبون  عیپلکش درد گرفت که سر ریو انگار ز دیخند

 !یدراز و وحش

 یمزاحمش اما راحتم نم یچشمانم را بستم ، صدا شینگفتم و به جا یزیچ

 بدم؟ تیرضا یخواهش کن یخوا یگذاشت : نم

 به شغال باج بدم! ستمیکردم و با همان چشمان بسته زمزمه کردم : بلد ن اخم

، انگار خوشش هم آمده بود ، سرم را به طرف مخالفش چرخاندم و  دیخند

امد ، تنم  یبلند به طرفمان م یها و قدم تیآرکان که با جد دنیهمان لحظه با د

،  دی!به من که رسستادمیگذاشتم و ا میبازو یگرفت ، دستم را رو یزیلرز ر

 یشد و بعد ، هرچه گلگ رهینزد ، فقط با نگاهش به چشمانم خ یحرف چیه

خودش به او وارد  یو با سرباز و بعد معرف ختیداشت درون ظرف چشمم ر

 شد: داداشت بود؟ یقطع نمپسر ،  یاتاق افسر شدند ، صدا
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دانم  یزدم ، چقدر گذشت نم هیتک واریندادم ، چشمانم را فشردم و به د جواب

 یچشمش سرخ بود.بدون حت یامد ، تمام کاسه  رونیاز اتاق افسر ب یاما وقت

به من ، سمت پسر قدم برداشت! افسر هم کنارش بود!با پسر  ینگاه مین

 تیرضا ی گهبر ریچه گفتند که پسر ، ز دمیصحبت کردند و نشن یچندلحظه ا

ام دادم و پشت  یابانیخ یبر تکرار نشدن دعوا یمبن یرا امضا کرد.تعهد

 شده بود!  کیزدم.هوا تار رونیب یسرش از کالنتر

روزها دستش بود رفت ، پشت  نیکه ا ینیتوجه به من سمت همان ماش یب

بار  نیبه مقابلش منتظر ماند تا سوار شوم!ا رهیخ یشد و با نگاه ریفرمان جاگ

 یکرد.برا یجمع م یامد و ناموسش را از کالنتر یکه م یدوم بود.بار دوم

!با تعلل نشستم تاو ، انگار درد داش یشده بود اما....برا یعاد گریخودم که د

 را به حرکت درآورد! نیرا نبسته ، ماشو هنوز در 

 یفرمان زل زدم و بعد دوباره خط نگاهم را به دست ها یفشار دستانش رو به

فشارشان دادم  میپا یبود ، محکم رو میران پا یخودم دادم.کف هردو دستم رو

 ینم یکنم!من حت هیطور تخل نیو تمام حس نامفهوم و گنگ درونم را خواستم ا

 ..یشرمندگ ای، ترس است ، خشم است ، حرص است  ستیدانستم حالم چ

 حال خودش را نفهمد وهلل که نوبر است! آدم

 یخواهد زار بزنم و چشمانم خشک شده بودند.دلم م یدانستم دلم م یم فقط

شلوغ ،  یها یاز همان مهمان یکی....وسط ایلنج بودم.وسط در یخواست رو

که سر  یخشم انیحال بدش ، غوطه ور م انیام..م یشگیهم یخبر یبا همان ب

خانه  یآرام جلو یلیاش بود ، خ یشد هم حواسش به رانندگ یم یفرمان خال

که کجا او را گذاشته و دنبالم  نیترمز زد و من تا خواستم از آلما بپرسم و ا

 شو! ادهی: پ دیآمده ، غر



کرد و داخل در را باز  یشدم ، نگاهم نکرد ، نه در آسانسور و نه وقت ادهیپ

 هیخانه شد ، جلوتر از من!در را با آرامش پشت سرم بستم و بعد ، به آن تک

زد ، دور خودش  رونیاز آن ب عیزدم.وارد اتاق شد ، کالفه اما سر

 شیان موهایم یانداخت و بعد چنگ نیزم ی.کتش را از تن درآورد و رودیچرخ

 زد.

به  یاش را نابود کنم؟اصال از ک یهم ماندم و نگاهش کردم.آمده بودم زندگ من

کوتاه و  یاو افتاده بودم؟ من که همان بودم.همان دختر با شلوارها یفکر زندگ

و عشق  یدانی، همان بد دهن چاله م دیق یجلوباز و شال ب یمانتوها

 یزندگ داندر وجودم عوض شده بودم که داشتم عذاب وج یزیرقص...چه چ

 دم؟یکش یخراب کرده اش را م

 من شد : ساکت شو! یلب ها یرو ی، باعث تلخ خند ادشیکه کردم فر شیصدا

، به  دمیکش یقی، نفس عم یبغض کن دنشیکه با د ییداشتم اما از ان ها لبخند

تکان نخوردم! مقابلم  میبلند به طرفم امد ، از جا یشد و با گام ها رهیچهره ام خ

 ه؟یدرد چ یدون یام گذاشت : م نهیس یقفسه  یو دستش را رو دیرس

 

 [17:56 01.06.19, ]ایـآل (زهرا ارجمندنaʍaℓآمــ)

 ۳۸۰پارت_#

 آمــــال#

 ایزهرا_ارجمندن#

 بسته! یخسته ، دستا یچشما

 پرش شکسته! یمش یاش شککیگنج

 رهیشده بودم ، چشمانش دودو زد ، خ یامد.ته ینگاهش کردم ، حرفم نم فقط

 نیبودم که در ا وانهیامد ، د یبه صورتش م شیبود به چشمان من ، ته ر

سرم  یدستش را باال  یکیکرد.آن  یرا پردازش م نیفکرم فقط ا تیوضع

 ادیرقسم از ف دیپرست یکه م ییدر گذاشت و لب زد ، اما به همان خدا یرو



 یهوار شدن سر اون ب یبه جا یکه مزاحم زنت شن ، بعد بر نیبدتر گفت : ا

 یبده تا زنت نمونه تو تیرضا یو خواهش کن یناموس ،  معذرت خواه

 ست؟یبازداشتگاه ، درد ن

در  یورم کرد از شدت بغض و دردش ، دستش را رو میگفت که گلو یطور

 ه؟یزخم چ یدون ی، آرام : م دیکوب

 شومه! کهیرو بومه ، تار آفتاب

 تمومه! یباز یمش یاش شککیگنج

 یلیزد و بدتر بود از صد س یهم فشردم ، تک خند یرا محکم رو میها لب

 تلخش ! یور کیهمان تک لبخند 

شونت بگه ، داداش ، به زنت بگو  یدست بذاره رو تیبعد رضا نهیزخم ا-

 کردنه ! دایموقت پ اری ی، جا ستینشستن ن یجا ابونیکنار اون خ

، محکم تر از بار قبل ، نفسم حبس شده بود و دلم  دیرا باز به در کوب دستش

، نگاه  میکنم.دار بزنم با تمام جنون ها زانیآو ییخواست فقط خودم را جا یم

، به  ینیسنگ نیا ریشد ز یداشت ، چشمانم داشت له م یرا برنم نشیسنگ

 کاریبکشم؟چ ؟عربدهکنم؟بزنم؟بشکنم کاریرگش زل زدم و او باز نجوا کرد : چ

...من یرام قائل شخودت احت یبرا ادیب ادتیکنم باهات  کاریکنم باهات امال؟چ

 گم! یآمال! نگام کن م نیو بب

درد دور چشمانش  یزد ، مردم وقت ی، نفس نفس م دینگاهم را باال کش ادشیفر

 تر فشار داد و نفس من رفت! شیام ب نهیس ی!دستش را رو دمیرا د

و بگو به درک...بنداز  یکنار هیو بذار  رتمیمن و بذار کنار اصال ، من و غ-

 نیا یکی نهی، شأنت ا هیگوشه اما اخه احمق ، شأن تو بودن تو کالنتر هی

 راجع بهت حرف بزنه.جواب بده بهم! یطور

 !ی، برف اومد سرد شد یاومد زرد شد باد

 ... تو!ی، طرد شد یبود شعر
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ام و  نهیس یدستش را از رو دیبلندش بسته شد ، عقب کش یاز صدا چشمانم

:  شی، خش داشت صدا دیسرم کوب یدر باال یبار با هردو دست محکم رو نیا

 کاریکه نکردم تا حاال؟چ یزندگ نیبکنم برات تو ا دیبا کارید اخه چه مرگته؟چ

کارات  نیکه ا یتموم شد ، اون دوران یو بفهم یایکنم که به خودت ب

باشه؟  یجاش تو کالنتر دی، زن من با یخاطرخواه داشت تموم شد.االن زن من

 فکر کنن دنبال پارتنره؟آره؟ هیو بق نهیبش ابونیسرخ دیزن من با

من اما آرام بود:  یزد در گوشم ، صدا یزنگ م شی، صدا دیسوت کش گوشم

 !ستیحالم خوب ن

 یو من سرخوردم پا دیرا با دستانش کش شی، موها دیزد و عقب کش یپوزخند

 هینگاهم کرد: حال من خوبه؟حال من االن شب یمتیمال چیهمان در ، بدون ه

 خوباست؟

 !یشد ری..از آسمون سآه

 ..یشد ریبهار پ یتو

 ..تو!یشد ریگ نیزم مرغ

چقدر بدتر است ، نگاهش  هیاصل قض دیفهم یشد اگر م یاما بدترهم م نبود

 یم مشیبا خودش تقس دیشدم.با یکردم.وقتش نبود اما داشتم منفجر م

را  لمیاو که وسط بود ، موبا یآبرو یخودم نه ،  برا یبودم ، برا دهیکردم.ترس

خانه به طرفش  تپارک یآن را رو لمیو بعد آوردن ف دمیکش رونیب بمیآرام از ج

، بابت گذشته ام شرمنده  نداختمین نییهول دادم ، متعجب نگاهم کرد ، سرم را پا

به بعد از  نیبود که قرار بود از ا ییهم بود بابت آبرو یا ینبودم.اگر شرمندگ

ام نبود جواب پس بدهم  یکه او در زندگ ییاو برود.من قرار نبود بابت روزها



مان بهم گره  ی، زندگ مانیکه آبرو ییجا نیاز ا ،به بعدش  نیاما بابت از ا

را برداشت ،  لیهم نداشتم.خم شد ، موبا یخورده بود چرا....بدبختانه اما جواب

و همان  دیافتاد ، د نیزم یو با زانو رو دیو چشمانش گشاد شدند ، د دی، د دید

ان  ازشده اش  خیپخش شد و او نگاه م لمیباره از اول ف نیزده چند رتیطور ح

 جدا نشد!

واکنشش ، از درون منجمد  ی رهیزده بودم و خ خیزده بودم. خیهمان جا  من

را خم کرد  شیزانو کیپارکت  یشد و آوار شده رو یتنش خال ریشده بودم!ز

 لمیگذاشت.نگاهش همچنان به موبا شیزانو یکیآن  ریز مهیرا از ن یگریو د

 هیچ نیخش داشت : ا یمیضبط صوت خراب قد کی هی، شب شیبود و صدا

 آمال؟

 اش! یناباور یمردم برا یم

 بود! شی...زنش بودم و زنش آبروشیآبرو یبرا

بود ، آرکان اشک در چشمش  سیو سرش باال آمد ، درون نگاهش خ دمیگز لب

 توا پخش شده؟ لمهینشسته بود : ف

 بسته.. یخسته.دستا یچشما

 

 [17:57 01.06.19, ]ایـآل (زهرا ارجمندنaʍaℓآمــ)

 ۳۸۲پارت_#

 آمــــال#

 ایزهرا_ارجمندن#

 پرش شکسته! یمش یاش شککیگنج

ناباور بود ، انگار انتظار  یلیخ شیآب دهانم را قورت دادم ، صدا چندبار

ام راه افتاده  ینیآب ب ختهی، اشک نر دمیباال کش ینیبوده ، ب یشوخ میداشت بگو

اما  هیدونم کار ک یباتوا ، پخش شده ، نم مییسال قبل آشنا هیمال  لمیف نیبود : ا

 ، پخش شده!



بود و دست  لیدستش موبا کیگذاشت ،  راهنشیپ یدکمه ها یرا رو دستش

کرد.انگار راه نفسش بسته شده  یدکمه هارا از باال باز م یکی یکیداشت  گرید

 آمد : چندوقته؟ یکه در نم شیصدا هیبود ، شب

، قبلشم پخش کرده بودن اما چهرم  دمیفهم شبیرا به در چسباندم : د سرم

 فهمن منم! ی...دقت کنن میکی نیمشخص نبود اما ا

بد برخودش با پارکت هم چشمانم را نبست ،  یاز دستش افتاد ، صدا لیموبا

 نیخواست بلند شود و نتوانست.نتوانست بلند شود ، بغضم باال امد از حالش و ا

قبل  یدونست یرا زدم :تو م حرف ممکن نینتوانستنش و احمقانه تر

 ازدواجمون...

کامل کنم ، حرف زدنم خشم به وجودش داد ، خشم باعث شد بتواند  نگذاشت

 یم یدستش : بگ انیله شود م می،  بلندم کند و بازو دیای،  طرفم ب ستدیبا

 زنم! یزنم تو دهنت آمال ، به جان آلمام م یبودم م یگذشتم چ یدونست

داشت ، چشمانم را  ادیداشت ، درد داشت ، فر بغض داشت ، خش شیصدا

، اون  یبود یدونستم چ یدونستم ، م یبستم و دادش ،  گوشم را پر کرد : م

زن  ؟االنی..االن چیبودم؟نبودم..اون موقع فقط امال بود تیموقع من تو زندگ

 یدون ی،  م یدبود که زنم نبو یمال دوران لمیف نیگن ا یاحمق...االن نم یمن

 یزن آرکان...اصالگور بابا لمیگن ف یگن زن آرکان....م یگن؟م یم یچ

شم ، االن که هستم.االن که داره  یرتیحرف مردم ، اون موقع نبودم روت غ

زن  یکه از اندام زن من ، خوشگل لمیف نیا ریز یترکه از از کامنتا یقلبم م

 کنن چه کنم؟ یم فیشکم زن من تعر یدیزن من ، سف یمن ، موها

، از درد  شیحرف ها یعذاب دهنده  جانیامد ، از ترس و از ه یدر نم نفسم

 نهیس یناله شد و مشتش رو شیآتش گرفته اش ، صدا رتیکالمش ، از غ انیم

تموم  یک یلعنت یگذشته  نیشه امال؟ا یتموم م یاش قرار گرفت : گذشتت ک

 ست؟یممنوع ن یبردار لمیشما ف یلعنت یها یشه؟مگه اون مهمون یم

تف کرد  ادیرا با فر ینداده خودش در ذهنش جواب داد و سوال بعد جواب

 دراومده؟ یاز کدوم قبرستون لمیف نیگه؟پس ا یم یچ نیصورتم : پس ا یرو



دونم  یدونم ، نم یدستانم گرفتم و زمزمه ام مکررا تکرار شد: نم انیرا م سرم

 دونم! ی، نم

 داد و خم شد: خدا! واریاش را به د هیرا بست و تک چشمانش
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کرد ، حالش  رییخنده حالتش تغ انی، بعد م دیداد و با درد خند یرا تکان سرش

لباسا؟همه  نی؟با ا یدیها رقص یپارت ی؟ تو یخوب نبود : دوست پسر داشت

دونستم اومدم  یندارم باهاشون!م یقبول..همه مال قبل من بود قبول...کار

 ظاهر! وناون لنج و با ا یبودمت تو دهیسراغت ، چشمام کور نبود د

گردنم سرخورده بود و  یترساند ، شالم رو یجلو آمد ، داشت من را م دوباره

بودند ، سرش را  دهیکه کرده بودم به گردنم چسب یاز شدت ترس و عرق میموها

....مال قبل ؟قبولیریتقص یپخش کرده و ب یکیو  لمیجلو اورد و نجوا کرد : ف

 ازدواجه؟قبول..

گوشم نشست و تنم  ینفسش سستم نکند ، لبش رو یرا بستم تا گرما چشمانم

ا ، نفسم و ام رتمیگه قبول...غ یبه سقوطم نمانده بود : منطق م یزی، چ دیلرز

 بگم تا بگه قبول؟ یچ نیبره!به ا یداره م

پر از  ی، با نگاه دیرا محکم بهم فشار دادم و او سر عقب کش میها لب

که اشک مردانه اش برق انداخته بود وسطش ،  یو درد ، با نگاه یدرماندگ

 گرفت : برو تو اتاق! یمردانه اش آرام نم ی نهیس

، کف دستانش را  ستادینگاهش کردم.چشمانش را بست و پشت به من ا گنگ

افتاد : برو ، در و قفل کن ، برو  نییاپن آشپزخانه گذاشت و سرش پا یرو



ذره عقلمم زائل  هی نیترسم!برو تا هم یبذار آروم شم! االن خودم از خودم م

 نشده!

 او ناله تر شد: برو خانم دنسر... یو صدا ستادمیا

گم  ی، تنم را لرزاند : بهت م ادشیو فر دیچرخ دیام را د یتعلمم و مات یوقت و

 برو اتاق!

 شومه! کهیرو بومه ، تار آفتاب

 تمومه! یباز یمش یاش شککیگنج

شل و کم جان به طرف اتاق رفتم ، الل شده بودم!در را بستم اما  ییقدم ها با

م گذاشتم! بغضم دهان یقفلش نکردم.همان جا پشتش سر خوردم و دستم را رو

زانوانم قرار دادم  ی، سرم را رو ختیر نییاز چشمانم باال امد و از گونه ام پا

که وسط  ییاو یدرد ترس خودم ، برا ی، برا رتشیدرد غ یصدا...برا یو ب

که  یآشفته بازار نیا یبه من نزند ، برا یهمه خشم حواسش بود صدمه ا نیا

 یآلما ، برا یمادر یب یمارال ، برا یدرست شده بود ، برا مانیزندگ انیم

 کردم. هیباهم گر زیهمه چ ی، برا میها ییخودم و غربت و تنها

 شد! یکردم تا پرونده اشان بسته م یرا م میها هیبار گر کی دیبا

 !یزندگ نیشدم نوزده ساله اما...روزگار ، بد تا کرده بود با ا یم گریماه د سه

سال  نیا یو مصنوع یساختگ یبه من بدهکار بود ،  قدر تمام لبخندها ایدن

 بدهکار بود! ی، به من لبخند و شاد میها
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 !ی، که از خونت جدا نش یتو حوض نقاش یموند

 ... تو...یآسمون شد حسرت

 !یساکت و سرخورده شد...آه

 ..یمونده شد یآرزو

 ..تو!یدستشون شد یباز

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

**** 

 

 دیبودم که بدانم صبح شده ، خورش اریهوش یتخت نشسته بودم ، آن قدر یرو

و  میزخ یکند تنها به خاطر پرده  یطلوع کرده و اگر نورش به داخل نفوذ نم

 پنجره است! یجلو یشده  دهیکش

بودم ، سرم را به  دهیجمع شده ام کش یپاها یتخت را رو ینازک رو یپتو

کردند به  یدرد م میها قهیشق یکه هم پا یداده بودم و با چشمان هیتاج تخت تک

، در  دیشده بودم!در اتاق که آرام باز شد ، سرم چرخ رهیخ ینامعلوم ینقطه 

بود.انگار که  ییرایپذ یکیتار هیاتاق ، شب یکیبود و تار ستادهیچهارچوب در ا

 خانه هنوز طلوع نکرده باشد! نی..درون ادیخورش

سست و خسته بودند!صاف تر نشستم و با  شیبود قدم ها نیا قتشیآمد ، حق جلو

 ظیغل تینها یب یو اخم یزدم.با چشمان سرخ و خستگ یرا چنگ میدست موها

 دم و او نگاهم نکرد!تخت نشست.من نگاهش کر یرو

 !ستیبد هیبودم نگاه نکردنش ، تنب دهیها فهم یتازگ

 یحت کردیمن را نگاه م شهیوقت نداشتم.مارال هم چیکه ه ییها هیتنب نیا از

را به  لمیشکستم!بدون نگاه کردنم موبا یشکل ممکن م نیدلش را بدتر یوقت

چشمانم را  ستیلعنت لمیهمان ف یرو دمید یطرفم گرفت.با تعلل گرفتم و وقت

 لمیف یکه تو ییبار خودت و نه....آدما نیاما ا نیبستم : باز کن چشمات و ، بب

 بلند! یکن با صدا رشونیو برام تفس نی! نگاهاشون و ببنیهستن و بب



شدم.به خودم نه ، به پسرها  رهیخ لمی، به ف میدانستم قرار بود به کجا برس ینم

حامد از  ی!چهره دمیرقص یکه دور من بودند و من وسطشان م ییو دخترها

 کیمن بود ، با  ی.رونمیکردم خوب بب یهمه مشخص تر بود ، نگاهش را سع

تنه و کمر  میحدفاصل ن یشکمم و برهنگ یزده  رونیب یدیلبخند نگاهش به سف

 ؟ینیب یم یآرکان بلند شد : بلند بگو چ یشلوارم بود.صدا
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.با درد و کوتاه چشم بستم ، جمله اش را که تکرار ستیقصدش چ دمیفهم تازه

 رحم شده بود : بگو بهم! یکرد اسمش را خفه زمزمه کردم ، ب

بود ، برعکس  دینگاه سع یزل زدم.نگاه بعد لمیگفته بود و من باز به ف بلند

که کامل مشخص بودند زل زده بود.چشمانش هم به  میها نهیحامد به خط س

 شنهادیامد همان شب به من پ ادمی.دیچرخ یم میشکل ممکن رو نیزشت تر

 ی ابطهر کی..واضح گفته بود یمعمول یدوست کیداده بود ، اما نه  یدوست

هم  گرید یم نگاه هادانست یتخت رها کردم.م یرا رو لیخواهد .موبا یکامل م

:  دیتخت کوب یزد ، کف هردو دستش را رو یندارند . پوزخند یوضع بهتر

 نه؟ یدید

. خودش را جلو  زدیبر رونیخواستم اشکم از چشمم ب یرا باال گرفتم ، نم سرم

 : نگام کن! دیکش

خواب و خسته و  یکرد.همان قدر جسورانه اما با اشک ، به چشمان ب نگاهش

که  یزیبا چ شهیگن خدا آدم و هم یسرخم زل زد و بعد با درد نجوا کرد : م

 کنه ! یترسه امتحان م یم



 یدرد داشت ! دستش را رو دنشیشد ؟ خب د ینم برداشت ، آرام نم چشمانش

نبود که  یو تعصب رتی، غ رتمیگونه ام گذاشت ، داغ بود و پر حرارت : غ

 من باش..بود؟ هیشب تو خونه و نیبگم بش

محکم تکان خورد : بهت  شیگلو بیدادم ، نبود....س یرا با مکث تکان سرم

با دوستات  رونیب یبر یخوا یتمام کارات.گفتم بهم بگو..م ی هیگفتم هستم ، پا

 یمن زندگ هیو شب نیگم بش یگم نرو ، نم ی..بگو بهم!نمیی، هرجا ی، مهمون

بذار  یتجربه کن یوابخ یباهات ،  هرچ امیگم من درستم تو غلط..م یکن ، نم

 ؟یزندگ نیبود ا نیا ری.غمیباهم تجربه کن

 دینشسته بود! تلخ خند میدادم.غمباد وسط گلو یو باز سرم را تکان دمیرا گز لبم

من  هیبامن نماز بخون؟مجبورت کردم شب نی، خنده نبود..زهرمار بود : گفتم بش

محدودت  ؟یهات دست بکش یقمندمجبورت کردم از رقص و عال ؟یکن یزندگ

 کردن؟ شیآرا ی؟ تو دنیلباس پوش یکردم تو

زمزمه کردم.تلخ نگاهم کرد : برو تو  یسر تکان دادن نه آرام یبار به جا نیا

 !نستاگرامتیا یصفحه 

 ینا گریبود که د دهیبا خودش جنگ شبیاش ماندم.انگار تمام د رهیخ شوکه

را  لمیبحث کردن راهم..دستش را جلو آورد ، موبا یزدن نداشت ، نا ادیفر

را باز کرد و داخل صفحه ام رفت.دوعکس  مینستایخودش برداشت و ا

نبودند ، خوب نبودند چون بعد ازدواجمان گذاشته  یخوب یآخرم...عکس ها

 دیگفتم شا دمشیکه د شبی! دتهیبعد اومدن من تو زندگ خشونیبودمشان  : تار

 فیتعر تییبای، من بهت بد کردم ، کم گذاشتم ، از زمن بهت سخت گرفتم 

ها خودت و نشون  بهیغر یو برا یکه رفت دمیو نکش اتینکردم.ناز خوشگل

 یتخت خونه  یاش مال قبل ازدواجه ، اون دوتا که رو هی، گفتم بق یداد

 چی...من هدمیگشتم اما د یمقصر منم.ه دیشا نمیگشتم بب ی؟هیخودمونه پس چ

 وقت نخواستم محدودت کنم!خواستم؟
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ببرم و  رونیخواست سرم را از پنجره ب ینجوا کردم ، دلم م یهم نه ا باز

را  لیتکان داد و موبا یپر از خجالت . سر یداشتم.حال یبکشم.حال بد ادیفر

صفحه نقش بست و  یرو یشدن باتر یخال غامیتخت پرتاب کرد.پ یدوباره رو

 اشتباه بزرگ... هیاو بلند شد: اما به اشتباه داشتم!  یصدا

 یرحمانه لب زد : اشتباهم اون جا بود که فکر کردم م یکردم و ب نگاهش

 !میکن یباهم زندگ دهیهمه تفاوت عق نیبا ا میتون

تالش  یخشم داشت : هرچ شیچشمانم و صدا یاند روم رهیحبس شد ، خ نفسم

بعد ازدواجمونم  نایا یبود که زنم با وجود همه  یبود ، الک یکردم انگار الک

سال قبل  کیمال  لمیگه اون ف یصفحش ، بعد م یذاره تو یعکس برهنه م

 یکرده فرق پخشو  لمیکه ف یتو و کس نی!مگه بستیمن ن ریباتوا و تقص مییآشنا

 یذاره! تفاوت یم لمیتو ف لیم یاون ب یذار یخودت عکس م لیهست؟تو با م

 دارن؟

 یسبک زندگ نی: من به ا دیلرز میقضاوتش چقدر درد داشت ، لب ها نیا

 عادت کردم!

کن ،   رییشبه تغ هیداد شد : مگه گفتم  شینتوانست آرام حرف بزند و صدا گرید

داره عکس  ازیروحم ن یگفت یم یگشت یکن؟ برم رییاصال مگه گفتم تغ

 میخوشگل یو قربون صدقه  ننیداره عکس بذارم تا چهارنفر بب ازیبذارم.ن

بهم تا  یگفت ی، م یش رابیبهم تا انقدر قربون صدقت برم که س یگفت یبرن.م

کندم تا بخندم اما حضورم  ینشستم کنارت و جون م یاصال خودمم م تشینها

 بست! یصفحت و م یعوض یآدما یسر هیعکس دهن  یکنارت تو

 نداشتم! اجیبلند شدم : من به قربون صدقه احت آشفته

 !یذاشت یعکس م یچ یبلندتر از من بود : بهم بگو پس برا شیصدا

 بود به خاطر قربون صدقه نبود! ی: هرچ دمیکش میموها انیم یدست



 بگو! لیدل-

خودش  یلیهم خ شیجا نی، آرکان تا هم میو هردو نابود شده بود یعصب هردو

 یایدن یرفت : آ؛دما لیتحل میو صدا دمیکش یقیرا کنترل کرده بود .نفس عم

 یکه خانواده نداشتم!آدما نیکردن.فقط به خاطر ا ی، من و قضاوت م یواقع

 یگفتن ب ی، م محرا یگفتم بچه  ینبودند.به من م یقشنگ یآدما یواقع یایدن

 بته! یخانواده ، ب

 امی، دوسم داشتن! از خوشگل دنید یطور نبود ، من و م نیاما ا یمجاز یتو

 ام! یکردن!براشون مهم نبود من ک یم فیتعر

 یکردن عکس م یم فیداشت حرفش : پس حرفم درسته ، چون ازت تعر درد

 !یذاشت
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 یزیچ نیوقت فکر نکرده بودم به خاطر همچ چیبود ، ه یا یکار ی ضربه

شده بود .مات نگاهش  دهیصورتم کوب یرو تیگذاشتم و حاال واقع یعکس م

 یم نییاش..تند باال و پا نهیکردم ، من انقدر کمبود محبت داشتم ؟ جلو امد و س

 ؟بایطور نی؟اکنه فیکه دوست داشته باشه و ازت تعر یبود یشد : دنبال ادم

 دمیبار ازت نپرس کیبعد ازدواجمون  یمن؟ حت رتیحراج گذاشتن خودت و غ

 نیگفتم ا ینه ، محدودش کن و نکن! چون م ای یهست یاجتماع یتو شبکه ها

شناسه که بعد  یحرمت م یهم کرده ، انقدر یهم بوده و هرکار یدختر هرچ

 یاجیمن و ازشون رد نشه!احت یمن ، بشناسه خط قرمزا یورودش تو زندگ

 ! اما اشتباه فکر کردم!ستیپس به گفتن ن



،  دیکش نییچشمانم پا یرا محکم فشردم ، جلوتر امد و دستم را از رو چشمانم

مچم را رها نکرد : من و نگاه کن ،  بذار منم تورو نگاه کنم.بذار خوب 

 !میاشتباهات هم و نگاه کن

 !میزندگ یتو ی: تو درست دیلرز لبم

که دنبال  ؟یطور نیدرستم ؟ا یطور نیاز درد : ا دیرکت ی، داشت م دیکش داد

تخت خواب مشترکمون با شلوارک  یو رو یباش هیبق فیدوست داشتن تعر

 یم یدرستم که وقت یجور نیا ت؟یاجتماع یصفحه  یتو یکوتاه عکس بذار

ن یا ؟یذار یدست م یبهم دست رو عیگفتن سر یپخش شده به جا لمتیف یفهم

مرد دهن به  هی، با  تمیبا وجود دونستن حساس ابونیخ یدرستم که تو یطور

 نمیب یم یوسط پس چرا ؟ چرا هرچ نیا نمیب ینم ی؟ درست بودن یش یدهن م

 غلطه!

 !ستمیگفتم : من بابت گذشتم شرمنده ن یبلند یرا باال آوردم و با صدا دستم

کنم آمال ، توهم  یدارم ازدواج م یدونستم با ک یم تم؟منیمگه دنبال شرمندگ-

 هیباهات باز اما  امیهمه دارم راه م نیا یدید یو وقت یدونست ی؟میدونست یم

 یکه ب رمیمن برم بم ؟یو رد نکن مونیزندگ یمرز تو نیا یذره تالش نکرد

طرفه  هیامال..از  مهاش گفتن! خسته شد ییبایعکس زنم از ز ریز ییناموسا

،  اما  رمیکه تالش کردم که درکت کنم و سخت نگ نیجلو رفتنم خسته شدم.از ا

خستم!دختر خانم...خستم!متوجه  مونیواسه زندگ یذره تالش نکرد هی

که خوندن  ی.از شدت دردرتمیشم از شدت درد غ یدارم منفجر م ؟منیهست

کردم تموم شده  ی، فکر م لکه بعد عس یاون کامنت به تنم زد ، از شدت عذاب

به خودم  دیبا یه طمیشرا نیکه تو ا نیشه! خستم از ا یو باز داره تکرار م

،   ضهیکه جلومه ،  زنمه ، مادرش مر یباشم و درک کنم زن یبقبولونم منطق

 دستم روش بلند بشه! طیشرا نیاگه تو ا مهیو ته نامرد ستیحالش خوب ن

را بلند کردم : من و از زدن نترسون ! من هجده سالمه و به  میخودش صدا مثل

ازدواج کردم که فقط  یکیخوردم ، بعدشم که با  یزندگ نیاز ا یکاف یزه اندا

، نه دوست  ی، نه عشق میحساب عذاب وجدانش اومده خواستگار یرو

.من ستین هیبق هیشب میزندگ یکجا چی....من حسرت دارم ارکان که هیداشتن



هجده سالمه ،  اصال وقت شوهر کردنم نبود.اما به خاطر حرف مردم تن دادم 

 !یپس شماتتم کن یکه دوسم نداشت!حق ندار یازدواج با آدم هیبه 

 

 [17:58 01.06.19, ]ایـآل (زهرا ارجمندنaʍaℓآمــ)

 ۳۸۸پارت_#

 آمــــال#

 ایزهرا_ارجمندن#

 یازدواج م یکیره با  یان مآدم به خاطر عذاب وجد ایدن ی: کجا دیکش داد

 کنه؟

 بود؟ یچ ی:پس برا دمیخودش بلند پرس مثل

دهانم را بست ، عقلم را هم فلج کرد ؛  قلبم اما...انگار زنده شد : چون  جوابش

 ازت خوشم اومده بود احمق!

 ی نهیس یشد ، مثل قفسه  نییمانده از آب باال و پا رونیب یمثل ماه میها لب

ناله  شی، صدا دیرا چنگ کش شیبود...چشم بست و موها یبیاو! شوک عج

هاش نکن ،  یداشت : ازت خوشم اومده بود ، با خودم گفتم نگاه به بچه باز

اما صادقه  هلج جواب بله بهت داده عقب نکش ، سن و سالش کم یحاال که تو

هاش رنگ  طنتیبا ش یتون ی..میکنارش خودت باش یتون ی!مستی، دورو ن

گفتم اگه  یبه خودم م یخودت و دخترت ، ه ی،  به زندگ تیبه زندگ یبد

دختره ،  برام  نیا امیرکود در ب نیباشه که من بتونم کنارش از ا یکیقراره 

نبودم ، فقط  رتییتغ روقت اما به فک چی..کارات ، رک بودنت ! هیجذاب بود

تهش بازم و  یخواستم بفهم یخط قرمزمه ، م ییزایچه چ یخواستم بدون یم

، به خودت  یداد یکه غمت و بروز نم نی.از سرزنده بودنت ، از ایدینفهم

و  ی، حواست به خودت بود و خودت و فراموش نکرده بود یدیرس یم

بردم! محکم  یم تلذ یخودت بود تیزندگ تیاز زنا ، اولو یلیبرعکس خ

شدم  یآچمز م ی، گاه یکرد یاما شگفت زدم م یذره سن داشت هی،  یبود

.منطق ، میزندگ یتو ی،  بخوام باش ادیباعث شده بود ازت خوشم ب نایجلوت...ا



 یبار تو هیگفتن نه ،  ی، خانوادم...عقل..عرف همه م میدانش روان شناس

خوشم اومده و بهم  یکیاز  یوقتحرکت کنم.که  نایاما خواستم خارج ا میزندگ

برام  یبود یادی.زینوعه بودگفته بله از دستش ندم!تا قبل بله گفتنت برام مم

و داشته باشمت!عذاب  یهمه چ یاصال...اما بعدش ، دلم خواست پگا بذارم رو

کنم؟ ازت  یخبط نیرو جلو ببره که من همچ یزندگ هیتونه  یوجدان مگه م

 برام! یبود یفهمم ، اشتباه بزرگ یخوشم اومده بود و حاال م

 یسکوت ب کیو دست و پا زده در  جی، منگ ، گ رانیبودم ، ناباور..ح مات

،  تیشکا یرم برا ی، م یرم آگاه یمنطق ، با تاسف چشمانش را بست  : م

 یرم و م یزنم پخش شده و پشتشم تا آبروش و برگردونم!م لمیرم بگم ف یم

برات  مر یبوده!تا تهش م یکار کدوم نمک به حروم نمیاون جا تا بب نمیش

 وسط شکست! نیا یزیچ هیمن و تو ،  نیاما.....ب

جز  ییبود و نگاهش هرجا نیسنگ شیرا از داخل کمد چنگ زد ، قدم ها کتش

دهن  یبزنم تو یشه من برم جلو و حت یشکست که باعث م یزیچ هیمن  : 

به کارت  یکار گهیقضاوتت کنه اما...خودم ، د لمیف نیا دنیبخواد با د یهرک

 چیه بودنمبا ن تیزندگ ینداشته باشم!چون اون عکسا نشون دادن حضور من تو

 نداره! یفرق

 به جلو برداشتم :آرکان؟ یوار قدم ناله
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برو  یمارال خانم با تاکس شیخوام بگم موقع رفتن پ ی، پشت به من : م ستادیا

 یتو یبزن ی، بلد یاز خودت محافظت کن یافتاد ، تو بلد ادمیو برگرد ، بعد 

 ی، بلد یجنجال راه بنداز ابونیخ یشه و تو یمزاحمت م یصورت هرک

 !یدون یو صالح خودت و بهتر م یانجام بد یدوست دار یهرکار



گفت ، از خانه خارج شد و در را با صدا پشت سرش بست ، من ماندم و  تلخ

تخت  یاوردند!شوکه شده رو یبه سمتم هجوم م شیوارهایخانه که د کی

خودم  ینشستم و بعد...جمله اش هزاران بار در سرم زنگ خورد و قلبم ، برا

 سوخت!

 ازت خوشم اومده بود""

 ......بد خرابش کرده بودم!کرده بودم......خرابش کرده بودم. خرابش

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

***** 

 

.پشت فرمان نشست و با دیکش یم ریاش ت نهیس یزد ، قفسه  رونیخانه که ب از

حال هردونفرشان بد بود که  شبیشد.آن قدر د ایحال آلما را جو امکیپ کی

و  دهیکه جوابش را داد و گفت آلما خواب ارینتوانسته بود به دنبال آلما برود!کوه

 قهیگذاشت.شق نیاشفرمان م یسرش را رو یراحت تر الیخوب است ، با خ

داشت! بد حرف زده  انیدر سرش جر یزدند و درد وحشتناک ینبض م شیها

به خودش  یزندگ نیبار در ا کیبود.الزم بود آمال  ازیبودند اما به نظرش ن

 !دیایب

گذشته بود ، خشمش نابود که نه اما کمرنگ تر شده از شب قبل  چندساعت

 انیکه بتواند منطقش را جلو بکشد و درک کند همسرش در جر یبود.آن قدر

.با پنهان دیایتوانست کنار ب ی! اما با عکس ها نمستیهم مقصر ن یلیخ لمیف

 یکس دتمام شده بو نیسنگ شیهم همان طور...برا یکالنتر انیو جر یکار

ها  نیا ی!در کنار همه ردیرا هم بگ تشیمزاحم ناموسش شود و او تازه رضا

 شد! یم شیغصه ها یرو یدرمان یهم داشت درد ب رتشیغ

روان شناس نبود ،  کی شبیبود ، از خودش و خشمش...د دهیترس شبید تمام

 یمرد بود که خشم و تعصبش منطقش را کور کرده بودند.مرتب م کیفقط 

 یهوا یبه او برساند ! حاال اما وقت یبیو اس دیایآمال فرود ب یدستش رو دیترس

 بیآس کهراحت شده بود  الشیداشت.خ یبه سرش خورده بود حس بهتر رونیب

 !دید یصبور م یلیبه او وارد نکرده و خودش را خ یا یجسم



 یکالنتر نیخواب به طرف اول یزد و با همان سردردناک و چشمان ب استارت

کردن ان ادم  دایدانست پ یکرد!م یم مینامه را تنظ تیشکا دیحرکت کرد.با

شان و  یآرامش زندگ یرفت! برا یاست اما تا تهش م یکار زمان بر ضیمر

 نی! اترف یرا م شیتا انتها شیدرد عذاب اور درون رگ ها نیساکت کردن ا

 کرد! یم شیآمال را متوجه خطاها یکم دیوسط هم با
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نمانده  یسخت بود اما انگار راه شیچشمان سرخ دخترک و درد صدا دنید

 یتجربه به نظر م یخام و ب یادیز شیها هیو حاش یزندگ نیا یبود.آمال برا

 امد و آرکان...نگرانش بود!

که خارج از گود بتواند  یگرفت ، روان شناس یکمک م اریاز کوه دیبا دیشا

 کم اورده بود! گریو کمکش کند!خودش که د ندیشان را بب یزندگ
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که  ییها نیو ماش تختیپا بیو غر بیعج کیآلما ، حواسش را از تراف یصدا

با  شیکرد و برا یمقابلشان بودند پرت کرد ، داشت با عروسکش صحبت م

 هیتک نشیگفت ، به در ماش یهم متوجهش نبود قصه م یلیکه ارکان خ یزبان

 تر نگاهش کرد : دخترم؟ قیزد و با برگشت به عقب دق

 مامان! میکوچکش را جمع کرد و لب زد : بل یآلما باال امد ، لب ها سر

 یبه جلو حرکت کردند و با صدا یها کم نیماتش برد ، ماش یلحظه ا آرکان

 ؟ییبابا هیجلوتر رفت : مامان ک یپشت سرش او هم کم یبوق پژو

 ، با دستانش محکم عروسکش را گرفت : آما جون مامان! دیخند آلما



شد ، درد سرش شدت گرفت و  دهیدرست پشت گردنش کوب یضربه ا انگار

 یمال را به مادرآ شیکه الما نیبد؟ا ایچشمانش را کوتاه بست .خوب بود 

دانست ادامه دادن  یکه نم یلحظات نیشراط و در ا نیبود! ان هم در ا رفتهیپذ

نگاهش  یحرف چیباز شد و او بدون ه یباالخره کم ریغلط ، مس ایدرست است 

 را از آلما گرفت!

اش راه  یحس ناشناخته آمال را به زندگ کیرا رها کرده و به دنبال  زیچ همه

متفاوت با خودش چقدر سخت است  یکنار آمدنش با دختر دید یداده بود.حاال م

با  یزندگ نیبود که آلما به او وابسته و خودش هم به ا دهیفهم ری، اما انقدر د

 خو گرفته بود! شیرادهایتمام ا

بزرگ به جا مانده از آن ،  یتلخ و ناکام یبا تجربه  ییشکست زناشو کی بعد

بود که  نیدانست ا یکه م یزیداشت!تنها چرا ازخودش باور ن یاشتباه نیهمچ

بود!اما نه با قهر و  ازیجفتشان ن یکه برا یزیبدهد.چ هیرو رییتغ یکم دیبا

با رفتارش  دی، فقط با فتادا یکارها به روال نم نیبا ا یا یزندگ چی....هیلجباز

 کرد هرچند که سخت بود! یامال را متوجه خودش م

را زد و  نیماش ریشود ، دزدگ ادهیکمک کرد تا پ شی، به آلما دندیرس باالخره

دخترش  یکرد به رو یدست در دست کوچکش ، وارد اسانسور شدند!سع

خودش و آمال  نیو کدورت ب یسرد نیا ریخواست درگ یبزند ، ابدا نم یلبخند

 یخودش باز کرد و خم شد تا کفش ها دیبا کل شهیشود! در خانه را برعکس هم

خم شد دردش شدت گرفت  نیی. سرش که به طرف پااوردیرا از پا در ب شیآلما

کرده از  دایامتداد پ یو آن فشار عصب تیشکا یبرا یساعت دوندگ نی، بعد چند

 نابود بود! بایشب قبل ،  تقر

 یبا ذوق وارد خانه شد و آماجانش را صدا کرد ، انگار برعکس گفته  آلما

بلند شد و  یلفظ مامان خو نگرفته بود!با آه با یهنوز هم آن قدر نشیدرون ماش

 دیچشم د ریگذاشت و در را بست! از ز یخودش را هم داخل جاکفش یکفش ها

گرفت و با آلما  شامد و دختر کوچکش را در آغو رونیکه آمال از آشپزخانه ب

 کرد! یزبان باز شیبرا
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 داد! یآرکان ، دخترک را رها کرد و دستپاچه سالم دنید با

 شهیسرخ بود اما مثل هم یتر نگاهش کرد ، چشمانش کم قیبار دق نیا آرکان

برد ،  یعزت نفسش لذت م نی، از ا دیرس یاش خوش لباس و مرتب به نظر م

ه بود و خودش هم معتقد گفت اریو جواب سالمش را داد.کوه دیکش یقینفس عم

 شیبرا ی! سردستیخودشان راهگشا ن نیب یارتباط یبود بستن تمام راه ها

 به آن نداشت! یبود اما دعوا..اعتقاد ازین

توقع نداشت جواب سالمش را بدهد ،  دیبا چشمان متعجب نگاهش کرد.شا آمال

 بود را فشرد و جلو رفت : شام درست کردم! ستادهیدست آلما که کنارش ا

 یدانست که چه کس یپشت چشمان آرکان نشست.کاش م یخسته و پردرد لبخند

تواند او را نرم کند ، آمال  یداده که از راه شکم م انهیناش  یبه او مشاوره 

قلبش نشاند ،  یرو یقیدرد عم نیتجربه بود و ا یشان ب یزندگ یبرا یلیخ

امد ،  یمصحبت دخترش تا اتاق  یرد اتاق خواب شد.صدانزد و وا یحرف

 کند! فیآمال تعر یبرا اریکردنش با فرزند کوه یداشت از باز یسع

را داخل سبد کنار حمام انداخت و وارد حمام شد!سوزش چشم و  شیها لباس

افسار ذهنش  یبود لحظه ا یکرد.فقط کاف یداشت کالفه اش م گریدرد سرش د

و عکس ها و بعد..تمام تنش  لمیآن ف ادیرا رها کند تا برسد به شب قبل ، به 

 و بسوزد! ردیآتش بگ

 شیکرد ، از حمام که خارج شد لباس ها شهیگرفتنش را کوتاه تر از هم دوش

، نفس  شیگرفتن آب موها نیو ح دیباال پر شیتخت اماده بودند.ابرو یرو

کرد و مطمئن بود  یکارها نم نیرستاد . آمال از اف رونیب یا مهینصفه و ن

 است! یگریسر کس د ریراه کارها ، ز نیا یهمه 



 دینم دارش کش یموها انیم یتخت نشست! دست یو بعد رو دیها را پوش لباس

را گذرانده بود!آمال که وارد  یو سر دردناکش را فشرد.روز مزخرف و بد

مضطرب و دستپاچه چشم دوخت ، تا  یاتاق شد ، سرش را رها کرد و به او

 یم شهیپ یخدا طلبکار ی شهیدختر هم نیبود.ا دهیرا ند شیرو نیبه حال ا

 شام؟ یاینگاه سرد آرکان زمزمه کرد: نم دنیگرفت ، با د

 کی.ستادیبرود اما ا رونیبلند شد ، بدون دادن جواب خواست از اتاق ب آرکان

 لیو دل دیاش پچ ینید شد در باز کنارش ر یعطر آمال بود که وقت لشیدل

 قینفس عم کیبزند ، اول  دیکرد با یکه حس م ییگفتن حرف ها گرشید

، با درست  هیدلخور نمونیب یکه بهت گفته وقت یو بعد نجوا کرد :  کس دیکش

ها  یدلخور نیکردن غذا و زدن عطر مورد عالقم و البته آماده کردن لباس..ا

 نبوده!  یمشاور خوب یلیشه ، خ یرفع م

شد  ستادنشیاما جواب آمال باعث ا دیشام بنشن زیبرود و سر م رونیب خواست

 طور زنارو دوست دارن! نیخوندم مردا ا نترنتینگفته ، ازا ی:کس
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 یحالت ممکن نگاهش م نیو در مظلوم تر ستادهی.ادیبست و با تعلل چرخ چشم

 دهیکه کش یرا فراموش کند.درد زینگاه ، همه چ نیکرد.زود بود که به خاطر ا

 نترنتیاز ا دنیسرک کش یتمام شده بود : چرا به جا نیسنگ شیبرا یلیبود خ

 اد؟یخوشم م یاز چه زن یدیاز خودم نپرس

ازت بپرسم چه  ادید : بدم مبو لشی، با تمام حسادت نهفته درونش باب م جوابش

 !یفقط من و دوست داشته باش دی..تو بایرو دوست دار ییزنا

 نگاهش کرد : دوست داشتنم برات مهمه؟ یکم



 کرد: آرکان؟ شیسر بلند کرد و صدا یشاک آمال

حالت  کی، چشمان درشت شده اش در  دیطلب یحالت آغوش م نیدر ا دایشد

 یکه درست کرد ییفرستاد : غذا رونیغوطه ور بودند ، نفسش را ب یبیعج

 شام! میشه.بر یسرد م

تر به سوالش فکر  شیامال ب دیبا دی، شا یحرف زدن را بست.کامال تعمد راه

 یحرف هارا برداشته و ادامه اش م نیا نیب یکرد و بعد دوباره ، نقطه  یم

ش باال انداخت!خود ییابرو ایظرف الزان دنیدادند.وارد اشپزخانه که شد با د

که  دینکش یکوچک را صدا کرد ، طول یهم پشت سرش داخل شد و آلما

 !ندیبنش زیدخترک با سروصدا وارد اشپزخانه شد و آرکان کمکش کرد پشت م

آمال نکرد ،  یرچشمیز یبه نگاه ها یسکوت شامشان را خوردند ، توجه در

 شیبود احترام قائل بود که بعد خوردن غذا دهیکه کش یزحمت یبرا یاما آن قدر

 ببرد! نکیشستن تا جلو س یکند و ظرفش را بردارد و برا یتشکر

 گریبود.د دهیداده و خواب تیرا خودش خواباند ، با سه قصه باالخره رضا آلما

تخت پرتاب کرد و  یهمه درد را نداشت!خودش را رو نیا شیسرش گنجا

امد.هزاران فکر ، رژه وار  یمانش نمچشمانش را بست!خواب اما به چش

شان خوب نبود.نبضش  یزندگ یروزها نیرفتند!حال ا یدرون سرش راه م

 شود! یختم نم یخوب یزد و معلوم بود اگر به ان نرسند ، به جاها یم فیضع

 یلیبا هم کفو خود ازدواج کنند.آرکان خ دیگفت آم ها با یم شهیهم پدربزرگش

کرد اگر دو آدم هم را درک کنند  یحس م شهیجمله معتقد نبود.هم نیبه ا

شد  یم کیاش به شکست نزد یبار دوم داشت در زندگ یاما حاال برا ستیکاف

 هم غلط نبوده! یلیخ رمردیکرد ، حرف پ یکه گمان م یطور

آمال که انگار تازه وارد اتاق شده بود باعث شد پلکش  فیظر یصدا

اما  دیرس یبه نظر م یدر ظاهر عاد دیبود..شا دهیپرس یقیبپرد!سوال عم

 جوابش ، اصال راحت نبود!

امال هم راحت نبوده!با تعلل چشم باز کرد و به او و  یبرا دنشیداشت پرس حتم

زده بود زل  هیتک شیآرا زیو به م ستادهیتخت ا کیاش که نزد رهینگاه خ

 یو حاال داشت از خودش م یدیزد!قبل شام گفته بود از خودم چرا نپرس



 دهیپرس مبر بدش امدن...بازه یکه کرده بود مبن ی.با وجود اعترافدیپرس

 توانست داشته باشد؟ یم یا یچه معن نیبود.ا

 اد؟یخوشت م یتو از چه زن_
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،  شیانداخت وسط فکر ها یدست م دیسوال ابدا راحت نبود.با نیبه ا جواب

 یم یگوشه ا کیشده  یکرد.طبقه بند یزد ، مرتبشان م یاضافه هارا کنار م

که مرکز  قرار گرفته بود را  یان فکرها ، آن یگذاشتشان ، بعد از وسط همه 

 ی عالقهزن مورد  قایدق دیفهم یداشت و م یکرد! برش م یم یخاکروب

 !ستیاش چه زن یگزند

 آهو ، آرام و صبور.. هیشب یزن کی دیشا

 ..رینظ یب یو درشت و کدبانوگر زیمادرش ، پر از اعتقادات ر هیشب دیشا

نه..او  تشیمالکش بودند اما اولو دیها شا نی، ا دید یکرد م یهرچه فکر م اما

خواست که محکم باشد ، سرزنده و لبخند بر لب ، شاد و پر از رنگ  یم یزن

را به  قتیهم گفتن حق طیشرا نیکه در بدتر ی، صادق ،  طور یزندگ یو بو

 چیقدر استوار که ه نحال ، آ نیبلد باشد و در ع یبدهد ، مهربان حیدروغ ترج

اشد تالش اش بلد ب یحفظ زندگ یکه برا یوقت نگران تنها بودنش نباشد. زن

لحظاتشان حالش را خوب کند و از همه مهم  نیتر یکند ، بلد باشد در خصوص

نامرتب بودن و شلخته بودنش قرار  یبرا یرا بهانه ا شیها یتر ، روزمرگ

 ندهد.

 هیشب ستی، زن مورد عالقه اش کس دیفهم یم دیچ یهارا که کنار هم م نیا

 آمال!



 خود آمال.. اصال

اش را  یریپذ تیولیگرفت و مس یاز گذشته اش درس م یکه اگر کم یآمال

جهان عاشقش  نیبا هم یمواز یایتوانست تا دن یکرد ،  آرکان م یم ادیز

 باشد!

و  تیعصبان یو خوشرنگش ، ناخوداگاه همه  یاش شد ، به آن نگاه جد رهیخ

کور کرد و دستش را به طرفش دراز کرد . دخترک  یلحظه ا یخشمش را برا

 کیدست او قرار داد و بعد آرکان با  انیزود دستش را م یلیما خجاخورد ا

 .کم یتخت و مقابلش با فاصله ا ی، درست رو دیفشار وادارش کرد بنشن

 یکه جواب متقابل هم م یرا رها نکرد ، همان طور نگاهش کرد.نگاه دستش

او را پشت گوشش فرستاد و  یرها یجلو رفت، موها گرشیگرفت! دست د

بخورد!  وندیسرش را کج کرد تا گونه اش به کف دست او پ یآمال ، تعمد

 !دندیبارشان باشد کوتاه لرز نیانگار هردو اول

که بلند شد خش داشت ، درست مثل صبح و شب قبلش: مامانم سر  شیصدا

وون بودم اتاق و در اتاق و بست! نوج یبار اون و کشوند تو هیازدواج آهو ،  

!نگاه به االنم ستادمیپشت در ا یواشکیو فوضول!شب قبل ازدواجش بود ! رفتم 

 خودم و داشتم! یطنتای!به وقتش شاهویه ینکن که ارومم و ب
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.آرکان  دیخودش را جلو کش یشد و کم ریلبخند ش نیا دنی، آمال هم با د دیخند

 یخاص شرق یها وهیم یبو هیشب یی.عطرش معرکه بود ، بودیکش یقینفس عم

 کیو بهارنارنج نزد یرازق اسی یبه بو یدیکش یتر نفس م شیکه هرچقدر ب

 بود! یدیعطر نعنا را داشت! عطر جد یو خنک یشد و تهش تلخ یم



 و اغوا کننده! رینظ یب قیتلف کی

بست و بعد ،  آرام بازشان کرد : داشت بهش درس  یقیرا با نفس عم چشمانش

چندتا  شهیگفت زن خوب ، هم یداد ، درس زن خوب بودن...! م یم یزندگ

گفت  یخونه و غذاش و ! م طیداره ، تخت همسرش ، مح یو گرم نگه م زیچ

ل یبدونه پاشنه آش تیکنه ، وقت عصبان دایقلق همسرش و پ دیزن خوب با

همسر و بچه هاش وقت بذاره و  یبرا شهیهم دیو رامش کنه ، با هیشوهرش چ

 وقت....با همسرش کل کل نکنه! چیه

باز  شیواکنش نشان بدهد که با فشرده شدن دستش ، لب ها عیخواست سر آمال

توانست از  یکرده بود.نم ینیب شینشده بسته شدند .آرکان واکنشش را پ

تمام عمرش  یبگذرد: با مامان موافق نبودم ، هرچند تو قشیعم یها رنفسیخ

 دهید ونازش یجد یندارم دعوا ادیوقت به  چیکرد ، من ه یطور زندگ نیهم

 نیو بخش اعظمش بابت هم تیگرم و پر از امن شهیما هم یخونه  طیباشم.مح

 دایپ دیراه مخصوص خودش و با هیتفکر مامان بود! اما به نظر من هرکس 

امن و شاد! سنم کم بود اما خب...متوجه بودم  یزندگ کی یاسه کرد و یم

 ده! یجواب نم یا یراهکار مامانم واسه هرزندگ

خنک نعنا  ی حهیاز عطرش حاال فقط را د،یکش گرید قینفس عم کی دوباره

 یلیآهو خ یزندگ دمیفهم هیمانده بود : روان شناس که شدم ، زودتر از بق

کنه! اهو  یم انتیهمسرش بهش خ دمیزدم بهش...فهم یدست هی! ستیقشنگ ن

بهش  نستمتو یخودم نم انت؟یداد اما...خ یمامان و انجام م یراهکارها یهمه 

شد ،  ینم هیتوص یلیخ زانمونیبه عز یما مشاوره  یحرفه  ویبکنم! ت یکمک

 از همکارانم! یکی شیارجاعش دادم پ نیهم یبرا

کردن باشد ، دستش  انتیامد اهل خ یاصال نم نیمات مانده بود.به حس آمال

 دستان آرکان محبوس شده بود. انیهمچنان م

 یاما افسردگ ادیبه بار ن ییتا رسوا یزد با کس ینم یحالش بد بود ، حرف_

شد! باورت  یداشت نابود م تشیشده بود ، اعتماد به نفسش و شخص کشینزد

و زشت  ادیبود بهش نمکرد معتقد  یسر م یا یشه هررنگ شال و روسر یم



 نیو ا دکر یم یکه به خاطر بچه هاش زندگ یآدم منزو هیشده؟ اهو شده بود 

 !گرانیبه خاطر د یبود ، زندگ ینوع زندگ نیخطرناک تر

را هم  گرشی، دست د یاراد ریخ یلیآرکان نشست آمال خ یکه به چهره  اخم

به وجودش بدهد ، هرچند  یخواست دلگرم یدست آرکان گذاشت.دلش م یرو

 زده بود . یخودش...گند بزرگ
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کرد پس چرا؟ اون جا بود که  یم یمامان زندگ هیبرام سوال شده بود آهو شب-

 چیبودم ه دهیشد! چون تازه فهم تیاهم یزن خوب و زن بد برام ب یمعن

کنه! آهو هم متوجه شده  زیتونه زن خوب و از زن بد متما ینم ینیمع فیتعر

که از  دهکر شیگرم کردن زندگ ریبود انقدر خودش و به خواست مامان درگ

 خودش غافل شده!

نگفت متوجه  نیو روشن نگه داشت و به حس شیداد ، چراغ زندگ هیرو رییتغ

خودش  ی. برادیتر به خودش رس شید ، بدا رییشده اما رفتارش و تغ انتشیخ

 ادیمداوم داخل خونه ،  یهفته  کیلباس  کی دنیپوش یزمان گذاشت و به جا

 خوبه! یلیمشترک ، خ یبطن زندگ یگرفته بود تنوع تو

گرفت  ادیمشاورش  ییاما نذاشت ، با راهنما نیخواست برم سراغ حس یم دلم

 یبده ، آهو که عاشق خودش شد و برا رییاون ، خودش و تغ رییتغ یبرا

 چی! بدون هنهیانگار تازه عادت کرد اون و بب نمیخودش وقت گذاشت ، حس

از  رتمیشد ، من موندم و غ دهیبر شونیطرف سوم از زندگ یپا یثیحرف و حد

 یزندگ نیا دمیکه دست و پام و بسته بود.اما هربار د یعذاب خواهرم و قسم

 یزندگ هیبق یبرا گهی! اهو ددمیکش قی، نفس عمچرخه  یچرخش م یداره رو

کرد.آدما خودشون و دوست داشته باشن ،  یم یخودش زندگ یکرد.برا ینم



نداده بود  ادیبود که مادرم بهش  یزیچ نیشن! ا یهم متوجه ارزششون م هیبق

 ینداده بودن که رو ادینداده بودن! ادیبه پسرشون  نمیو البته پدر و مادر حس

 کرد! شیخصوص میرو وارد حر یکیخودش پا گذاشت و  تیشخص

 قشنگ بود؟ شی: پس چرا خود مامانت زندگدیآمال لرز یها لب

بود پدرمم از خودش گذشت  نیپدرم ، مسأله ا یمامانم از خودش گذشت برا-

 یا یزندگ چیه یگم نسخه  یم نیهم یرابطه دوطرفه بود.برا نیاون..ا یبرا

 !بی! آدما متفاوتن ، متفاوت و عجدیچیپ یا گهیکس د یشه برا یرو نم

نگاهش کرد.از  قیدورش رها شدند.آرکان دق شیافتاد و موها نییآمال پا سر

چانه اش برد و  ریگله مند بود اما...دوستش داشت .دستش را ز یلیدختر خ نیا

کدورت  نیخواست ا یبار درد داشت ، نم نیسرش را باال آورد ، نفسش ا

 یکه وقت ادیخوشم م ین اعتماد به نفس امال شود : من از زنرفت نیباعث از ب

شه ، بازم بلده خودش و  یم جادیشکاف ا نمونیب یکنم ، وقت یباهاش بحث م

لباس بپوشه و با عطرش دوش  کیدوست داشته باشه و بره حمام ، مرتب و ش

چشماش از  ادیم شی، کم پ طیشرا نیسخت تر یو تو شهیکه هم ی، زن رهیبگ

گرفتنش ،  ادیدنبال  هر یم ستیبلد ن یزیسرخ بشه و محکمه ، اگه چ هیگر

هاش بهش  یبدقلق یکنه دختر سه سالم با همه  یم ی، کار نترنتیاز ا یحت

رقصه و  یکنه ، خوب م یدعوت م بیعج یبگه مامان ، من و به کارها

 خوب بلده از زن بودنش لذت ببره!

و پر  یبود ، جد قیعم یکرد.نگاه آرکان پر از گره ها یمات نگاهش م آمال

گفت ، ته دلش حس  یاو را م اتیخصوص قایهمه داشت دق نیحفره...با ا

 نییتند به پا بیش کیکه از  یسوار یاسک هیسقوط داشت ، شب
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کرد.چقدر  یم زاریخورد ، نگاه مصمم آرکان خودش را از خودش ب یسرم

تر هم  نیریش نیو مگر از ا شیایدن یها یسر خدا غر زده بود ، بابت تمام تلخ

 گرفت. یقاب م دیاش را با یزندگ یجا نیشد؟ ا یم

زن مورد  یارایکه مع یادامه داد : خانم یو به آرام یقیبا نفس عم آرکان

 ...دلخورم ازت!یو از قضا همسرم یعالقم و دار

مردش  ی نهیاش را به س یشانیپ یامال بسته شد و با مکث چشمان

 نهیماند اما س ی.خنثدیچسباند.آرکان اما نه دست دورش حلقه کرد و نه عقب کش

بود و خفه : دلخور  زیآمال ر یبرخورد پر از عطر او شد .صدا نیاش از ا

 نباش!

 یاما لبخندش را زد.دخترک عذرخواه دید یزد ، او که نم یلبخند تلخ آرکان

گشت .دنبال به خود آمدن آمال  یواژه نم نیکردن را بلد نبود ، او هم دنبال ا

داشت. دو آدم  اجیتر او احت شیب یبه همکار تیپر مسئول یزندگ نیبود.ا

 نیام ابودند. قصد ادغ هدور از هم حاال کنار هم قرار گرفت یایمتفاوت با دو دن

نرم بود : الزمه  شیتر کردنشان را چرا ، صدا کیرا نداشت اما نزد ایدو دن

 برات!

 ! تیسرد دنیسخته د-

 و عکسا! لمایاون ف دنیسخت بود د-

اما  دیلرز ینم یبغض نداشت، حت شیدر همان حالت مانده بود ، صدا آمال

 : پشتم باش آرکان !  دیفهم یرا  م بشیآرکان حس غر

 یرا به سمت باال گرفت و اخم کرد.پشتش بود ، گفتن نداشت. عمل کردن سرش

 یکند ، زود بود برا دایادامه پ یسرد نیا یکم دیبود اما همچنان معتقد بود با

از  ی، در هربرحه ا یشده بود و هر ادم زشی، آمال عز یریسهل گ نیا

داشت!  اجیبزرگ تر احت یزهایبه چ دنیرس یبرا یبه احساس ناکام یزندگ

حرف را  نیخودش عمل کردن به ان سخت تر از او بود.بنابرا یکه برا یزیچ

 ده؟یعوض کرد تا موضع خودش را مشخص کرده باشد : عطرت جد



کرد ،  یاش م ییعطر هوا نیا یبیشد.داشت به شکل عج یم وانهید دیپرس ینم

سانت هم از آغوشش جدا نشد.دستشان هم که هنوز قفل هم بود  کی یآمال حت

را با لبخند کوتاه و  گرشینرم شود و دست د ی.جوابش اما باعث شد آرکان کم

 یداشت! تازگ یزگتا شیکه ، برا ی!جواب بامزه اچدیدور شانه اش بپ یا هیثان

 کرد! ینم دایرا پ هشیاش ، شب یقبل یکه در زندگ ییها

و  یتراپ دیگن خر ی. بهش مدمشیاز رفتنت از خونه رفتم خردوساعت بعد -

 کیباالست. متشی، ق دمیالبته ممکنه ضدحال باشه برات اما از کارت تو کش

 ومد؟یکسر از بانکش برات ن امکی! پدمیآف خر یو پونصد تو ونیلیم
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برداشت ،  الزم  شیخنده اش را خورد و دستش را از دور شانه ها یسخت به

اش را نگاه هم نکرده ؟ هرچند..در  یحالش انقدر بد بود که گوش دیبود بگو

اش کرده بود خرج  ییهوا زانیم نیکه ا یکرد.عطر یفرق نم هیاصل قض

 !گریبود د یتراپ دیدستانش گذاشته و به قول آمال...خر یرو ینیسنگ

 نشیریها اصال ش نیکردن داشت و هم دیخر یبود بعد بحثشان حوصله  جالب

 کرد. یم

 یباز هم آن قدر  اریکوه یوارد خانه شد باوجود سه ساعت مشاوره  یوقت

کرد تا مدت ها از شدتش ، آتشش خاموش نشود اما  یبود که فکر م یعصب

 حاال...حالش بهتر بود.

 کند! سهیبا عسل مقاخواست او را  ینم

 کرد. یبه زن خوب ذهنش اضافه م گرید ی نهیگز کی دیبا



 نیشد و آمال ا یآتش م یکه با وجود تمام اشتباهاتش ، خودش آب رو یزن

 بیآرامشش...عج زانیم نیا شبید یرا داشت وگرنه بعد زلزله  تیخصوص

 بود!

 خش نداشت! گریهم د شیصدا

 بود! بیهم عج نیا

 ؟ یهمه آرام نیآمال بودن و ا با

 بود! بیرابطه از اول تا آخرش....عج نیا ی همه

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

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

********* 

 ه؟یهنوز کار ک نیدینفهم-

را به گوشم  لیموبا گریدست مشغول هم زدن ژله بوده و با دست د کی با

 !میفهم یداره اما زود م ادیز یچسبانده بودم  : نه ، دوندگ

 شوهرت دعوات کرد؟-

توانستم اسمش را دعوا بگذارم  ینم یلی.خدمیکش یقیکرده بود؟نفس عم میدعوا

ها آماده کرده بودم و او شوک زده ام کرده  نیبدتر از ا ی، خودم را برا



 عتایبود : طب یگرفت عال دهیشد ند یمدتش را م نیا یبود!فقط اگر سرد

 نکرده!  قممیتشو

آرام زمزمه کرد : آمال  یباعث مکثش شد ، بعد با همان صدا میسرباال جواب

 ست؟ی، کار روزبه ن

 یلیاز آدم ها خ یشناخت بعض یهم به روزبه فکر کرده بودم اما ، برا خودم

کف دست بود.در  هی، روزبه شب یبا آن ها بگذران یادینبود زمان ز یاجیاحت

را ثابت کرده بود : نه نغمه ، از روزبه  نیمان هم ا یتمام مدت دوست

 !ستین اشارمینم کار مطمئ یمطمئنم!حت

 تو سود ببره! یتونه انقدر از بهم خوردن زندگ یم ی؟کیپس اخه ک-

 م؟یدرهم رفت و قاشق را در ظرف ژله رها کردم :بهم خوردن زندگ میابرو

پخش  ستین یخود تو که مشکل یحرص جواب داد : احمق جان ، برا با

رقصات ، قبل ازدواجت هم اصال برات مهم نبود.چرا اون موقع پخش 

تونست  یو پخششون م یپخش شد که تو ازدواج کرد یزمان قاینکردن؟دق

بهم خوردن  یبرا قایدق یدیباعث بشه شوهرت ازت زده بشه! نفهم

 ؟یدر حالت عاد لمتیککت بگزه از پخش ف یهست یتو آدم ته؟وگرنهیزندگ

رنگ  یآب عینشستم ، نگاهم به طرف ژله و ما زیرفتم و پشت مفکر فرو  به

پر  یباز یاز صدا یگرینغمه و د یگوشم از حرف ها کیداخلش بود و 

 نجوا کردم :عسل؟ یالما پر شده بود ، آلما؟مادرش....با اخم کمرنگ یسروصدا

 ؟یگ یکه م نیا هیک-

که از گناهشان مطمئن نشدم  یگرفته بودم آدم هارا تا زمان ادیآرکان  از

مهر  نیهم یخودش رفتار کنم ،  برا هیخواست شب یقضاوت نکنم ، دلم م

 زنم! ی، فعال برو نغمه..بعدا باز زنگ م یچیزدم : ه میسکوت به لب ها

 ، به مارال جون سالم برسون. یاوک-
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 ریسر دادم!دست ز زیم یرا رو لیزمزمه کردم و با قطع تماس ، موبا یا باشه

که  یگرفتم.تنها کس یرا به باز میپوست لب ها گرمیچانه گذاشتم و با دست د

حال  نیبرد عسل بود اما با ا ینفع را م نیتر شیمن ب یاز بهم خوردن زندگ

 !کردموردخاص قضاوتش  نیراجع به ا نانیشد با اطم یاصال نم

 یزیتر از چ شیاش ب یباز جانی، ه غیشده بود به ج لیتبد گریآلما د یصدا

قرار دادم  خچالیو داخل  ختهیکردم.ژله ها را درون ظرفش ر یبود که فکر م

ذرات  دنیبخورد.چسب سیخ یآب گرم گذاشتم تا کم ریو بعد ، کاسه اش را ز

 یمدت دیشد و با یم زیحل نشده به ظرف ، سخت تم یژله  یچسبناک دانه ها

بود که دلش  ییرایهم سفارش همان دختر تپل داخل پذ نیماند!ا ا یآب م ریز

 هوس ژله کرده و دستورش را داده بود!

به عسل زد ، احمقانه بود که بخواهم با او وارد جنگ  یزیفکرم گر بازهم

بود.بن  دهیبن بست رس کیاو و آرکان به  ینبود...زندگ یشوم.اصال جنگ

جاده  یبه ان سو یشد باز راه یخراب م شیانتها واریکه هرچقدر هم د یبست

 رونیسالم بلند آلما از فکر ب یفرستادم و با صدا رونینداشت!نفسم را ب

 آمدم.متوجه امدن آرکان نشده بودم.

لبخند  شیدختر تپلو یخم شدنش جلو دنیو با د دمیکش یهمان جا سرک از

را با دست مرتب کرده  میبود . موها یدنیزدم. در نقش پدر بودنش ، د یمحو

 : سالم! دمیکش قیو چندباره نفس عم

 یرا چرخاند ، هنوز سرد بود.هنوز جز سالم و خداحافظ و صحبت ها سرش

و  ستادیشد!دست آلما را رها کرد و ا یرد و بدل نم نمانیب یحرف یمعمول

استادش در  شیمدت پ نیجوابم را آهسته داد و به سمت اتاق قدم برداشت! ا

 یرامرکز مشاوره به شکل پاره وقت مشغول شده بود! اما هرجا که بود ب



 الیآلما بماند و من بتوانم با خ شیرساند تا پ یساعات مالقات خود را به خانه م

 مارال بروم! شیراحت پ

 میخواستم تسل یکردن خواست.نم طنتیثل سابق شرا نگاه کردم و دلم م رفتنش

برود  ادمیخواستم چندسال بعد خودم را  ینوع دردها شوم! نم نیو ا یزندگ نیا

به  رهیگرفتم و خ یجا بماند.دم یزندگ کیزن افسرده وسط  کیو فقط از من 

 آلما ، در فکر فرو رفتم!

 کردم؟ یم دچهیبا

 توجهش لک زده بود! یبرا دلم

 جمعش کنارم... شهیها و آن حواس هم ینگران ینگاه خاصش...برا یبرا

اش رفع شود ، تا بفهمد که حق را  یبود بلد نبودم چه کنم تا دلخور نیا قتشیحق

فکر کرده بودم  نیبه او داده ام ، که متوجه شود متاسف هستم!تمام شب قبل به ا

خاص  یها طنتیش بود که قبل ازدواج یبا تمام گذشته اما اگر آرکان ، مرد

 شدم.بعد یم یچه حال دیسر یاز ان ها به من م یکی لمیخودش را داشت و ف
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دهانم طعم زهر گرفته و کامم را تلخ کرده بود!فکرش هم بد  بالفاصله

سخت بود و  نیکه تا وسط منجالب فرو رفته بودم فکر به ا یمن یبود..برا

 ...ادیز یلیبود ! خ ادیاو پس چه بود؟تحملش ز یبرا

زن و مرد ،  یاز رابطه  فمی.تعاردمیند یوقت بعد ماجد با مرد چیرا ه مارال

که آن  ییلوسم از پسرها و عشوه ها یها یمحدود به تجارب خودم بود.به دلبر

ندانستن  نیدانستم و ا ینم ییزناشو یاز زندگ یادیز زیکرد .چ یها را تشنه م

همان جا غرق فکر  قدرفرستادم ، آن  رونیب یداد! نفس یداشت کار دستم م



باال  شی، ابرو دنمیآمد و با د رونیبودم که لباس عوض کرده از اتاق ب ستادهیا

 شده؟ یزی: چدیپر

توانستم  یگم کرده ام. نم ییجا کیکردم خودم را  ی.حس مدمیکش یقیعم نفس

تکان دادم و جلو رفتم ، کنار آلما  یبزنم .سر یعار یراحت بخندم و به طبل ب

 کیساخت و بعد با  یاش که مثل برج م ینشستم و به خانه ساز نیزم یرو

که  نیا یزل زدم.برا دیکش یم غیکرد و از ذوق ج یحرکت خرابشان م

 نگاهش حس نشود ، من هم مشغول ساختن برج شدم!  ینیسنگ

 یو کنار ما نشست.نگاهش نکردم ، آلما لگو نیزم یبعد ،  او هم رو یکم

کردم ، همان لحظه  کسشیلگوها ف ریسا یدستم داد و من رو یرنگ ینارنج

من گذاشت!برج  یلگو یرنگ را رو یآب یدست مردانه اش جلو امد و لگو

 رتبلگو سهم خود آلما شد که از بودن ما کنارش م نیر، آخ دیکش یداشت قد م

عروسکش  دنیعقب رفت و با کوب یو خوشحال بود! تمام که شد کم دیخند یم

 ! ختیآن ها خراب کرد و فرو ر یبه برج ، همه 

لحظه..با  کیو  دهیبرج بودم ، قد کش نیصحنه.من هم هم نیا یماندم رو مات

رها شده  یادم ها هیخودم را خراب کرده بودم! شب یتلنگر ،  خودم سازه  کی

 بودم!

و بعد  روزیاش صورت گرفته بود ، از د یدرمان یمیش نیاول روزید مارال

 یو ضعفش ، حالم بد بود ، آرکان چندروز دهیصورت نزار و رنگ پر دنید

 یو شک به آدم ها لمیف ی هیکرد ، قض یرفتار م نیبود که سرسنگ

لحظه چنان  کیاز بوشهر و شهرم ، همه باعث شدند در  اطرافم..دور بودنم

 بلند شوم. میکند که از جا ینیسنگ میشانه ها یرو یرفشا

نکرد.وارد حمام  یبار توجه نیبودم که ا یبا من بلند شد و من آن نگاهش

قرار  رشیکوچک خانه شدم ، درش را بستم و بعد....آب سرد را باز کردم و ز

دوش  ریز یشانیگرفت و از شدت سرما و پر یزیگرفتم.نفسم رفت ، تنم لرز ر

 نشستم! نیزم یخم شده و رو

 همان لباس ها... با

 کنم. دایو چالش پ اهویهمه ه نیخواستم خودم را از وسط ا یم



 رقصنده و لبخند بر لب و شاد را... امال
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بودند.لباس ها  دهیبه سرم چسب میخورد و موها یام سرم ینیب ی غهیاز ت آب

 شد! یکرخت م شیو بدنم داشت از سرما نیسنگ

 نکند! تمیاذ انشیرا هم بسته بودم تا آب و جر چشمانم

 داخل حمام؟ یبه در بلند شد : آمال؟ چرا رفت یآرام یضربه  یصدا

 یشد و داشتم به دما ینگفتم و چشمانم را بستم.لرزش بدنم داشت کم م یزیچ

نگران  یکم شیبه در خورد و صدا گرید یکردم.باز هم ضربه ا یآب عادت م

 بود : باز کن در و ! 

کردم دوباره آدم  یشد؟ اگر باز م یکالم و نگاهش کم م یکردم سرما یم باز

 یحمام قرار دادم و به سخت یها یکاش یشد؟ کف دستم را رو یسابق م

 امیم رمیدوش بگ هیرا هم بلند کردم : برام حوله بذار ،  می، صدا ستادمیا

 !رونیب

 !نمتیباز کن قبلش بب-

و اب صورتم را با دست گرفتم و  دمشیام راه افتاده بودم ، باال کش ینیب آب

کردم!شوک  یآب را هم گرم م دیاشدم ، ب سمیخ یمشغول دراوردن لباس ها

 همان چندلحظه آب سرد ، آتش وجودم را خاموش کرده بود!

زانو زدن و در خود  نیاب سرد بود و هم نینکرده بودم ، ته تهش هم هیگر

 مچاله شدن...



 یمحکم تر یبار ضربه  نیخودم را آرام کنم! ا یطور نیفقط بلد بودم هم من

به  انی، م یکوب یدر حموم و انقدر م ستیبه در زد و من چشم بستم : خوب ن

 کننا! یم رتیدستگ یجرم مفاسد اجتماع

رفت ادغام  یخودش م یکه همان طور برا یآب یبا صدا شیبود و صدا یجد

 ؟ هیشده بود: االن وقت شوخ

 قتشیحقآب گرم را هم باز کردم :  ریرا داخل سبد انداخته و ش سیخ یها لباس

 !هیو ندارم که بفهمم وقت چ نیا صیاالن قدرت تشخ

 !ای، زود درب ارمیآرام شد : برات حوله م شیصدا

 میگوش ها یچشمانم را دوباره بستم و دست رو شینگفتم و به جا یزیچ

آدم را  یطور کیآب ،  یخفه شده  یدوش گرفتم. صدا ریگذاشتم و سرم را ز

خسته شدم و حس کردم سرم  یکرد ساعت ها در ان حالت بماند!وقت یوادار م

،  ودحمام را بخار برداشته ب ی نهی.آدمیدوش کنار کش ریرود از ز یم جیگ

 رهیکه دوباره مه و مات شود به چشمانم خ نیو قبل ا دمیکش شیدستم را رو

 قطره اشک..سرخ شده بودند! کیشدم.بدون 
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در  یدسته  زانیباز کردم ، حوله ام را آو یآب را که بستم و در را کم ریش

تخت نشسته بود و  یاز حمام خارج شدم.رو دنشی!برش داشتم و بعد پوشدمید

 آب ، یسرما ی قهیمن نگاهش معطوف چشمانم شد.همان چنددق دنیبه محض د

 نکردم. هینگاهم نکن ، گر یام را راه انداخته بود : اون طور ینیآب ب

 شیبه من زل زده بود و صدا بیحالت نداد ، همان طور عج رییاما تغ نگاهش

 هم بد نبود! یکرد یآرام بود : م



 ی: دوست دار اورمیب رونیکشو تا لباس ب یرا گرفتم و خم شدم جلو میموها نم

 ؟ینیکردنم و بب هیگر

تخت و  یدراورده از کشو را رو یاسمم را صدا کرد و من لباس ها ریتغ با

 بود! یشوخ هیکنارش پرت کردم : 

 لطفا! اریرو به زبون ن یا یخشک زمزمه کرد: هرشوخ یلیخ یلیخ

مالقات  مینشستم و لب زدم : بر شیآرا زیمقابل م یصندل یهمان حوله رو با

 ؟یشهرباز میمارال ، بعدش هم بر

،  میدور مردمک ها یآن قرمز ایام  ی، عمق خستگ دیدانم در نگاهم چه د ینم

که کنارش پرت  ییبلند شد ،  لباس ها شیمکث از جا یهرچه که بود با کم

 یکرده بودم را برداشت و بغلم انداخت : موهات و خشک کن و آماده شو. م

 رم آلما رو آماده کنم!

آهسته به طرفم  یلیدم و او خز شیاز اتاق خارج نشده بود که صدا هنوز

 !یچی، دوست داشتم نگاهش کنم : ه دمیکش یقی.نفس عمدیچرخ

 قیکه نزدم و تا نوک زبانم جلو امد و عقب راندمش نشد اما ، عم یحرف ریگیپ

دوش آب  ریبهتر از رفتن ز یکن هیکه گر نیتر نگاهم کرد و زمزمه کرد : ا

 دنیاما..د نمیهات و بب هیسرد و قورت دادن غصه هاست!دوست ندارم گر

و  بغضقرمز از قورت دادن  یآب سرد و چشما ریاز موندن ز دتیرنگ پر

 !ستین یجالب یاشک هم ، منظره  دنیبه حبس کش

شناور ماندم ، سرم  شیمنظورش شده بودم ، چندلحظه وسط حرف ها متوجه

 یبرا یجالب یمنظره  یهرحالت یرا کج کردم و به زور لبخند زدم : من تو

 !دنمید

پشت سرش ، متضاد با  قیلبش نشاند اما نفس عم یمحو رو یام لبخند یشوخ

رفت و من سرم را چرخاندم  رونیلبخند محوش بود.درد داشت.اهسته از اتاق ب

 و چشمان سرخم زل زدم. دهیبه رنگ پر نهیو در آ

دوبار  یکیکه تا  ییبودند! از آن ها تیهو یب یقیموس کی هیآدم ها شب یبعض

، بدون قاعده و  یسراغ بعد یرفت یو م یشد یخسته م یکرد یگوششان م



 یضرب ها ایآماتور  ینوازنده  کی تاریگ یصدا هیقانون ، بدون مهارت...شب

 ...یسطح تو خال کی یاصول رو یب

 مقابلشان آدم در
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توانستد  ی، م تیداشتند هم اصالت و هم هو تمیهم بودند که هم ر یگرید یها

از سازها  یلیتنبک وسط خ کی یسه تار باشند و ضرب ها کی یصدا هیشب

ماهر در کنار  ستیالونیو کی یساز  یناله  یهم صدا دیکه اوجشان بدهد.شا

 اروپا! یرودها

هارا عاشق کنند ، حالشان کوک باشد و  میو مربخوانند  میتوانستند گل مر یم

 راهم کوک کنند! هیحال بق

 یب یقیموس کیگوش خراش  یساز با اصالت کنار صدا نیتصور کن هم حاال

 !ردیقرار بگ تیهو

ضرباهنگ  یسه تار ، صدا کی نیخوش طن یکن وسط صدا تصور

 قدر متضاد.. نیقدر دور از هم و هم نیبلند شود.هم یبرق تاریناهماهنگ گ

 بود. نیهم قصه

قرار گرفتن ساز درست و نادرست کنار هم با  نیمن و آرکان هم ی قصه

 ماهر و ناماهر بود! یدونوازنده 

 بد صدا و ناهمانگ.. یقصه  کی

و ناآشناست..اما هرچه  دیسبک جد کی یکرد یخوب بود ، اولش حس م اولش

 امد! یمان به چشم م یتر ناهماهنگ شیرفت انگار ب یجلوتر م



و  رمیبگ ادیساز زدن  ایراه داشت . کیمان بد صدا بود و فقط  قصه

 ...سازها را جدا کنم!ای

 یچشمانم داشت کمرنگ م ی.قرمزدمیکش نهیتر به طرف آ شیرا ب خودم

ساده بود  میمرطوبم را لمس کردم. تصم یزدم و با دست موها یشد.لبخند محو

 نداشتم! یخوب ی.چون من از جدا کردن ها خاطره گرفتم . یم ادی، ساز زدن 

 توانم. یکردم م یگرفتم و به همه ثابت م یم ادیزدن  ساز

تاخورده را دوباره درستش کنم و گذشته ام را از حالمان  یزندگ نیتوانم ا یم

 خط بزنم!

 لمس کردم. نهیآ یرا رو چشمانم

 کردم! یم درستش

 یقیهم نباشد اما موس هیشود سازتان شب یکردم م یعالم و آدم ثابت م به

 نواخت! یقشنگ

 کردم! یرا قشنگ م یزندگ نیا یصدا

 خودم! ی..درست با دست هاخودم

 محو انداخت! ی، طرح بخار نهیآ یام مصمم تر شد و نفسم رو چهره

که به قصد ضربه زدن جلو امده  یکردم و داغش را بر دل هرکس یم درستش

 گذاشتم! یبود م

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

************* 
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 ، شلوغ بود . یشهرباز

 ...یگریو هرزمان د شهیهم مثل

،  طیمح نیا یپشت درها یایدن یاهویمشکالت و ه الیخ یبودند که ب ییها آدم

برود  ادشانی یساعت یبکشند ، هوار بزنند و بخندند ، برا غیآمده بودند ج

 اند! دهیشان چسب یزندگ یو کجا ستندیدردها چ

 

 ذهن من ، فکر او...و دستان آلما! هیبود ، شب شلوغ

 یا یفیق یبستن گرشیدستش چوب پشمک را گرفته بود و دست د کی ییآلما

که آب شده و دستانش را نوچ کرده و او همچنان اصرار داشت آن را همراه 

 پشمک  بخورد!

 

، هردو به باال رفتن چرخ و فلک زل زده و در  میچمن ها نشسته بود یرو

درونمان معلق  یحلقه کرده و وسط شلوغ مانیسکوت ، دست دور زانوها

 !میبود

 

 یاسم بچه ا یکه هرزگاه یورمام یشاد ، لبخند....صدا یقی، موس غیج یصدا

 !ندیایخواست دنبالش ب یخواند و از پدر و مادرش م یرا م

همه  نی، باز هم انگار وسط ا یبیدر هم ادغام شده بودند و به شکل عج همه

 !میزد یسکوت دست و پا م کیصدا در 

 

با دستانش  راهنشیاز پ یو پشمکش را تمام کرد ، بخش یباالخره بستن آلما

 یشده بود!بعد هم با اعتماد به نفس کامل به بغل پدرش رفت.برا فیکث یحساب



او  یرنگ روشنش توسط دستان نوچ شده  راهنیآرکان مهم نبود انگار که پ

 یو رو رددخترش را محکم بغل ک هیبعد قض نیبه ا تیاهم یشود ، ب فیکث

 یدر هر چرخش دستگاه رو یزبیفر ی، نور رنگ دیچمن ها دراز کش

شکمش نشاند و بعد با خم کردنش ، سر  یافتاد.آلما را رو یصورتش م

را کرده در همان حال  ایدن فیپهنش قرار داد و او ک ی نهیس یدخترک را رو

 ماند!

 

 منظره نگاه کردم. نیهم چشمانش را بست و من با حسرت به ا خودش

 خوشبخت بود! آلما

 محض است! یارکان خوشبخت هیشب یکیبودم داشتن  دهیوقت بود فهم یلیخ

 

کتفش  یقلبم ، سرم را رو یرو نیفکر و بار سنگ نیشدم و با اتکا به هم خم

قرار دادم و به حالت دراز کش درآمدم!تکان خوردنش را حس کردم و بلند 

 را هم! نیزم یکردن اندک سرش از رو

 

 ؟یسوار بش یا لهیوس یخوا ینم-

 

 بلند شم؟ یعنی نیا-
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و با  دیچیرا دور من پ گرشیدستش را پشت کمر آلما قرار داد و دست د کی

به حالت نشسته درامد و مارا هم با خودش بلند کرد : بلند شو  یآرام یاعلی

 یخواست یا لهیهر وس می، بعد هم بر میدست و صورت آلما رو بشور میبر

 !میریبگ تیبل یوار شس

 

 سوار شم؟ ییتنها-

 

و او  دیپر رونیدار نگاهم کرد ، آلما با ورجه وورجه از آغوشش ب معنا

سر داد  یرا به نرم میفرصت کرد دستش را به سمت شالم دراز کند، موها

 ؟یکن یم ییکارا رو تنها یلیداخلش و زمزمه کرد : تو خ

 

 و متلک تموم شه؟ کهیقراره ت یک-

 

دارم  یزندگ نی، من تو ا مونهیو متلک نبود ، زندگ کهی: ت دیکش یقیعم نفس

 نه؟یا ریطور.غ نیرم و تو هم هم یجلو م ییتنها

 

تر  شیها داشت هر لحظه ب غیج ی، صدا دمیچمن ها جلو کش یرا رو خودم

 یبه شکل همزمان بود ، صدا گرید یشد و علتش حرکت دستگاه ها یم

بود  بیآمد ، عج یم میکه ما نشسته بود ییهم تا جا زیسحرام یقلعه  یقیموس

 ی: تو گفتمیدیشن یو حرف هم را م میزد یهمه صدا آرام حرف م نیکه وسط ا

 !میما خانواده ا

 

 !میزمزمه کرد : هست محکم



 

 یکرده ، توش مثل چ یغلط هیخانواده  یاز اعضا یکیباال انداختم :  شانه

 بکنه به نظرت؟ دیبا کاریمونده.االن چ

 

اش گرفت و بروز نداد ، تنها زمزمه کرد :دور از جون اون عضو  خنده

 جبران کنه! دیخانواده البته ، با

شدم ، از  زیلبر یو سرد یهمه دلخور نیوسط ا یهمه احترامش حت نیا از

 ؟یشدم: چه طور زیمهر لبر

 

 یفرز دستم قرار داد ، با نوک انگشتش خطوط یو رو دیرا جلو کش دستش

دست من گذاشت: راهش و  یو بعد ، کل کف دستش را رو دیدستم کش یرو

 !یکن دایخودت پ دیبا

 

 یدستم قرار داده بود که دلم م یکه رو یدست نیگرفتم از ا یقدر قدرت م ان

خورد و  یچمن ها غلت م یخواست تا ابد در ان حال بمانم.الما اطرافمان رو

همهمه وجود داشت گوش  بهیمردم که اطرافمان شب یصدا یمن ، به ترانه 

اراده لب زدم : چقدر خسته به  یسپردم ،  نگاهم اما درون چشمان او بود و ب

 آرکان! یرس ینظر م

 

 یتر شیخورد و بعد ، رنگ نگاهش پر از محبت شد ، به دستم فشار ب جا

 !دیمن و د یها یخستگ یکیوارد کرد : باالخره 
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 برات! رمیقلبم آتش گرفت و زمزمه کردم : بم شیبرا اریاخت یب

 

 بود : بمون برام.. ی، لحنش جد دیکرد و سرش را جلو کش یاخم

 

که من  یطور هیو ادامه داد : اما  دیمن نفس کش یمن رفت و او به جا نفس

کنم  هیمنم بهت تک ییوقتا هیهام برات بگم.بذار  یراحت از خستگ الیبتونم با خ

شم ، انقدر  یو کارات نترسم.من واقعا خستم آمال...منکرش نم ماتیو از تصم

کنم  یخواد ! هرجور فکر م یو ول کردن و رها کردن م دنیخستم که دلم بر

رو  یتنش ها باشه ، بد کس نینکردم که تاوانش ا یانقدر بد زندگ نمیب یم

 هی ییجاها هیخواد  یخستم که دلم م هیبد برام بخواد!من  ینخواستم که کس

خواد دلم  ی! دلم ممیزندگ کیبشم ، با تو ...شر کیرو با تو شر ییها تیمسئول

 قرص باشه از بابت تو!

 

 زمزمه کردم : نگرانم نباش آرکان ، قول... عیسر

 یحرفم ، صدا انیم دیپر یجمله ام را کامل کنم و با همان لحن جد نگذاشت

 لویچمن ها ز یبا فاصله از ما رو یکه کم یتیپرجمع یبلند خانواده  یخنده ها

 فیهم تعر یبرا یخنده دار زیانداخته و نشسته بودند ناگهان بلند شد ، انگار چ

کردم : نگرانتم  افتیدر رساها..حرفش را کامل و  نیا یکرده بودند ، با همه 

 زانیعز یبرا یحس عاد هی یباشم؟نگران ی، نگران زنم نباشم نگران ک

 هینشه به  لیحس در حد اعتدال بمونه و تبد نیخوام ا ی، من فقط م مونهیزندگ

 اشتباهته! یابی ریو مس ماتیاز تصم یکننده که ناش رانیبزرگ و و یدلشوره 

 



 کنم! یرا کج کردم : تالش م سرم

 

 کنم! یحرفت حساب باز م یخارج شد : رو نهیبه شدت از س نفسش

 

 یناش المیخ یکه از راحت یقانعم کند ، با خنده ا شیبود چطور با حرف ها بلد

 !یباز می: حاال بر دمیشد عقب کش یم

 

 یها سیتکان داد و بلند شد ، آلما را هم بلند کرد و هردو به طرف سرو یسر

 یجانیه یها یبه قسمت باز گری، دستان آلما را شست و باهم د میرفت یبهداشت

 !میبرگشت

 

!تمام میآلما را تنها بگذار میتوانست یشوم ، نم لیبودم تنها سوار وسا مجبور

آمدم!  یکند و کوتاه نم مانمیخطرناک پش لیبود از سوار شدن وسا نیا شیسع

افتاد!  یهم به خنده م ام او یالک یاز خنده ها یو گاه دمیخند یبلند بلند م

 کیو من  نیماش کی رش.او و پدمیرا اما با آلما سوار شد یتصادف نیماش

کند حواسش بود  یکند رانندگ یکه سع نیتر از ا شی، آرکان ب گرید نیماش

استفاده را برده و مرتب به  تینها تیموقع نی، از ا فتدیضربه ها آلما ن نیح

 !دمیکوب یم نشانیماش

 

درون  الیخ یراحت کیانگار  دید یاز ته دلم را م یخنده ها یوقت دمید یم

 نشست! ینگاهش م
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گرما گرفته ، که انگار  یقبل کم یچشمانش به نسبت شب ها دمید یهم م من

خواهد  یدلم م دهیرسد!که فهم یاش دارد به انتها م یطوالن یچندروزه  هیتنب

 یمان را بسازم!که هجده سال را کنار گذاشته و دلم م یکنم و زندگ رییتغ

 تا بسازم... رمیبگ ادی.رمیبگ ادیخواهد دوباره 

 

 کرد! ی....مارا ترجمه ممانیها نگاه

 او باشم! هیخواست شب یم دلم

بدهند و آرکان متفاوت از  رییمن را تغ نیخواستند تا قبل ا یادم ها م ی همه

 هیرا نشانم داد که من خودم دلم خواست شب یکرد و زندگ یزندگ یهمه طور

 او شوم!

 

 عمل نبود... یتفاوت در اجبار بود!عالم ب نیهم هیبا بق فرقش

مان باشد خودش زودتر از من حواسش جمع  یگفت حواسم به زندگ یم یوقت

قلب خطر دارد و خودشان  یبرا گاریس ندیکه بگو نبود ییدکترها هیبود ، شب

 یزدنند و به بچه تشر م یکه خودشان مسواک نم ییمادرها ایبکشند ،  گاریس

 روند مسواک بزن!

 

 باز کرده بود! میبه رو یبیعج یایدن

تکه از خود  کیکشف.. نیا یکردم و ط یکشفش م دیکه انگار...با ییایدن

 گذاشتم! یگذشته ام را جا م

 



 گفت! یکنم و درست م یروزها بزرگانه تر رفتار م نیگفت ا یم مارال

 شدم! یداشتم بزرگ م من

 

را نگاه کردم و او آلما  نییو قبل سقوطش ، پا ییترن هوا یاز باال یوقت یحت

 غیدست تکان داد و بعد ترن ، حرکت تندش را شروع کرد و ج میبه بغل برا

شده و پوست  یکرده و بزرگ م ریگ او بیعج یایدن انیمن به هوا رفت ، م

 انداختم!  یم

 نیدرونم به وجود آمده بود! بدون ا ریییتغ نیو کجا ، ا یکه بفهمم ک نیا بدون

 ...عاشق شده بودم!یوابسته اش شده بودم و اصال ک یکه بفهمم ک

 

 رو.. یشونیپر نی، ا شونمیپر

 کم کنه.. یتونه جز تو کس ینم

 روزا نیدارم ا یبیحال عج هی

 تونه خوبم کنه. یعشق م فقط

 تونه برام یبودن تو م فقط

 احساس امن و فراهم کنه. هی

 که.. یدون یمن مهربون باش م با

 تونه خوبم کنه یعشق م فقط

 خودت یدوست دارم برا تورو

 ..دوست دارم!یکه هست ینیا واسه

 با منه. یتو حس وابستگ با

 به عشقت دارم! یبیعج ازین

 خودم. یدوست دارم برا تورو



 که از خواستن تو پرم نیا واسه

 همه ادما.. نیکه ب نمیا واسه

 خورم. یاسم تو تنها قسم م رو

 {یفروهر ، بگو با من الیل}
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 نخوابد!" کیتا پف ک دیجهت هم بزن کیتخم مرغ هارا در "

 

وقفه درد  یب یهم زدن ها نیکه مچ دستم از ا یو در حال دمیکش یقیعم نفس

لب  ریکنم! ز تیرا رعا یآشپز جیکردم مو به مو دستورات پ یگرفته بود سع

پف نکنه ، اصال  کیخوام اصال ک یکردم : م یغر غر م یزیر یهم با صدا

 ستین یکیمنه .  تیجو زده ،  حکا یآدما تیپختن ، حکا کیمن و چه به ک

 بود! یچ کمویش یدادن به اون تپلو کیبگه نوت نبود ، آبت نبود قول ک

 

نوشته  جیکه در پ یزیام را پاک کرده و بعد طبق چ یشانیپشت دست ،  پ با

و روغن اضافه کردم ، نوشته  ریتخم مرغ ها و ش اتیشده بود آرد را به محتو

به خودم آمدم که  یو وقت دمید ریرا د نیاما من ، ا مینکار را بک نیبود کم کم ا

 یغذاخور زیم یواز ان ر ییشده و قسمت ها زیتمام آرد در ظرف سرر

فرستادم و باز هم مشغول هم زدن شدم! تربچه با  یبود! لعنت ختهیپراکنده ر

 !کی: ک دیکش یعروسکش وارد آشپزخانه شد و سرک



 

 بچه !  ستیرا در هوا تکان دادم :آماده ن دستم

 

گذاشت و بعد دستانش را  یصندل یو جلو امد ، عروسکش را رو دیبرچ لب

و به کار من زل  یصندل یرو ستادی، ا دیگاه کرد و خودش را هم باال کش هیتک

 خت؟ی: اوف اوف ، ل دیپشت دستش کوب یختگیبهم ر دنیزد و با د

 

و بچه گانه اش بامزه بود که از همان جا خم شدم و  نیریقدر لحن ش ان

 : حقته ! دمیو من بلند خند دیکش غیرا گاز گرفتم ، ج شیبازو

شدم ،  رهیکه گوله گوله شده بودند خ ییاخم نگاهم کرد و من به آردها با

 ینداشت ، از سر ناچار یریتاث یلیکردم با قاشق بازشان کنم خ یهرچقدر سع

و بعد داخل فر قرار  ختهیمواد را در قالب چرب شده ر یهمان طور

دست  اکردم و بعد ب مینوشته بودند تنظ جیکه در پ یزیدادم.درجه را طبق چ

که  ییتر از همه و البته آلما فیکث یو آشپزخانه  فیکث یو لباس ها یآرد یها

 تنها ماندم! دیمال یم یآرد زیعروسکش را به م یکله 

 

که  یبود اما طبق راهکتار ایاز دستش مه دنیکش غیج کی یبرا زیچ همه

 غیتوانم ج یداده بود تا ده شمردم و بعد ، حس کردم م ادمیها  یارکان تازگ

 زیشاد گذاشتم و در حال رقص ، شروع به تم کیموز کیام  ینکشم! با گوش

 یامده و داشت خودش را تکان م نییپا یکردن آشپزخانه کردم!آلما هم از صندل

 مریشده بود و شستن ظرف ها ، تا یکه آرد نیو زم زیکردن م زیداد ، بعد تم

ظاهر  یلیکه خ یکیگاز هم به صدا درآمد . فر را خاموش کردم و گذاشتم ک

 نداشت داخلش بماند! یدلچسب

 

ام وارد  یگوش یقیبغلم زدم و بدون خاموش کردن موس ریهم آلما را ز بعد

 وسکش که اسمش را گذاشته بود بچه!.البته به همراه عرمیحمام شد
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 بود! یدر انتخاب اسم عروسک ، ستودن تشیخالق

 

و خودش  میخودم بشو فیاز همه مجبورم کرد بدن عروسکش را با ل اول

آب از  ری، ز مییداد که خودمان را بشو تیاش زد!بعد رضا یشامپو به سر آرد

 ...یماه کیخورد ، درست مثل  یم زیدست آدم ل

 

کردم  یرفت و من ضعف م یم سهیدادم و او از خنده ر یرا قلقلک م شکمش

 چال شده اش! یلپ ها یبرا

 

در  مانیها یبچگ ادیرفت ،  یعادت داشت بعد حمام زود به خواب م آلما

و  زیگفت ، خب حاال تم یمسئولش م میکرد یافتادم.هروقت حمام م یمرکز م

خواب ها  نیتر نیریو انصافا هم خواب بعد حمام ، از ش دیبخواب دیسبک شده ا

شدن و  گمپدر و مادر داشتن وسطش راه داشت و نه کابوس  یایبود! نه رو

 انداختنمان از مرکز! رونیب

 

م و در آغوش هم خوابشان خودش و عروسکش را خشک کرد یموها یوقت

 برد ، دوباره به آشپزخانه برگشتم!

 



را از فر خاموش شده خارج کردم و بعد برش زدنش داخل ظرف  کیک

نداشت اما بد  یخاص یحال که مزه  نیتکه اش را خوردم و در ع کی.دمیچ

 شدم به ساعت! رهیرا دم کرده و خ یو چا دمیسلفون کش شیهم نبود!رو

 

مانده بود.در اتاق آلما را کامل بسته و فلشم را به  یساعت کیآمدنش  تا

 متصل کردم . ونیزیتلو

 

 فرستادم. رونیو نفسم را ب ستادمیتر ا عقب

 

همان وقت  هی.شبیو طوالن ی، حرفه ا یداشت..نه سرسر دنیرقص یهوا دلم

ساعت در روز  نیدادم و مجبور بودم چند یکه در سالن آموزش م ییها

 همه تنش! نیر اما به خاطر دلم و ارام کردن وجودم از ابا نیبرقصم!ا

 

 نینظر بهتر ریکه به صورت  فشرده ز یمن رقص باله بود ، رقص تخصص

ام ، کمک  یبدن طیباال و شرا یبودم!انعطاف بدن دهیآموزشش را د یمرب

،  یرانیدر سالن ،ا شهیکار بود! هرچند هم نیا یرو شرفتیپ یبرا یبزرگ

 مهدادم اما ه یو انواع و اقسام رقص هارا هم آموزش م یشافل ، تکنو ، عرب

 باله شروع شده بود! نیدانستند عشق من به رقص...با هم یم

 

دار کوتاهم که بعد  نیلبم نشست ، دامن چ یکه شروع شد لبخند رو یقیموس

ام حس کرد.چشمانم را بستم.تم یراحت م میبودم کار رقص را برا دهیحمام پوش

 متمرکز کرده و بعد ، شروع کردم! یقیموس یرا رو میها

 

که داد  یریخواستم اجرا کنم.کار سخت و نفس گ یرا م ایلیمشهور کوپ ی باله

لحظه ام الزم بود!الزم بود بچرخم ، بپرم ،  نیا یآورد اما برا یرا در م میپاها



نرم ، الزم بود  یلی...اما نه با صدا و خمیاینوک پا فرود ب یآن هم بلند و رو

 !رندیدرد بگ میپاها
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 یروزها دور من م نیبود که ا یذهن یبهتر از درد مسر یلیپا خ درد

و  دمیرقص یشدم و با چشمان بسته م یمحو م یقیموس یفقط رو ی.وقتدیپلک

 گرینخورم ، آن قدر مجبور به تمرکز بودم که د واریو د لیحواسم بود به وسا

 کردم! یفکر نم یزیبه چ

 

آن لحظه و  یرو دیرقص باله بود.تمام احساسات و عواطفت را با تیخاص نیا

 !یکرد یآن رقص معطوف م

 

 دیرقص یشد ، کنار جسمت م یانگار روح از کالبدت خارج م ییجورها کی

مهم نبود!آخر...باله ، رقص صحنه بود ،  تیجز رقص برا یگرید زیچ چیو ه

بودند و  دهیهنر درخش نیبا ا ایدن یصحنه ها نیدر باشکوه تر نیهزاران بالر

 کرد!  یاز آن اجراها سفر م یکیموقع رقص ، به  شهیروح من هم

 

نه مهم بود که مادرخوانده ات سرطان دارد ، نه مهم بود که پخش کننده   گرید

 ینشده و نه مهم بود که تا به حال چطور زندگ دایرقصت هنوز پ یها لمیف

 یرو زیحالت گذاشته!همه چ یرو یبد راتی، تاث یزندگ نیو چقدر ا یکرد

 میها یاز فانتز یکیشد و روح در پروازت! یهمان لحظه ات خالصه م



با  یشلوغ و پر تردد رم بود! وقت یها ابانیاز خ یکیرقص باله در  یاجرا

 !دمید یم اهامیخودم را وسط رو دمیرقص یچشم بسته م

 

، باالخره انگار به خانه  ستادمیاز حرکت ا ی، به نرم دیرس انیکه به پا یقیموس

آرام تر  یلیپرتاب شدم.روحم به جسمم برگشت و چشمانم باز شد.آرام بودم!خ

 از قبل!

 

 بود! یعال-

 

،  دینگاهش کردم.بعد نگاهم به طرف ساعت چرخ یقیو با نفس عم دمیچرخ

 دهیشده و او زودتر از موعد به خانه رس کسیساعت م میمن فقط ن یقیموس

 می.حرف زدن برادمیکش یگریبسته شده ام را باز کردم و نفس د یبود!موها

 چییو سو لیداشتند . موبا ژنیاکس یمرتب تقاضا میها هیر یسخت بود وقت

گذاشت و به طرفم آمد :  رهیجز یدرون دستانش بودند ، آن هارا رو نیماش

 ست؟یطور ن نی، ا هیرقص سخت

 

شب پماد  دیکه سرخ شده بودند زل زدم.با میو به پاها دمیکش یگرید نفس

 یصحنه اجرا کنم.تو یآرزو داشتم رو یزمان هی:  دمیمال یم شانیرو

وقت فکر  چیه شیو فرانسه!به سخت هیهنره ، روس نیکه مهد ا ییاکشور

 نکردم.

 

 گرده! یبرم ایتالیهنر به ا نیا دمیشد : من شن رهیخ میهم به پاها او

 



را لحن کشدارم نشان  نیرقص داشته باشد ، ا نیاز ا یشد اطالعات ینم باورم

شکل و  نیرقص ، اما ا نیشروع شد ا ایتالیرنسانس ا یدوره  یداد : تو یم

 کرد! دایو فرانسه پ هیروس یو تو بتشیه

 

 پاهات و! نمیبب نیتکان داد و دستم را گرفت : بش یسر

 

 پختم! کینوع دردها عادت داشتم : امروز ک نیزدم ، من به ا یلبخند
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بود ،  یمصنوع یلیخنده اش گرفت ، اما خنده اش خ میذوق داخل صدا از

 یدیو رقص ی، حموم رفت یپخت کیداشت اخم کند : ک لیتر م شیانگار ب

 بوده! یشه گفت عملکرد خوب یده!م یشامپو بچه م ی..موهات بو

 

با  اریو ب زیبر یی،  برو چا زهیباال انداختم : خب پس به عنوان جا ییابرو

 برسم! کمی، منم برم به پاهام  میبخور کیک

 !میبر ییجا دیشد : قبلش با میحواسش معطوف پاها دوباره

 

 

 !مارستانایب میبر دیبا گهیساعت د هینگاهش کردم : کجا!  متعجب

 



 میپاها یاز لبخند نبود ، دستم را رها کرد و نگاهش را از سرخ یاثر گرید

 !یگرفت : کالنتر

 

 ینم رونیرم ب یها ابانیاجرا در خ یایکاش از رو من هم محو شد ، لبخند

 ؟یچ یآمدم : برا

 

و پشت به من به طرف اتاق آلما قدم  دیکش یقیفشرده شد و بعد ، نفس عم فکش

 میتنظ یبرا میبر دیکردن.با دایپخش کرده رو پ لمارویکه ف یبرداشت : کس

 !یرسم تیشکا
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**************************************************

*  

 نیزم یکره  یآدم رو نیو گنگ تر نیآمدم ، منگ تر رونیکه ب یکالنتر از

 بودم! 

 

از اطرافم ندارم.فقط خودم  یدرک چیهواست و ه یرو میکردم قدم ها یم حس

وحشتناک  ییداشتم و انگار صورتک ها یو آسمان قدم برم نیزم انیبودم که م

 شخندیاطرافم حلقه زده و من را به ر یکیتار یدلقک ها هیو خنده بر لب ، شب

 گرفته بودند! 



 

...هنوز دمی، چرخ دیرس نیانگار به زم میشد ، پاها ریکه در دستش اس میبازو

...نگاهم کرد و زیلبر یو نگاه من ، از آشفتگ میبود یمقابل ساختمان کالنتر

 ارمیو ب نیماش ستایاو هم کبود بود ، دستم را فشرد و زمزمه کرد : وا یچهره 

 ! یجا سوار ش نیا

 

ام..سرم را به چپ و راست  شهیو نه آرام...مثل هم قی، نه عم دمیکش ینفس

من را  شانیانگشت ها یکردم نگاه همه به من است.حت یچرخاندم و حس م

 زدند احمق..احمق!  یم ادیر گوشم فرنشانه گرفته و د

 

درمانده شد و مردانه خشمش را پشتش پنهان کرد : صبر کن برم  نگاهش

 آمال..باشه؟  ارمیو ب نیماش

 

ام شد و بعد با  رهیخ دینکرد ، فقط با ترد یجدول نشستم و ممانعت یجا پا همان

را پارک کرده بود گام برداشت.گوشم از  نیکه ماش یبلند به سمت یقدم ها

 ی، آدم ها نگاهم م دیکش یکردند سوت م یکه احمق خطابم م یکسان یصدا

 دارد!  سخرکردم چشمانشان تم یکردند..همه نگاهشان به من بود و حس م

 

بودم را در ذهنم دوره کردم و بعد  دهیکه شن یانداختم و اسم نییرا پا سرم

جا خوش کرده  هیپر درد ، انگار وسطش گر یا، از آن خنده ه دمیخند

جدول گذاشتم و با دست  یباشد.سرم را تکان دادم و ناباور کف دستم را هم رو

 را محکم فشردم!  میزانو گرمید

 

 یمقابلم هم باعث نشد سرم را بلند کنم.آخر مردم من را نگاه م نیماش توقف

 کردند.  یکردند....من را احمق خطاب م



 

 را گرفت : پاشو!  میشد ، دورش زد و بعد خم شد و بازو ادهیپ نیماش از

 

. در را باز کرد و کمک کرد سوار شوم و بعد خودش هم سوار شد ، ستادمیا

 یخوا یداشت : م دیخرجم کرد ، لحنش ترد ینگاه میرا راه انداخت و ن نیماش

 م؟یحرف بزن

 

شتم و به جلو خم گذا میگوش ها یبود ، دستم را رو ادیدرون گوشم ز یصداها

 یدست ها یمتوقف کرد و دستش را رو ابانیخ ی هیرا در حاش نیشدم ، ماش

 من گذاشت :  آمال! 

 

 میگوش ها یدستم را از رو ی، با فشار دیرس یبه گوشم م فیضع شیصدا

گن  یگوشم صداست ، انگار دارن بهم م یبرداشت و من زمزمه کردم :تو

 احمق!

  

را محکم بهم فشرد و نفس  شیاما منصرف شد ، لب ها دیبگو یزیچ خواست

به  نیماش ی شهیاورد ، از پشت ش نییرا کامال پا میو دست ها دیکش یقیعم

 کنن!  ی، همشون من و نگاه م نیشدم: بب رهیمردم رهگذر خ

 

 ! ستیطور ن نیا-

 

 : بهش اعتماد داشتم! دمی.به طرفش چرخدمیگفت اما شن آرام

 

 [17:57 20.06.19, ]ای(زهرا ارجمندنـآل aʍaℓآمــ)



 413پارت_#

 آمــــال#

 ایزهرا_ارجمندن#

 

 یگره کرده اش م یرا از مشت ها نیخوب نبود ، ا یلیخودش هم خ حال

 یگ یمشتش گذاشتم : تو هم تو ذهنت بهم م ی.دستم را جلو بردم و رو دمیفهم

 احمق؟ 

 

وتش را دوست نداشتم تر شد ، سک ینه تکان داد و نگاهش جد یبه معنا یسر

 اعتماد داشتم!  هیبق یدونه سوا هی نیدور و اطرافم به ا یپسرا نی: از ب

 

در کار نبود.انگار  یکرد ، نوازش رییتغ مانیدست ها یرا باز کرد و جا مشتش

 ینرمش شده بود: م نیلحظه ام باعث ا نیدر برابر حال ا تشیتر مسئول شیب

 خونه؟ میتا برس یبخواب کمی یخوا

  

 دمیوقت نفهم چیزد ؟ زمزمه کردم : ه یآرام کردنم نم یبرا یحرف چیه چرا

 هینغمه فقط  هی.برام شبمیرفت یم رونیب یلیساسان عاشقمه! من و اون و نغمه خ

 دوست بود! 

 

 لمیرا ترسناک تر کرد : آدم عاشق ف بتشیه نیدرهم رفت ، هم شیها اخم

کنه....متاسفم  یبهم زدن آرامشش تالش نم یکنه ، برا یمعشوقش و پخش نم

خودت  یذهنت برا یآدم اشتباه گرفته اما تو ، تو نیکه حس عشق و با هوس ا

 نکن!  کتهیدروغ بزرگ و د نیا

 



رادوباره راه  نیگفت که دهانم بسته شد ، ماش یدیو آن قدر تاک یقدر جد آن

 ! دیکش شیموها انیم یانداخت و دست

 

 میکه آلما را سپرد یاز وقت قایکم را از دست داده بودم ، دقدر یواقعا قوه  من

 یلیگذاشتند که خ میرا جلو یو عکس کس میرفت یبه دوست ارکان و به کالنتر

 شناختمش.."ساسان!"  یخوب م

 

 شیکه از بهم خوردن رابطه ام با روزبه از همه ب یغار من و نغمه ؛ همان اری

که  یدر نظر دارد!همان شیها قیرف یگفت من را برا یتر خوشحال شد و م

ها کار  لمیگفت پخش ف یمارا داشت! مسئول پرونده م یو همه جا هوا شهیهم

 یاند ، م ردهک رشیبوشهر نامه زده اند و دستگ گاهیگفت به پا یاوست ، م

بودند چرا ،  دهیمن است...پرس یاش بهم زدن زندگ زهیگفت اعتراف کرده انگ

خواسته انتقام حس نگفته  دهیچون من را از دست رفته دگفته بود عاشقم بوده و 

 ! ردیاش را بگ

 

 یو او را برا یباش یکیشود عاشق  یکردم چطور م یوقت درک نم چیه من

بال را  نیو ا یشود عاشق باش ی، چطور م یرفاقت دوستانت کنار بگذار

 ! یکن تشیاذ یو بخواه یشود عاشق باش ی، اصال چطور م یاوریسرش ب

 

را  یزیچ چیتوانستم ه ینم گریدرکم تا خود خانه هم برنگشت ، انگار د ی قوه

 کنم!  لیو تحل هیبفهمم و تجز

 

 یام سرم سر خورد رو یمبل ها نشستم و روسر یبا همان لباس ها رو یوقت

 یکرد هم من همچنان خودم را معلق م تیشانه ام و ارکان آلما را تا اتاقش هدا

 !دمید



 

 در حالتم نداده بودم!  یرییتغ چیاما من..ه دیاز اتاق آلما طول کش برگشتنش

 

داد.گمانم  هیام نشست و خسته تر از من سر به پشت مبل تک یمبل کنار یرو

توانست راحت تر بخوابد! باالخره کابوسش تمام شده بود هرچند  یامشب م

 نیزل زدم : ب زیم یتر بود ، به کنترل رو دیجد یمن ، شروع کابوس یبرا

 کنه!  یدوتا کتفام درد م

 

زد و چقدر بد بود  یداده چرخاند ، حرف نم هیرا در همان حالت تک سرش

به  دهیبا شدت کوب یکیسکوتش ، من هم سرم را چرخاندم به طرفش : انگار 

 همون درد شکستن اعتماده! نیاون نقطه..گمونم ا
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:  دمیمبل باال کش یرا رو میخواستم حرف بزنم.پا ینداد من اما م یجواب چیه

 تونم!  یبکشم و فحشش بدم.اما نم غیکنم ، ج هیاالن گر نهیقاعدش ا

 

کردم کار  یلبخند که چشمانم را سوزاند زمزمه کردم : فکر م کیهم با  بعد

 گذشتم انقدر اعتماد داشتم!  یعسله! چقدر احمق بودم که به آدما

 

انگشت سبابه و شست چشمانش را فشرد و سرش را به سمت سقف گرفت ،  با

 را تکان دادم و وسواس گونه لب زدم: برم حموم!  میانگشتان پا



 

 آمال!  نیبلند شوم که آمرانه گفت: بش خواستم

 

شد و  لیداد ، به سمت جلو ما یشمانش را ماساژ مکردم ، داشت چ نگاهش

پر جاذبه زل زد در  یچشمانش برداشت و با آن سرخ ها یدستش را از رو

با فرار کردن  یخوا یشه م یم یهرچ ؟چرایکن ینگاهم : چرا فرار م

من بغض که قرار  هی، حموم و دوش و  یتکرار یویسنار هی! یدرستش کن

 چ وقت شکسته بشه؟ یه ستین

 

 یزانو قرار داد : چرا کار یرا رو شی، آرنج ها ستیمنظورش چ دمیفهم ینم

،  یکن هیگر یتون ی، م یکن یرو شروع نم یانجام بد دیکه به قول خودت با

 کنم!  یمورد اخر ، خودمم کمکت م ی..تویو فحشش بد یبکش غیج

 

 ! ادینم میدهانم را قورت دادم : گر آب

 

شده بود :  رهیخودش را هم نداشت ، رنگش ت یبود که حوصله  یان مواقع از

 کنه؟ یبهت کمک م ازی؟ پ ادیب یذار ینم ای ادینم

 

کردم؟باز هم آب دهان سنگ شده ام را  یم هیگر ازیاش گرفته بود؟با پ یشوخ

 فرستادم : بداخالق نباش!  نییپا

 

کنم ازت؟بابت  ریتقد یخوا ی: مدیغر تیباز کردن اخمش با حفظ موقع بدون

مدال طال بندازم گردنت و بگم چقدر خوب و نمونه رفتار  هیاتفاقات  نیتمام ا

که االن  یو مرس میفتیحال و روز ب نیبه ا یکه باعث شد ی؟مرسیکرد

 دیبا منو  یزن یحرف م یمرد که بهش اعتماد داشت کیاز  یدار قستیچنددق



و  رونیب میاصال امشب بر هیچ ن؟نظرتیزم یکبک سرم و فرو کنم تو نیع

 شه!  ریازت تقد دی، حتما با یراست میخوا یهم م هیم؟هووم؟هدیریجشن بگ

 

تر در آن لحظه  شیدوکتفم را فراموش کنم ، ب نیباعث شدند درد ب شیها حرف

 سوخت : آرکان!  یقلبم م

 

خورده  هیبه زانوانش تک شیگرفت و هنوز آرنج ها تمیر نیزم یرو شیپا با

 بگم جانم؟  دیبودند: االن با

 

گذاشت ،  یرفتارش نم نیتوانستم حرف بزنم..بغض ا ی، نم دمیکش یقیعم نفس

طور حرف بزند اما فقط "ح"  نیحق ندارد با من ا میخواست بلند بگو یدلم م

حق را زمزمه کرده  بودم که بغضم شکست ، با صدا هم شکست و او نفس 

 ینه یو سر من به س دیچیو آورد ، دور تنم پو دستش را جل دیکش یقیعم

  ؟یکرد هیگر یدیجان داد : د میبه گوش ها شیو صدا دیستبرش چسب

 

 از عمد آن طور حرف زده بود؟ پس
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 هیگر انیکرد . م کسیتر شد و او دستش را پشت گردنم ف شیام ب هیگر شدت

کردن حرص و غضب وجودم ،او هم  یگفتن و خال راهیشروع کردم به بدو ب

 یب یلیداشت آرامم کند : ساسان خ یسع دمییام کرد و مرتب با تا یهمراه

 شعوره! 

 ! ادیز یلیخ-

 هم هست!  یو عوض ختیخوره ، انکر الر یحالم ازش بهم م-



 هست! -

 من که بهش اعتماد کردم و آدم حسابش کردم!  فیمرگه ، ح قیال-

 ! فیح-

 ! هیخال یجا یلیخ-

 ! هیخال یجا یلیحق باتوا خ-

دادش دست دائش تا گردنش و قطع کنن ، انگل حرومزاده فقط هوارو  دیبا-

 کنه!  یآلوده م

از خنده هم گرفت و سرم  یا هیته ما کیو حال بد ،  یخستگ انیدر م شیصدا

 دست دائش!  مشیبد دیدش فشرد : موافقم..باتر به خو شیرا ب

****************************************** 
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 تخت رها کرده و بعد ، چهارزانو کنارشان نشستم! یالکم را رو یها شهیش

تخت نشسته و لپ تابش  یبامداد هم گذشته بود ، قسمت باال کیاز  ساعت

رشته اش  یزبان اصل یاز مقاله ها یکیقرار گرفته بود!داشت  شیپاها یرو

لپ تاپش شده  توریحواس نسبت به من ، غرق مان یکرد و ب یرا مطالعه م

 بود!

شده ، باعث شود  جادیا یتا صدا دمیدوتا از الک هارا آرام بهم کوب ی شیش

مقابلم ، لبخند  یمن و الک ها دنینگاهم کند!سرش را کوتاه بلند کرد و با د

 وقت شب؟ نیزد : ا یمحو

 بزنم؟ یبگو کدوم رنگ ایرا برداشتم و مردد نگاهش کردم : ب یزرشک الک



به  ینگاه میو ن ختیساده و رو به باال شانه زده اش را با دست بهم ر یموها

 به ناخن هات استراحت بده! کمی:  الک ها انداخت

انتخاب  ایباشن ، ب یو براقم زل زدم : دوست دارم رنگ دهیکش یناخن ها به

 کن!

 یتاپش را بست ، معلوم بود خودش هم خسته شده بود وگرنه مطمئن بودم ب لپ

 خم شد : اوم ، سبز چطوره؟ یو کم دیکش یقیشد ، نفس عم یمقاله اش نم الیخ

 قشنگه! نیکمرنگم را برداشتم : نه ا یصورت الک

سابق را نگرفته بودند ، با  یهنوز گرما شیتکان داد ، لبخند ها یلبخند سر با

به بوشهر  یپرونده سه روز نیبه ا یدگیرس یکه مجبور شد برا نیوجود ا

آشکار  انتیخ نیبهت من از ا انیم زیبود همه چ یهفته ا کیبرود و حاال 

 یچرا از من م پس، باز او با آدم سابقش تفاوت داشت : ساسان تمام شده بود 

 ؟یپرس

دوتا  نیاگه ب دیخر میرفت یبا نغمه که م شهیو الک را تکان دادم : هم دمیخند

گفت ، من  یرو م یکدوم خوبه ، بعد هرنگ دمیپرس یرنگ مردد بودم ازش م

 داشتم! یرو برم یکیاون 

 : مردم آزار! دیام کوب یشانینوک انگشت آرام به پ با

شد تا  ی، داشت بلند م دمییحرکاتش را پا یچشم ریالکم را باز کردم و ز در

کنم  یشوهر هیروز  هیمسواک زدن برود : انقدر دوست داشتم  یاحتماال برا

 ناخن هام و خودش الک بزنه!

 یو نگاهم کرد ، خودم را سرگردم زدن الک نشان دادم : م ستادیحرکت ا از

 ؟آمال هیچ یدون

را باز کرد و محو  شیرا باال اوردم و چشم در نگاه خندانش دوختم.لب ها سرم

 !یخواست یم یاختصاص شگریآرا هی،  یخواست ی: تو شوهر نم دیخند

 !یو الک به کنار ناخنم پخش شد : عوض دمیخند
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بار مجبورش  کیگفت ،  یهم خنده اش شدت گرفت ، راست هم م خودش

 یالک بزن ، قطعا سر میگفتم برا یبار م کیرا اتو کند و  میکرده بودم موها

کند . پد الک پاک کنم را برداشتم تا کنار ناخنم را  شمیخواستم آرا یم یبعد

 گرشیا دست دو پد را گرفت ، دستم را هم ب دیکنم که خودش را جلو کش زیتم

الک بزنم ،  اما  ستمیکرد : بلد ن زیدورش را با دقت تم یکار فیباال اورد و کث

 نخوره! اهاتیذوق رو یتو یلیکه خ نیا یبرا نمیکار و بلدم! ا نیا

، خدا تورو  شی: آخ دمیتعلل گونه اش را محکم بوس یتر شد و ب قیام عم خنده

 کنم! یباهاش دعوا م امیراه نده بهشت ، خودم م

 یدندان ها نیو از ب ادیاز دوست داشتن ز یحرص ناش کیهارا با  نیا ی همه

کرد خنده اش را قورت بدهد اما نتوانست :آره  یشده ام زمزمه کردم.سع دیکل

 اوردیاز زن شانس ن ایدن یکه تو چارهیب نی، ا میباهاش دعوا کن بگو اوس کر

 !بشهبنداز بغلش ، جبران مافات  یجا چندتا حور نیالاقل ا

 چه غلطا ، خودم هستم اونورم در خدمتتون!-

هم از حرص و  دیبرد ، شا یبحث داشت لذت م نیاش صدادار شد ، از ا خنده

 یایتوهم م یعنیگرفت :  یلذت نشأت م نیا میحسادت رخنه کرده در صدا

 بهشت؟

رها کرد و من دوباره  شده بود.آن را زیالک تم یحاال از آثار پخش شده  دستم

زن و شوهر بهشت و جهنمشونم  یدینشن ؟مگهیمشغول الک زدنم شدم : پس چ

و بهش  نیمالئکه ، ا یکه بگه ا ارمیدر م یباهمه! انقدر واسه خدا سمج باز

چشمم نباشه ، تهشم با خودش زمزمه کنه  یجلو گهیفقط د نیورود بد یاجازه 

 بود من خلق کردم. یچ نیا



 یزمزمه کرد ، بعد هم سع یو استغفرالله دیصورتش کش یرو یخنده دست با

 شما؟ یدیشن یراجع به زن و شوهرا چ گهیکرد خنده اش را قورت بدهد : د

شد  ، قبل از اعتراضم خودش دستم را بلند  دهیقلم الک به کنار ناخنم کش دوباره

و بعدش دستم را  دیکش شیشده بود رو یصورت یکه کم یکرد ،  با همان پد

نگاهش  یبیو غر بیعج یفتگیگذاشت تا کارم را ادامه بدهم ، با ش میپا یرو

 کردم : لعنت بهت!

 باال انداخت : چرا؟ ییهمان خنده ابرو با

که همسر  یگن مرد یم دمیشن ثیحد هیبا دهانم در آوردم : چون تو  ییادا

باهاش برخورد کنه و  کوینگه داره ، با اخالق ن یخودش و از خودش راض

 الک خانمش و پاک کنه ، سزاوار بهشته!

 ثیو به قهقهه افتاد : الک خانمت هم جزء حد ردیخودش را بگ یجلو نتوانست

 بود؟

 تکان دادم : بود آقا ، با من بحث نکن! یو قاطع سر مصمم
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از حقوق زن بود بر ضمه  نیخودش را جمع و جور کرد : خب ، ا یسخت به

 ؟یمرد چ ؟حقوقیمرد ، برعکسش چ ی

را صاف کردم و به انگشتان الک زده ام فوت کردم: بذار الکام خشک  کمرم

 شه حقوقت و بدم!

از خشک شدن کامل الک ها خودم را  نانینگاهم کرد و من بدون اطم مردد

مشت  راهنشیپ یتخت افتاد و دستان من رو یانداختم ،  از پشت رو شیرو



 میپهلو ی، با خنده دستانش را رو دمیشدند و محکم و تند گونه و گردنش را بوس

امد ، آن قدر  یقرار داد تا بتواند مهارم کند و نفسش از شدت خنده باال نم

م.صورتش سرخ که باالخره خسته شدم و کنارش دراز به دراز افتاد دمشیبوس

 حقوق تو! نمیزدم : ا یشده بودند ، نفس نفس م ختهیبهم ر شیو موها

شده بود سرش را چرخاند ، او  مانیهمان خنده که باعث اشک چشم هردو با

بود : اجرکم  امدهیکارم در ن رتیزد و از ح یمن نفس نفس م یهم به اندازه 

 عندهلل!

بلند شد و بعد اه از نهادش درامد:  یو او به سخت دیلرز میشدت خنده شانه ها از

 آمال!

واقعا نتوانستم خودم را کنترل  گریشده اش افتاد د یصورت راهنیکه به پ نگاهم

آن قدر از ته دل بود که  دنمیرد انداخته بود ؛ خند راهنشیپ یکنم ، الکم رو

و باالخره بلند شد :  دیکش شیموها انیم یخودش را هم به خنده انداخت.دست

کنه و  یتو داره نگاه م هب ریاالن انگشت به دهن ، متح طونمیمطمئنم خود ش

 گه دمت گرم..فکم افتاد! یم

 

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

 

 دمی!اما خرارمی!من که خودم سردر نمهیکتاب خوب یلیگفت خ یکتاب فروشه م-

 !گهید

خسته به من چشم دوخت : دستت  یو با لبخند دیجلد کتاب کش یرا رو دستش

 درد نکنه مامان جان!

،  میبود دهیتراش نیرا با ماش شیبه اصرار خودش موها روزیزدم ، د یلبخند

سره  کیکه  نیکند و ا یم تشیبدتر اذ شیوحشتناک موها زشیر نیگفت ا یم

گفت ، هروقت که به  یراحت تر است! راست هم م شیبرا میموهارا بتراش

 چهرهشد . اما هنوز به  یم شیر تشیامدم دل خودم از ان وضع یم ادتشیع



دوختم  یعادت نکرده بودم ، آن قدر که هروقت چشم در چشمش م دشیجد ی

 ؟یدیکه اورده بودم و د ییلماینکنم :  ف هیکندم تا گر یجان م

چقدر هم  م،یدیدبود اشاره کرد : با نسترن  دهیپتو خز رینسترن که ز به

 !دستت درد نکنه.میدیخند
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 تخت و کنارش نشستم : فردا شب تولده آرکانه! یرو

چهره اش هنوز هم  یدگیموها و رنگ پر ختنیزد ، با وجود ر یپر محبت لبخند

 ؟یدیبراش خر هیامد : مبارک باشه دخترم ، هد یم بایبه چشمم ز

بخرم خوبه  یخرم ، چ یخونه م یجا برگشتن نیباال انداختم : از ا یسر

 یچ ستمیدستم چرخوندم اما هنوز بلد ن یمارال؟ کل بوشهر و پسراش و رو

 مرد مثل آرکان تا خوشحالش کنه! هیواسه  رمیبگ هیهد

 !ستیمامان جان ، کادوش مهم ن تهیمهم ن-

مهم  یلیخ تیشخص خود من ن ینازک کردم : اتفاقا برا یپشت چشم سرتقانه

 و خالقانه باشه! دیاصل کادو مهمه که جد ستین

 بخر مادر! یچز هیتکان داد : از طرف منم براش  یخنده سر با

 کیانگشتانم عدد سه را نشان دادم: از طرف خودم ، تو و تربچه ، ک با

چون آلما  رمیگ یدم دوست دارم . بادکنکم مچون خو رمیگ یام م یشکالت

 دوست داره!

 اون بنده خدا؟ ایتولد شماست -



به ما  دی، باالخره با ریشانه ام مرتب کردم: سخت نگ یرا رو فمیو ک ستادمیا

 خوب شو! ی!زودارمیاز تولد برات م رمیگ ینه؟عکس م ایهم خوش بگذره 

گفتم زود  یم یدستور یلیبود ،  خ یام وقت خداحافظ یشگیهم یجمله  نیا

 گذاشت! یهم م یخوب شو و او با لبخند چشم رو

اش  ینگران یضیو مر یمارینفر باشد ، وقت ب کی دیداشتم که با مانیا اصال

 خوب شو! دیو بگو یدستور یمشت کلمه  کی یرا جمع کند رو

دهد که به خاطر  یم زهیخوب شدن ، انگ یبرا یو چشم انتظار ینگران نیهم

 !یآن آدم الاقل بجنگ

 شود! یها ان موقع ، حالشان خوب م آدم

 مارستانیب نیدر ا ماریفکر کردم چندب نیآمدم به ا رونیکه ب مارستانیب از

و  ندی، تنها ستیمنتظر خوب شدنشان ن یادم ها ندارند ، کس نیهستند که از ا

آدم  نیا یشد برا ید ، مسرم جرقه ز انیم ی...بعدش فکر بزرگ ترزهیانگ یب

 کرد؟ یها کار

و  ستادمیاراده از حرکت ا یبود که ب تیبزرگ و پر مسئول یفکر آن قدر نیا

 ماندم. رهیخ یرو به اسمان چندلحظه ا

 بخرم؟ زهیادم ها انگ یتوانستم برا یم چطور

 بود؟ یچه شکل زهیانگ اصال

************************************************** 
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 گرفتند. یما هم ، تولد م یمرکز برا در



 هیکادو که معموال لباس بود!به قول خودشان با  کیساده و  کیک کیحد  در

 دادند! یم هیکردند و هم هد یم هیلباس ته مانیزدند....هم برا یدو نشانن م ریت

شد و دست آخر همه با لبخند به اتاق ها  یم میبچه ها تقس یهمه  نیب کیک

 گرفت. میام را اما مارال برا یتولد درست و حساب نیگشتند.اول یبرم

 یو م ستادمیا یمدرسه ام را دعوت کرده و من با افتخار کنارش م دوستان

من  یکردند اما برا یبچه ها با تعجب نگاهم م دمید یگفتم او مادر من است! م

خواست او را مادر  ینداشتم دلم م یکه مادر ییمهم نبود.به جبران تمام سال ها

 کنم! یمعرف

 شنیمیخودم انتخاب کردم ، طرح ان یبار در دوازده سالگ نیاول یرا برا کمیک

سفارش  هشیلباس هم شب کی....یپوش صورت یمورد عالقه ام ، دخترک بارب

 شده ام! باتریها هم ز یگفت از خود بارب یبدوزند ، مارال م میداده بودم تا برا

کرده  نیکند ، من را تحس فیام تعر ییبایاز ز یکه کس نیمن مهم بود ، ا یبرا

تفاوت از کنارم گذشته  یب شهیچشمانش برق بزند.آن قدر همه هم دنمیو با د

 یرا م نیبود که هرچقدر هم ا دهیرا نکش میها یکس ناز دخترانگ چیبودند و ه

 شدم! ینم ریس دنشیگفت ،  از شن

 تولد تمام عمرم بود! نیتر نیریتولد ، ش نیاول آن

بدم  یو بارب یاز تولد و لباس صورت گریبعد آن ،  درست سال بعدش ، د اما

درست کرد ،  میبرا یخانگ یساده  کیک کی.ردیآمد .نگذاشتم مارال تولد بگ

 میبرگشت مانیبه اتاق ها بهیو مثل دو غر میرا خورد کیک یماجد نبود...دونفر

 ! اوردیبه وجد ن گرید رابود هم من  میتولد مارال برا ی هیکه هد یتاریگ یو حت

هم که  ی، آدم ستیتولد ن کیاز حسرت  زیدانستم آرکان برعکس من لبر یم

روز و  نیا یحال برا نیشود ، با ا یزده م جانیحسرت نداشته باشد سخت ه

 فکر کرده بودم! یلیخ خیتار نیا

 کی! دمیبودم خر دهید نستاگرامیرا در ا غاتشیمزون که تبل کیرا از  میها لباس

 یشانه م یزانو که با دو بند نازک رو یوجب باال کیکوتاه تا  راهنیپ

را با  میداشت!موها یآسمان یآبرنگ یبود و گل ها دینشست! رنگ لباس سف



 ختهیاطرافم ر زیاش را فر ر یاز جلو مهار کرده بودم باق یربان آسمان کی

هم ،  دیسف یست شده بود و صندل ها راهنمیپ یبودم.رنگ الکم با رنگ گل ها

 آمد! یلباسم م بیبه ترک

کوتاه  راهنیپ کیرا هم ست خودم آماده کرده بودم!چندوقت قبل آرکان  آلما

 یبود .همان را تنش کرده و از ادامه  دهیخر شیبرا یو آب دیسف یدخترانه 

اش را هم خودم همان  یآب یاو بستم!پاپوش ها یربان دور سر خودم ، به موها

 زیاز همه چ دنشبودم!آماده کر دهیخر شیبعد از مالقات مارال برا روزید

 سخت تر بود چون
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که به خاطر گاز  ییدستم در برود و بادکنک ها ریخواست از ز یم مرتب

 !ردیبودند را بگ دهیبه سقف چسب ومیهل

خودش را به مبل رساند و از ان باال رفت  یکردم با چنان سرعت شیرها یوقت

 نییبا پارا گرفت و  دیپرش نخ بلند بادکنک سف کیماندم!بعد هم با  رانشیکه ح

 و من را هم خنداند! دیبلند خند دنشیکش

 یرا هم رو دیسف یرز ها یبودم! دسته ها دهیچ زیم یرا رو کشیها و ک هیهد

 گذاشته بودم! یعطر یپرپر کرده و وسطشان شمع ها زیم

کردن خانه و پختن  نییتز نیبود. هم نیتولد هم کی یمن برا تیخالق تمام

وقت را از من گرفت و اصال مطمئن  نیتر شیمورد عالقه اش که ب یغذا

 نه! ای دیایاز آب در م یخوب زیچ جهینبودم نت



کردم آلما را آرام نگه  یرا چک کردم و سع کیفلش و موز گریبار د کی

!حواست میکن یم ینانا گهینره ها..بابا اومد باهم د ادتیدارم : تربچه ، پس 

 بره! ادتینشه  کیپرت بادکنک و ک

 !یکرد و انگشتش را به دهان برد: نانا نگاهم

 ره؟ ینم ادتی،  یتکان دادم : نانا یسر

و من نفسم را محکم و پر  دنیشده همان لحظه شروع کرد به رقص ریگ جو

، نرقص از  یکن یمن و خراب م یفرستادم : تو آخرش نقشه ها رونیحرص ب

 کشه! یته م تیاالن ، انرژ

ماراتن خودش را جلو  یدونده  کیت مثل به آمدنش نمانده بود و ساع یزیچ

 ی نهیدستانم فشردم و خودم را در آ انیرا محکم م ونیزی، کنترل تلو دیکش یم

 کنار در برانداز کردم!

چشمانم  یکردم.گوشه  یم فیخودم ک دنیتمام گذاشته و خودم هم از د سنگ

را  راهنمیآمد!دامن پ یبه چهره ام م یکرده بودم که به نظرم حساب یآب یرا کم

 یصدا دنیدور خودم زدم و همان لحظه با شن یچرخ یشیباال دادم و نما یکم

ام  یکی.به خاطر نزددمیزده به طرف آلما دو جانیو ه عیتوقف آسانسور ، سر

شد!  یم بمینص یبود که گهگاه یهمان شانس قایدق نیو ا دمیبه در صدا را شن

 کردم! یکه پدرش آمده آهنگ را پل نیآلما را نگه داشتم و با اشاره به ا

دهانش گذاشت و حرکاتش شتاب زده  یو هردو دستش رو دیکش یغیهم ج او

رقص را داشت اجرا  هیشب یزیحال چ نیتر و ناهماهنگ تر از قبل شد ، با ا

 کرد! یم

تند آهنگ ماهرانه خودم را  تمیخانه که باز شد من هم شروع کردم با ر در

 جا خورده و مبهوتش بلند نخندم! یشم را کردم به چهره تکان دادن و تمام تال
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کداممان  یدانست رو یو نگاهش پرتمان شده بود!نم میدیرقص یآلما م کنار

 !دیبار یاز چهره اش م یتر مکث کند و سرگردان شیب

و بادکنک  زیم یرا که رها کرد و پشت سرش بسته شد ، چشمانش تا رو در

پر  یظیانجام داد و بعد ، تمام حجم نگاهش را محبت غل یها هم رفت و برگشت

 دلم! یزایکرد : عز

کرد، آلما  یکلمه را لب خوان نیشد ا یبلند بود اما راحت م کیموز یصدا

خم  یو او کم دیه طرف پدرش دوب غیو با همان ج اوردیطاقت ن نیتر از ا شیب

.من هم همراه با زمزمه دیقرارانه بغلش کرد و محکم گونه اش را بوس یشد و ب

لبخند پهن ، همان طور با رقص جلوتر رفتم تا فاصله را کم  کیو  کیموز ی

 کنم!

 و شوره یشب ما غرق گل و شاد امشب

 پارچه نوره هیجشن ستاره آسمون  از

 دلنوازه نیخونمون پر از طن امشب

 سازه نیدلنش یکوچه پر از نوا تو

 عشقه ایدن هیمن برات  ی هیهد زمیعز

 با بودنت درست مثله بهشته میزندگ

 خکیسرخ و م یخونه سبد سبد گل ها تو

 دوستت دارم تولدت مبارک زمیعز

 مبارک، تولدت مبارک تولدت

 هاست یتو جشن تولد تموم خوب جشن

 هاست یتموم شاد یبایتو شروع ز جشن



 روز مقدسه برام کیتو طلوع  جشن

 درگاه خداست یبه سو یشکرگزار وقت

دادم ، نگاهش را قفل  یرسما مقابلش بودم و هنوز داشتم خودم را تکان م گرید

را از دور کمر آلما جدا و به  گرشیچشمان من کرده و با همان محبت دست د

ه کردم : تولدت کج شده زمزم یطرف من دراز کرد!دستش را گرفته و با سر

 مبارک!

، آلما را با دست چپ بغل گرفته بود و حاال من به سمت راست  دیرا کش دستم

کاشت و زمزمه کرد: دستتون درد  یبوسه ا میموها یبودم.رو دهیاش چسب نهیس

 نکنه خانم خوشگال!
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داد از  ی، درست مثل من و درست مثل خودش...چشمانش نشان م دیخند آلما

 از حد خوشحال شده! شیب زیسورپرا نیا

 زدند! یصادقانه حرف م شهیآرکان هم یچشم ها ؟یدان یم آخر

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

 حاال کادوت و باز کن!-

برداشت و قبل  یقرار داد ، دستمال زیم یرا رو کیشده از ک یخال یدست شیپ

کرد که با بادکنک ها  زیآلما را تم یشده  یباز کردن کادو ، دور دهن شکالت

.  ادنیها به حرکت دراورد: چقدر ز هیهد یزد!بعد نگاهش را رو یسروکله م

 اول کدوم و باز کنم؟



ال ماراله ، اول اون و باز بنفش اشاره کردم : اون م یکادو شده  یجعبه  به

 کن!

 شیزانوها یفاصله گرفت و بعد ، آرنج رو یگاه مبل کم هیتک از

خواد  یها بود : دستشون درد نکنه ، اما دلم م هیگذاشت.حواسش هنوز به هد

 شمارو باز کنم.کدومه؟ ی هیاول هد

 همش از طرف منه! نایاشاره کردم :ا زیم یرو یبه چندبسته  گوشانهیباز

 خانم! ی: شرمندمون کرد دیخند

 آقا! یکن یابرو باال انداختم : جبران م حاضرجوابانه

خودت  یها هیهد نیباال فرستاد :اون که بله..حاال از ب ییهم مثل خودم ابرو او

 کدوم و باز کنم؟

 یمورد نظرم اشاره کردم .دستش را دراز کرد ،  برش داشت و رو یبسته  به

که داخلش بود  یزیچ دنیا که باز کرد  با دقرارش داد ، در جعبه ر شیپا

 متعجب به من نگاه کرد!

ام کتاب  دهیکش یدادم و کنارش نشستم و با انگشت ها رییمبل تغ یرا رو میجا

 دنیاولش را باز کردم.با د یداخل جعبه را در آوردم و مقابل چشمانش صفحه 

کتاب  نیداخلش خنده و بهت با هم درون چهره اش ادغام شدند : ا ینوشته 

 آرکان و امال است؟ یزندگ یقصه 

دختر و پسر  کیآب بود ، با  یرو یکشت کی ریکردم و ورق زدم.تصو دییتا

 یباال یزده نگاهم کرد و من نوشته  رتیبودند.ح ستادهیکه مقابل هم با اخم ا

،  دندیلنج د کیبار هم را درون  نیاول یرارا خواندم :آمال و ارکان ب ینقاش

 دعوا! نیو اول دارید نیاول

 کیبعدش را آورد ،  یاز دستم گرفت و خودش صفحه  یرا به نرم کتاب

 ریکه مقابلش سر به ز یو پسر ستادهیدختر که با شورتک ا کی...گرید ینقاش

 یکه تو هیهمون روز هیشب نیداشت : ا یبیحس و حال عج شیانداخته .صدا

 !ییمعلم آلما تو دمیو من فهم یستادیوا یآهو با شورتک جلو یخونه 
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خاطرات غرق شده بودم ، نوشته  انیصدا بود ، من هم م یاما ب قیام عم خنده

 آن صفحه را هم خودم خواندم : آلما معلم رقص دختر آرکان شده بود!  ی

 یبود. دو آدم جیمقابل خل ینقاش نیبعد را آورد ، ا یزد و صفحه  یخند تک

 نیا یکردند ، خودش نوشته  یسنگ پرت م جیکه سنگ دستشان بود و به خل

 داد! هیقسمت را خواند : آرکان ، به قلب آمال ، آرامش هد

شده به چهره ام ، من اما نگاهش نکردم و صفحه را  رهیبلند کرد و خ را سرش

تولد آلما و  یشد.نقاش مانیآرام هردو یباعث خنده  یبعد یورق زدم ، نقاش

 یقی. سرش را بلند کرد و نفس عم میخواست ما باهم برقص یکه م یکوچک

 د؟یبه ذهنت رس دهیا نی: چطور ا دیکش

شانه اش گذاشتم و خودم را به بدنش چسباندم : چندوقت  یدستم را رو ساعد

کنه ، به  یعشق و درست م یکتاب اختصاص جیپ هی دمید نستایا یتو شیپ

به  یتولدت نبود..وقت خینظرم جالب اومد ،سفارش دادم اما اصال حواسم به تار

اما  ستین تیلاص ی هیهد نیچندروز مونده به تولدت...ا دمیکه د دیدستم رس

 خواست امروز نشونت بدم! ی، دلم مخب 

مدت از  نیلحظه تمام ا هیکه گرفتم ،  هیا هیهد نیرا لمس کرد : جذاب تر کتاب

 چشمم اومد! یتا االن جلو مونییاول اشنا

حس را داشتم ، چندصفحه را  نیهم دنشیتکان دادم ، خودم هم بعد د یسر

خواستم توجهش را به کتاب جلب کردم  یکه م یکردن قسمت دایورق زدم و با پ

 !نیجارو بب نی: ا

نشسته و  یصندل کی یکه رو یدختر یشد! نقاش رهیخ یخنده به ان نقاش با

 گریصفحه را با هم د یباال یکند! نوشته  یرا اتو م شیپسر دارد موها

 بار شکل گرفت! نیاول یبرا گریکه کنار هم د یی: تجربه ها میخواند



نگاهم کرد ، دستش را با مکث پشت گردنم گذاشت و کوتاه و نگاهش کردم و  

 ریواسه غافلگ یزیچ هی شهیشعبده باز هم هی هی: شب دیام را بوس یشانینرم پ

 !یکردنم دار

بادکنک نگاه هردونفرمان  دنیترک ینداده بودم که صدا یو هنوز جواب دمیخند

 شیپا یکرد چرخاند، آرکان کتاب را رو یرا سمت آلما که با بغض نگاهمان م

  زم؟یعز یدیدست به سمتش دراز کرد: ترس کیقرار داد و 

بعد ،  یآرکان گذاشت و کم یران پا یبه طرفمان امد و صورتش را رو آلما

متعجب غصه  شیرو یشده  ینقاش یکتاب و عکس ها دنیسر بلند کرد و با د

 ؟یرفت :دفتر نگاش ادشیاش از 

 ینقاش نیا یرو یکتاب را برداشتم و در بغلم گرفتم: فکرشم نکن بتون عیسر

 !یبکش
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نگاهم کرد ، انگار  یبیجور عج کیرا باز درون دهانش فرو برد و  انگشتش

و با دست انداختن  دیکنم ، آرکان بلند خند یروز م کیکار را  نیگفت ا یم

 نیا یکرد : با همه  کیرا به آغوشش نزد مانیمن و آلما هردو یدور شانه 

 دردسراتون ، چقدر خوبه من شما دوتا رو دارم! 

و آرام لب  دمیرا بوس شیگلو ریقبلش شده ز هیکه باالخره شب نیلذت از ا غرق

 !جنابیمبارک عال تیو چهارسالگ یزدم : س

 هم حک شده بود! کشیک یکه رو ینوشته ا قایدق

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

 ؟یبخوا یخوا ینم-

 

زده و منتظر جواب  هیرم را چرخاندم ، به در تراس تکس شیصدا دنیشن با

خوردم ، پشت بندشم با  ادیز کی: ک دمیکش یقیسوالش بود ، با لبخند نفس عم

 !رهیگ یکنم بخوابم نفسم م یشام خودم و خفه کردم.حس م

 

 یگرمکن تنش قرار داد و با کم بیدستش را درون ج کیتکان داد و  یسر

 د؟ینگاهش کردم :آلما خواب قیمکث کنارم نشست ، دق

 

مثبت تکان داد و آرام زمزمه کرد : بابت امشب ممنون.همه  یبه معنا یسر

 بود! یعال زیچ

 

و  زیر یشدم به چراغ ها رهیلبم نشست ، خ یرو یو لبخند دمیکش یقیعم نفس

 نبود تولدته؟ ادتیبود :  دایمنظره پ نیدرشت خانه ها که از ا

 

 یمردانه بود : مگه م یادیکه ز شیخ امان از تن صداباال انداخت ، آ ییابرو

گفتن..اما  کیشه آدم فراموش کنه؟ صبح مامان و آهو آرسام زنگ زدن و تبر

 روبرو بشم! یزیچ نیخونه با همچ یانتظار نداشتم تو

 



 چرا؟-

 

 چرا؟ یچ-

 

 کی هیحالم شب ییجورها کیقرار دادم ،  میران پا یدستم را رو کف

مست باشم و  کیپ کیخوردن  یدلچسب بود.انگار به اندازه  یاریناهوش

 ؟یسبکبال نفس بکشم : چرا انتظار نداشت

 

جواب مناسب است ، دوست داشت  کیکردم دنبال  یکرد ، احساس م نگاهم

کردم و کارش را راحت کردم  تیرا به جلو هدا میجواب بدهد ، لب ها دهیسنج

 ی! برایبلد نباشم اما ..توخانوادم زهایچ یلیخ دی: ازم انتظار داشته باش ، شا

 بلدم تالش کنم! تیخوشحال

 

 تر شد ، انگار درون چشمانم فرو رفت : آمال! قیعم نگاهش

 

کرد :  یچپم را نوازش کردم ، اسمم را قشنگ صدا م یدست راست ،  بازو با

 باشه آرکان! یشکل نیکردم مرد بودن ا یوقت فکر نم چیمن ه

 

نشستن  گریکنار هم د ریاخ ی، انقدر با آرامش بعد تنش هاساعت از شب  نیا

که من  نی.امیداشت اجیبود که ما به آن احت یزیهمان چ دیو حرف زدن ، شا

، اوهم  یمصنوع یها طنتیو ش یتظاهر یخودم باشم....بدون نقاب لبخند ها

بودن  مردلقب روان شناس.راحت تر نشست:  دنیکش دکیخودش باشد...بدون 

 بود؟ یاز نظر تو چه شکل
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خانه بود و  کیکردند.هرچراغ  یم ریروشن ، فکر آدم را درگ یها چراغ

 دیکه شا ییبا آدم ها یزندگ کیهرسقف هم ،  ریسقف داشت..ز کیهرخانه 

 یم ینبودند!فکر کردن بهشان هم از آدم انرژ دیشاخوشبخت بودند و 

بزنم ، او هم دستش را  هیجا به جا شدم تا بتوانم به شانه اش تک یگرفت.کم

 را گرفت . میو بازو دیچیدورم پ

 یگفتن! م یبودند که فقط زور م یمنطق یب یذهن من قدرتمندا یمردا؟ تو-

چشم  ینکن ، تو شیو جلو بکش ، بلند نخند ، نرقص ، آرا تیگفتن روسر

و عقل و منطق نباش ،  ارینباش ، صاحب اخت ینباش ، پرانرژ باینباش ، ز

 گفتن ، زن نباش...برده باش! ینداشته باش ، .مردا م یآزاد

 

 یعنیروشن خاموش شد ،  یاز چراغ ها یکیکرده بود تا حرف بزنم ،  سکوت

از آن  یکیشب ،  از چشم  مهین ای دندیخواب ینه با ارامش محاال صاحبان آن خا

 کرد؟ یها اشک شره م

 

شد! همشون فقط  یهوسشون خالصه م یتو زیماجد بودند ، همه چ هیمردا..شب-

حق و به  شهیکار و نکنم ، هم نیگفتن چرا ا یوقت نم چیکردن ، ه یم ینه

اوج  یکه وابستشون کنم ، بعد تو نیکردم از ا یم فیدادن.من ک یخودشون م

 یاز منظر قدرت نم گهیکردم اون لحظه د یرهاشون کنم.حس م یوابستگ

فقط فکر هوس و خودشون  گهیتونن زور بگن ، د ینم گهیتونن نگاهم کنن!د

 !ستیزن براشون عروسک ن هیفقط  گهی.دستنین



 

 بودن؟ یشکل نیهمشون ا-

 

بازم به گونه اش  ین دادم و موهابود.سرم را تکا دهیرا آرام پرس سوالش

 !ینبود یشکل نیبرخورد کرد : نه ، تو ا

 

 بودم؟ یمن چه شکل-

 

روشن  گریچراغ د کیکه خاموش شد ،  حاال  یزدم ، برعکس آن چراغ لبخند

رفته بودند  دیبودند و تازه به خانه برگشته بودند ، شا رونیب نشیصاحب دیشد.شا

شلوغ..حتما حاال خسته بودند :  یمهمان کی ایو  یرستوران ،  شهرباز کی

شالم و جلو بکشم ،  ینباشم! تو نگفت باینخندم ، نرقصم..ز یتو....بهم نگفت

قد  یو اخم.تو نگفت ی، با محبت و مهر..نه نگاه چپک یدیخودت شالم و جلو کش

 یتو انتخاب کمکم کن یطور هی یکرد یسع دیخر یمانتوهام و بلند کنم اما تو

باهم  یو نرقصم..گفت ینرم مهمون یباشم هم خودت . نگفت یاضکه هم من ر

وقت نداشتم!حس باارزش  چیکه ه یداد یمن برقص ، تو بهم حس یو برا میبر

 ینبرد نیهم احترام و حرمت من و از ب تیاوج عصبان یوقت تو چیبودن.ه

، محترم  یهام مقابله به مثل نکرد یبددهن یاکثرا ! جلو یکه محق بود یدرحال

 سهیمقا ی، من و با کس یداد ادمیکردن و  ی! زندگرمیبگ ادیتا منم  یحرف زد

 ادیز هتی! کاش شبیانتخابت که من باشم موند ی.آرکان تو همه جوره پاینکرد

شد نه  یپدرش دچار حسرت م یمهر یاز ب یدختر چیبود! اون موقع نه ه

 که بخواد دیرس یم یبه مرحله ا یزن چیه

 

 [18:09 26.06.19, ]ایـآل (زهرا ارجمندنaʍaℓ)آمــ

 426#پارت_



 #آمــــال

 ای#زهرا_ارجمندن

 

سالم  ینبودن....آدما ایدن نیمن تو ا هیشب گهیو بذاره سر راه! اون موقع د بچش

دونستن  یمردا م یسالم تر ، کاش همه  یاومدن..با روح ها یم ایبه دن یتر

شه اون سرخورده تر  ی، فقط باعث م زن هیو دستور دادن به  ریو تحق نیتوه

تونن  یچطور م رنیاد بگیو  شونیلعنت یچشما یمحبت بندازن تو کمیبشه! که 

 زن رفتار کنن!  هیبا 

 

کاسه و کوزه ها رو سر مردا  یسرم گذاشت : خوب همه  یچانه اش را رو 

 سرتق خانم! ایشکوند

 

بودند خاموش شده بودند  دمیکه در د گریفاصله دو چراغ د نیزدم ، در ا لبخند

 : دروغ نگفتم!

 

 !یهمشم نگفت-

 

 گرید یکیتنش ،  شرتی، ت نمیجا به جا کردم تا چهره اش را بب یرا کم سرم

بودم چون  دهیخر ادیاما ز متیارزان ق یزهایچ شیتولدش بود.برا یایاز هدا

 ی هیهد کیشوند تا  یو متنوع شادتر م ادیز یایمعتقد بودم آدم ها از هدا

 گرانبها : مثال؟

 

 ! یفاز روان شناس یتو یرفت یگ یاالن حرف بزنم باز م-

 



 گم ، بگو! یام صدادار شد : نم خنده

 

زده به شانه اش  هیدستش گرفت و من همچنان تک انیرا م میاز موها یقسمت

دونم  یکنه ،  م یم دایزن پروش پ کیدامن  یتو ینشسته بودم : هر مرد

با مادره خانوادست!  ادشیبچه بخش ز تیواقعا ترباما  هیا شهیکل یجمله 

بچه  با یکم تر میفرهنگ ما پدر نان آور خانوادست و تا یغلط تو ایدرست 

 کنارشونه ! یتر شیب میهاست اما مادر برعکسه.تا

 

 از مادرا شاغلن! یلیمعترض شدم : خ عایسر

 

 میاز خانما شاغلن اما باز تا یلیبچه گربه ها نپر به من ، بله خ هی: شب دیخند

 مرد ها کم تره!  یکار میخاص از تا یشغل ها یکارکردن اون ها مگر بعض

 

من چقدر مراجع داشتم که  یدون ینازک کردم و او ادامه داد : م یچشم پشت

جوونم و کنترل  ایتونم پسر نوجوون  یگه نم یو م شمیمادر خانواده اومده پ

 کنم؟

 

کنن ننه باباها بچه ها سرخورده  یکارا رو م نیخوان..ا یخب اصال کنترل نم-

خواد  یم ی.اون آزاده بره هرکارایذارم آلما رو کنترل کن یشن.من نم یم

 رم! یبکنه!تازه خودمم باهاش م

 

خنده اش را گرفت : اوال که مادر و پدر ،  نه ننه بابا ، دوما  یزور جلو به

 باهاش؟ یر یکجا م

 !ی: پسربازندینگاهم را نب طنتیام را قورت دادم و چشم بستم تا ش خنده
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خنده زدم  ریاخمش ، بلند ز دنیو با د نمیپلکم را باز کردم تا واکنشش را بب کی

 خانم دنسر! ستیقشنگ ن شمی: شوخ

 

ادامه داد :  یقینفس عم دنیباال بردم و او بعد کش میرا به عالمت تسل دستم

کنه  ینوجوون و جوان خانواده خطا م میفهم یم یما تازه وقت نهیمساله ا

 میکن ینم یکار و از بچگ نی! چرا امیوقت بذار تشیترب یبرا دیبا ادیم ادمونی

 ؟ 

 

 و بده! نپرس ، جواب نیحوصله زمزمه کردم : آرکان اصول د یب

 

: بچه از  دیچیهم چشمانش از خنده برق زد و دستش را دورم محکم تر پ باز

از همون  تیخاص داره ، ترب یمراقبت ها یسر هیبه  اجیاحت ادیم ایبه دن یوقت

شروع بشه ، اما نه با شکل بکن و نکن...با فراهم کردن  دیبا یدوران خردسال

 کودکمون! یامن برا طیمح کی

 

 یو او مطمئن زمزمه کرد : هفت سال اول دوران پادشاه دمیدرهم کش ابرو

 دیمنعش کرد اما با یلیخ دیگه ، نبا یما م امبریکه پ هیجمله ا نیبچست ، ا

 نیکنه به والد ی، نگاه م رهیکنارش حرکت کرد . بچه در اون چندسال الگو پذ



ه داشت یخوب یوبچه الگ نیکنه. حاال تصور کن ا یو کارهاشون و تکرار م

محبت بشه ، نصف  یباشه و اطرافش امن و پر آرامش باشه ، بهش به حد کاف

هارو  هیاون هفت سال انواع تنش ها ، تنب یکه تو یراه رفته شده.مادر و پدر

تازه  ختهیموجود لجوج و افسار گس هیبچه اعمال کردن حاال که شده  یرو

 مشاور! شیبراش پ انیب دیبا فتهیم ادشونی

 

 ادمیاز آن دوران  یادیز زیخودم فکر کردم ، چ یزندگ ییهفت سال ابتدا به

کنند، دلم محبت  رونمیکه رها شوم و از مرکز ب نینبود جز حسرت و کابوس ا

خوب  یزن ها همسر ها یخواست. آرکان باهمان مکثش ادامه داد : همه  یم

مادر  وندشارزش و احترام و بدونه.اما چنددرص یکه معن یخوان ،  کس یم

 کردن؟ تیهمسر خوب ترب کیهمسر خوبن؟چند درصد  کی

 

 گردن زنا؟ یانداخت رهارویتقص یاالن تو همه -

 

 یپدر هم مسئوله ، من دارم از نقش هرکس عتایتکان داد : طب یو سر دیخند

 گم!  یم یانسان ندیفرآ کی یتو

 

 !یمارال انداخت ی هیهمسا ادیمن و -

 

 هم خاموش شده بودند : چطور؟ گرینگاهم کرد ، دوچراغ د متعجب

 

کرد  یمارال گله م شیبداخالق بود ؛ بعد همش پ یلی: شوهرش خ دمیکش ینفس

 از اخالق شوهرش.



 نی. بعد اختیر یکردم پشمام م یمزخرف بود.نگاهش م یلیمرده خ شمییخدا

 یشر بود.همش دختر بچه رو م یلیدختر داشت ، پسره خ هیپسر و  هیخانمه 

 یبهش م یدفاع از دخترش ه یزد.بعد مامانه به جا
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 یرفت م یهم قربون پسره م ینکن که نزنتت ، ه یرو عصب یداداش گفت

بود و دختره شش ساله! االن با  تو!پسره هشت نه ساله یمن یگفت مرد خونه 

بشه  تیترب نیبزرگ شه با ا دیافتادم. خب اون پسرم شا ادشونیتو  یحرفا

و  هشیاما داره شب هیکه اون زن از رفتارش ناراض یپدرش ، همون مرد هیشب

 و قبول کن! نیو ا ستیگردن زنا ن رایتقص یهمه همه  نیکنه! با ا یم تیترب

 

شد  یجدا کرد : من کامال قبول دارم خانم...چه بحث داغ یرا از خودش کم من

 !ینصف شب

 

تر ادامه  شیبحث را ب نیخواهد ا یکردم دلم نم ی، حس م دمیکش یقیعم نفس

 اد؟یبهت م شرتتیبدهم : ت

 

 !دمیمدل و د نیجا ا هیکنم قبال  یانداخت : حس م ینگاه میخودش ن به

 



بهت گفتم چقدر خوشگله ، دستم  میدیمترو د یکه اون روز تو هیشرتیهمون ت-

 بخرم! ینذاشت یدیو کش

 

 ؟یدیگرد شد : از مترو خر چشمانش

 

خواستم از برند و  ی، همرو م یگرفت هیچپ نگاهش کردم : ده تا هد چپ

 شد؟ جنسش خوبه که! یچقدر پولش م یدون یکه م رمیمغازه بگ

 

 من ، آمال! ی: خدا دیخند ناباور

 

،  ستادیت به طرفش دراز کردم و او هم با گرفتن دستم ا.دسستادمیشدم و ا بلند

باشه من و  ی! در ضمن بار اخرادیهنوز چشمانش ناباور بود : عوضش بهت م

 ...ایکن یم لیحرفام و تحل یونیزیتلو یمثل روان شناسا ینشون یم

 

 یو م نیدونستم اخرش باز ا یفرستاد : م رونیب یتکان داد و کالفه نفس یسر

 !یگ

 

! میبخواب ایجواب دادم : برق و خاموش کن ب طنتیرفتم و با ش رونیتراس ب از

برات.از صبح سرپام  دمیفکرا هم نکن که چون امشب تولدته برنامه چ نیاز ا

 خستم!

 

روز از  هی: من  دید یلبخند به لبم نشاند و چون پشتم به او بود نم شیصدا

 شم!شک ندارم. یم وونهیدستت د

 



ما  ی...چراغ خانه گریبرق آمد.حاال د زیدستش به پر یه ضرب یهم صدا بعد

نشسته و با  گریتراس د کیهم مثل من درون  یکس دیهم خاموش شده بود!شا

کرد و  یخانه فکر م نیا یچراغ ،  به سرنوشت آدم ها نیخاموش شدن ا

 شمرد! یروشن و خاموش را م یچراغ ها

******************************************************* 
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 شه؟یچرا نم-

 

که چه نوع  نی، انگار شما فراموش کرد مارستانهیجا ب نیا زیخانم عز-

 اجیبه آرامش احت یزیتر از هرچ شیهستند و ب یمرکز بستر نیدر ا یمارانیب

 دارن!

 

فرستادم ، چندقطره عرق از پشت گردنم حرکت کرده  رونیرا با شدت ب نفسم

حرف زدن ساخته  یکردند. من اصال برا دای، امتداد پ رمیو تا پشت لباس ز

به درخواستم استفاده کنم :  دنیرس یبرا یدانستم از چه کلمه ا ینمنشده بودم و 

 ...نیستیشما متوجه ن

 



 یبه نظر م ی، مرد سن و سال دار و با تجربه ا دیکوب زیم یرا رو دستانش

مفرح  ی، ما برنامه ها نیدار یکه چه درخواست نیستی: نه شما متوجه ن دیرس

ها  شهیو هنرپ گرهایباز یبعض ی، حت مید یم بیترت مارانیب یبرا یهرزگاه

 .میتون ینم ن؟یتر از ا شی..اما بمارستانیب انیازشون م ادتیع یهم برا

 

 دنیهم شروع به خار میپا یلحظه پاشنه  کیشدند ، در  دهیدر هم تن میها اخم

کردم با فشار دادن پاشنه ام داخل  یام را به اوج رساند ، سع یکرد و کالفگ

 نیا نیکن یاز خارش را کمرنگ کنم : االن فکر م یالتهاب ناش نیکفش ، ا

شهرت خودشون  یبراتر  شیکه ب گریمهمه؟ آوردن چندتا باز یلیبرنامه ها خ

کنن هنر  ینگاه م مارایب نیذارن و همه به چشم ترحم به ا یمرکز م نیپا به ا

رو گم کردن؟زندن ، دارن  یزندگ نایکه ا نیمتوجه بش نیخوا ینم ه؟چرایبزرگ

چهل  نیکشن اما جلوجلو واسه خانواده هاشون انگار مردن ، باور کن ینفس م

زنگ بزنن و خبر  مارستانیروز از ب هی ناز االن ومنتظر دنیپوش اهیروزم س

اسم سرطان ، اسم مرگ و  دنیو بشنون! همه انگار با شن زشونیمرگ عز

اتاق  هیادرم که اومده بودم داخل مالقات م یبرا شی! من چندروز پدنیشن

نگاهش ترسناک بود ، انگار منتظر نشسته و  یجد یکه جد دمیرو د یخانم

 ن؟یکرد یفکر نایا ی!خب االن برانهیببو  لیگردونه تا عزرائ یچشم م

 

اون قدر آگاه  یماریب نیو کوتاه چشم بست : دخترم شما از ا دیکش یقیعم نفس

 ..یستین

 

،  یگم چه سرطان و چه سرماخوردگ ی: من م دمیحرفش پر انیبار من م نیا

عده خوب  هی ی....وقتهیضی، مر یضی!مردنیخواد واسه جنگ یو بهونه م لیدل

، اما  یسواد جناب هاشم یهم خوب بشن؟ من اصال ب هیبق دیشن چرا نبا یم

 نه؟یا ریشده ، غ دایراه درمانش پ یعنیشن  یخوب م یاگه عده ا

 



حوصله  یلیحال ، خ نیبا ا دیبار یاز وجناتش م یرا تکان داد ، کالفگ سرش

 رونینشسته و من را از اتاقش ب میحرف ها یهم پا شیجا نیکرده بود که تا هم

 شه؟ یداده نم میبهبود به همه تعم نینکرده بود .آرام تر ادامه دادم : پس چرا ا
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 یشدت گرفته بود ، لحظه ا میتر نگاهم کرد ، خارش پا قینزد و دق یحرف

چپم انداختم : خودتونم قطعا  یپا یراستم را رو یچهره ام درهم شد و بعد پا

 !ستین یهم کاربرد یلیروش شما ظاهرا خ نیمهمه ، اما ا هیروح نیدون یم

 

کالس  امیدخترم؟ب هی: روش شما کاربرد دیگفت و تن جلو کش یاستغفرالله

 به پا کنم؟ مارستانمیب یرقص تو

 

حرف صاد به زبان  یرو نیام گرفت ، رقص را با حرص و تلفظ سنگ خنده

 شه؟ یآورد : نم

 

 یباطل م مارستانیکار انجام بشه مجوز ب نی، ا رینگاهم کرد : نخ یعصب

 ادیو از  نی! شما امیکن یم یزندگ یممملکت اسال کیشه!دخترم ما در 

کالس به قول خودتون  نیخوا یکه م نیبست در اتاق من نشست نین؟اومدیبرد

 ؟یدولت مارستانیکجا؟ ب ن؟اونمیدنس برگذار کن

 



من تو  نی! اجازه بدنیبکن گهیکار د هی: خب  دمیرا بهم کوب میدست ها کف

 راحت... الیکه خواستم برم و با خ یهراتاق

 

کرده  یو گرد شده اش جمله ام را ادامه ندادم ، سرفه ا یچشمان برزخ دنید با

بود برم باهاشون  نیچسباندم : منظورم ا نیرا به زم میو دوباره کف هردو پا

 حرف بزنم!

 

 ؟یراجع به چ-

 

 !یجوابش را دادم: از زندگ عیسر یلیخ

 

و راحت کنم دخترم ،  التیفرستاد : بذار خ رونیب قیرا مجددا و عم بازدمش

شدن ندارن.نه  ییهم قشنگن اما امکان اجرا یلیخوبه ، خ یلیشما خ یها دهیا

روان شناس داره و اگه الزم  مارستانیب نی! اگهید یو نه جا مارستانیب نیتو ا

 ، عمر دست خداست! تهشه...و الب یازشون کمک گرفته م مارانیب یباشه برا

 

درون چشمان قاطعش زل زدم و بعد  هی، چندثان دمیاز تالشم عقب کش دیناام

خدا  یام بلند شدم : عمر دست خداست ، منم با همه  یصندل یآرام از رو

 یمونده  یباق یروزا یکه برا یدکتر ، آدم یدونم اما آقا یو م نیا مینشناس

و از دست بده و بخوابه و  دشینداشته باشه ، ام زهیتالش نکنه و انگ شیزندگ

که من  ییکرده باشه. تا جا یکه عمدا خودکش هیکس هیبمونه شب منتظر مرگ

 دی، بع رهیکب نیگ یدارا بهش م نیگناه بزرگه که شما د هی یدونم خودکش یم

 و بخواد! نیدونم خدا ا یم

 

 کرد: دخترم؟ میبروم که صدا رونیرا زدم و خواستم از اتاقش ب حرفم



 

 نیمتوجه ا دوارمی.امستیدست خود آدم ن زهایچ یاما برنگشتم : بعض ستادمیا

 !نیموضوع باش
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از اتاقش  یو با خداحافظ آرام دمیکش یحال آه نینبود ، با ا یمناسب هیتوج

 استیحک شده بود ر شیکنار در اتاقش را که رو ییزدم.پالک طال رونیب

پشت سر گذاشتم و بعد سر زدن مجدد به مارال که در حال کتاب  مارستانیب

 خواندن بود از بخش خارج شدم!

 

 میپا یمحوطه نشسته و بعد در آوردن کفشم ، پاشنه  یها مکتیاز ن یکی یرو

به ساختمان انداخته و  یراحت شد نگاه پر از حسرت المیخ یرا خاراندم و وقت

 !دیکش یپارک کرده و انتظارم را م یکیجا خارج شدم.آرکان همان نزد از آن

 

قدم  نیبزرگ مانتوام فرو بردم و با لبخند سمت ماش یها بیدستانم را در ج 

 برداشتم.

 

 میدوستانش برا ی لهیوقت مالقات را به وس نیبود تا ا دهیکش یسخت چقدر

 ود!من مواجه ش یفراهم کند و حاال حقش نبود با اخم ها

 



 شکست خودم را ببازم! نیهم نبود با اول قرار

 باختم! ینم و

**************************************************
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، چهل ، پنجاه ، شصت ، هفتاد ، هشتاد ، نود و  ی، س ستیده ، ب-

 صد...اومدم!

 

 یساکت راه م یرا که درون خانه  شیقدم ها یرا حبس کرده و صدا نفسم

 !ادیرا بلند کرد : آقا گرگه داره م شی، صدا دمیرفت شن

 

بلند آلما و  غیج یزود صدا یلیکندم تا نخندم و خودم را لو ندهم ، خ جان

و نشان داد زودتر از من لو رفته ،  دیچیخنده اش درون خانه پ یمتعاقبش صدا

ده آرکان هم با خنده مشغول ناز دادن دخترکش شده بود : تپل من ، پشت پر

 شدنه؟پرده باد کرده بود که آخه! میقا یجا

 

پشت  جیخنده ام را خفه کنم ، دخترک گ یتا صدا دمیدهانم کوب یرا رو دستم

 ادشیشدن خوب سر فرصت  میقا یدچندجایپرده خودش را پنهان کرده بود.با

 دنبال آمال جون! میشد : خب ، حاال بر کینزد شانیدادم!صدا یم

 

شدنشان اصال  کیرا باز حبس کردم و چشمانم را محکم بستم.حس نزد نفسم

 یصدا ی!وقتدندیمتوجه شدم از کنارم رد شدند و من را ند یسخت نبود ، حت

تنگ  یفرستادم و دستم را در آن فضا رونیدور شد بازدمم را آرام ب شانیپاها

 آمال؟ ییجاآرکان بلند شد : ک یتا صدا دیطول کش یلیقلبم گذاشتم!خ یرو
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جوجه با آما  کی؟ آلما هم مرتب و پشت هم مثل  میانتظار داشت بگو واقعا

چه صدا  دیرفت من را با یم ادشی یکرد.هنوز هم گاه یم میجون گفتن صدا

 یآرکان جد یشده بود! صدا یآما جون و ماما مانده و دچار دوگانگ نیکند. ب

 !ی، باشه تو برد یهرجا هست رونیب ایتر شد : آمال؟ب

 

از  یرا کنار زدم و خواستم به سخت میرو یخواستم بشنوم ، مالفه  یرا م نیهم

 یخارج شوم که زنگ خانه هم به صدا درآمد ، به جان کندن کیآن درز بار

 یزدم .مالفه  رونیو از آشپزخانه ب دهیکش رونیبود خودم را از آن مخمصه ب

 یبرق م یخانوادگ یباز نیهمچنان دورم بود و چهره ام از لبخند برد ا دیسف

 زد.

 

 باز من بردم.. یدید-

 

به شدت  یبود ، با حس حضورم با چهره ا ستادهیا یمقابل در ورود آرکان

 عای. لبخندم سر نمیو من تازه توانستم فرد پشت در را بب دیچرخ یپراخم و عصب

 دایکه پ نیزده از ا جانیکرد ، آلما ه دنیخشک شد و قلبم در دهانم شروع به تپ

ترسناک که نگاه زن پشت  یکم یبار اما با همان واژه  نیزد.ا میشده ام صدا

 کرد! یابر یدر را به آن

 ماما...ماما..-
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نشسته  یراحت یمبل تک یبود که داخل سالن کوچک خانه و رو یا قهیچنددق

 بود.

 

 یرا م یقدرت نگاهش کنم ، درون چشمانش زن ی چهینداشتم از در دوست

حال اما  نیبلند کرده. با ا دیو پرچم سف رفتهیبازنده بودنش را پذ دیکه شا دمید

حسادت  یکه کم نی، من حق ا دیشود و بگو دایپ خیدر تار یدانستم زن یم دیبع

 کنم نداشتم.

 

و  یزن ، نسبت خون نیا دنیکه در بند بند تنم خانه کرده بود ، د یزیغر یحس

دانستم در گذشته با  یکه م یا یانکارش با تربچه ، لحظات خصوص رقابلیغ

کاکتوس ، داخل حلقم فرو رفته بودند  کی یها غیت هیآرکان داشته اند ، همه شب

خواستم باشم.من  ینم گریبودم و د دنیسوزاندند. آدم به رخ کش یو آن را م

به آرکان  دهیگرفت ، چسب یصورت م دارید نیبودم که اگر چندماه قبل ا یهمان

 کردم. یخودم را ثابت م اهگیجا ینشستم و از هر راه یم

 

چشم  یثابت کردن وجود ندارد ، آلما جلو یبرا یزیکردم چ یحاال...حس م اما

ماند؟من  یاثبات کردن م یبرا یزیمگر چ گریاو به من گفته بود ماما.د یها

تک نفره را اشغال کرده بودم.آلما به خواست  یاز مبل ها یکیهم مثل خودش 

و پررنگ ، به  یجد ییبه اتاقش رفته و خودش هم با اخم ها یباز یآرکان برا

 بود. رهیخ زیم یرو ینقطه ا

 



به نظر  یمصنوع ییبایز نیاز ا یکه بخش نیبود ، با وجود ا ییبایزن ز عسل

 یچهره اش شد.چهره ا یبیو دلفر یشد منکر جذاب یحال نم نیبا ا دیرس یم

توانستم شباهتش به آلما را خوب  یکردم م یکنکاش م یکه اگر درونش کم

 متوجه بشوم.

 

لحظات  یبا سروصداها میپارادوکس عظ کیبلند بود.  یادیخانه ، ز سکوت

 . یقبل در مرکز وسط باز

 

 برگردم منچستر. دیبا گهیمن ، دوهفته د-

 

 یرفته اند. آرکان واکنش رانیبعد طالقش از ا دشیبودم که با همسر جد دهیشن

 یچهره  یتر درهم رفت و نگاه عسل از رو شیب شینشان نداد اما اخم ها

اما  نمتی: من قبال باهات تماس گرفتم تا بب دیسرد او ، به طرف من چرخ

 یتون یو قطعا م میحرف بزن ی.اومدم تهران تا حضورینشون نداد یتوجه

 .یحرف من و بهتر بفهم

 

:  دیاش را کوبنده تر در صورتم کوب یبعد ینگفته بودم که  جمله  یزیچ هنوز

 خوام با خودم ببرم. یمن آلما رو م

 

 دم؟ یبهت م یاجازه ا نیهمچ یواقعا تصور کرد-
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در  یالحظه  یعسل برا ی.جمله میایپرخشم آرکان باعث شد به خودم ب یصدا

 تر از آرکان او بود . یبهت غرقم کرده بود.عصب

 

 من مادر اون بچم!-

اول سقط  یمادر؟ نخندون من و خانم ، من اگه نبودم تو اون بچه رو ماه ها-

 ؟یزن یحرف م ی.از کدوم مادریکرد یم

 

مادر بودنم  یده ، به اندازه  ی، خدا هم به بنده هاش فرصت جبران م مونمیپش-

 تونه مانع من بشه. یکس نم چیحق دارم با بچم باشم و ه

 

 تیمسئول یبه مادر ب یاجیشم.دختر من احت یتونم و مانع م یتونم ، م یمن م-

 کنم حضانت تمام و کمال آلما با منه؟ یادآورینداره و الزمه 

 

کردند.آرکان  یشده بود ، آن دو داشتند باهم بحث م یبیطور عج کی فضا

زد و  یبلند شده بود و بدون مراعات حرف م شیآرام ،  از خشم صدا شهیهم

به خروش او فقط دنبال اثبات نسبتش با آلما بود. من اما  تیاهم یعسل ، ب

بود ،  دهبه بعد قطع ش ییجا کیاز  شانیانگار وسطشان گم شده بودم.صداها

 چیزدند اما من ه یو داشتند بلند حرف م ستادهیخورد.هردو ا یدهانشان تکان م

 . دمیشن ینم

 

داشت  یسع انهیدر اتاق آلما بود.ناش یحواس من به تکان خوردن ها ی همه

خانه  نیشده در ا دهیبلند و کم تر شن یصدا نیرا نگاه کند.مشخص بود ا رونیب



آرکان به سمت  یشده  ریباالخره نگاه سراز ستادمیا ینگرانش کرده بود. وقت

بود.  یترحم ابلبغض کرده نگاهم کرد.زن ق یهره ا.عسل هم با چدیمن چرخ

، آب خنک پر  دهیکش وانیبه آن ها وارد آشپزخانه شده و در دو ل تیاهم یب

جا خورده  یبه چهره  تیاهم یکرده و برگشتم.آب را که به دستانشان دادم ب

آب سرد  نیبه ا تیشان به طرف اتاق آلما قدم برداشتم .بعد آن همه عصبان

 داشتند. اجیاحت

 

 دهیباز کردم و طبق حدسم پشت در نشسته بود و ترس اطیاتاق را با احت در

زدم و  یموشک هنوز دور بدنم بود.لبخند میقا یباز یکرد.مالفه  ینگاهم م

 .میش میقا ریز نیا ایوسط اتاق نشستم و مالفه را باال گرفتم : ب

 

نشست و من مالفه را  میپا ینشستن کنارم ، رو یبه طرفم آمد و به جا عیسر

گوش  یرا آرام رو می.دست هامیفقط ما دوتا بود گریانداختم.حاال د مانیرو

 یرا حس م تیقرار دادم و او را به خودم چسباندم.بچه ها عدم امن شیها

 یو من با نفس ها دیمحکم به من چسب نیهم ی.برادیفهم یکردند.او هم م

 دیرس یعقلم م یاز اتاق گوش سپردم. آن قدر رونیمحو ب یبه صداها یقیعم

پدرش ،  گریطرفش مادر آلما بود و طرف د کینکنم. یبحث دخالت نیکه در ا

 آمدم. یدو نسبت به حساب م نیا انیم یناجور یوصله 
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که آن قدرها سنم کم نبود  نیبود.با وجود ا ادمیمارال با ماجد راخوب  یدعواها

مضطرب کننده  یبلند آن قدر یصدا نیشدم.ا یباز از ترس درون اتاقم پنهان م

نشنوم.به خصوص که راجع به من  یزیچ چیخواست ه یبود که دلم م

 یمبهم  لمکردم و د یدانستم.حس گناه م یبحث ها م نیبود.خودم را مقصر ا

ترس را حس کرده...بدن لرزانش  نی.آلما کوچک بود اما مطمئن بودم ادیچیپ

گوشش برداشتم و لبم  یدستم را از رو کیکرد. یرا ثابت م نیدرون آغوشم ا

 م؟یبود :  قصه بگ کیمالفه گرم و تار ریکردم.ز کشیرا نزد

 

 هیگنبد کبود ،  رینبود....ز یکیبود ،  یکیرا تکان داد و من لب زدم :  سرش

انگور...که با مامانشون تو جنگل  یحبه  هیمنگول بود و  هیشنگول بود ،  

 کردن! یم یزندگ

 

 هم کرده باشم مادر اون بچه منم. یخوام ، هر اشتباه یمن بچم و م-"

کن  یگریقانون پ قیخانم ،  برو از طر نییپا اریمن ب یخونه  یصدات و تو-

 نه." ای یبرس جهیبه نت یتون یم نمیو اون وقت بب

 

را بلند  میاز اندازه بلندشان شد و من هم صدا شیب یحواسمان پرت صدا هردو

نلرزد : مامان  گریو بدنش د ندیکردم تا داستانم ، فقط درون گوش آلما بنش

 .یگفتن بزبزقند یبود که بهش م یبزغاله ها ، زن مهربون

 

 !رهیرفت هم هم بگ یادامه داد: بزبزگند زشیر یآلما با صدا خود

 

داستان هاهم مادرها به فکر بچه  یتو یبود .حت یاز هم هم ، خوراک منظورش

 یطور نبودند ؟ باق نیسوخت.پس چرا مادر من و آلما..ا میبودند.گلو شانیها



درو..منم  نیاش را خودم ادامه دادم : که اقا گرگه اومد.در زد و گفت ، باز کن

 ن.منم مادرتون.غذا آوردم براتو

که دختر من  تیسر زندگ یدختر بچه رو نشوند هیکنم .  یم تیازت شکا-"

 بهش بگه مامان؟

 

بعد  یبگ یشه بر یخوام بدونم خودت شرمت نم یکار و حتما بکن ، م نیا-

 "؟یدار یافتاده بچه ا ادتیسه سال 

 

 ام فشرد : آقا گرگه همرو خورد! نهیس یدستانش را رو آلما

 

که  یسوخت : مامان بزبزقند یدادم . حاال داشت چشمانم هم م یرا تکان سرم

 شد. یعصبان یلیآقا گرگه بزغاله هارو خورده خ دیو د دیرس

 

هوا  یکنار رفت و کم مانیاز رو یرا در آورد و مالفه کم یبزبزقند یادا آلما

 آورده شنگولم و؟ ی: ک دیچیپ رشی، ز

 

کرد. مادر بزغاله  یدرونم بود که داشت خفه ام م یزیادامه بدهد. چ نتوانستم

رفت و دوستشان داشت.آرام و لرزان لب  یفرزندش م یها هم به حق خواه

 خواد. یزدم گفتم : من دلم مامان م
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اندک چشمانم را گرفتم و دستم را  یسیدست خبا پشت  عینگاهم کرد ، سر جیگ

آمد: نترس تربچه ، ما  ینم ییسروصدا رونیاز ب گری.ددمیچیتر دورش پ شیب

 کنه. تیتورو اذ یکس میذار ینم

 

که با باز شدن در اتاق ، نور داخل آمد و از پشت مالفه  دیطول کش یا هیچندثان

 دهیما چسب دنیما کنار زد و با د یمالفه را از رو یبعد دست یهم حس شد.کم

کرد آرام نگاهمان کند.من هم  یو اخم ، سع یبا وجود آن همه اشفتگ گریبهم د

اش سرخ شده  یشانیشدم.پ رهیزانوانش مقابلمان نشسته بود خ یبه او که رو

 ن؟یدی: ترس دیکش رونیو با دستش آلما را از آغوشم ب دیکش یقیبود.نفس عم

 

او بود  یشانه  یسوال ، آلما حاال سرش رو نیا دنیپرس نیدرد داشت ح لحنش

آتش گرفت  میها هی، ر دمیکش یقیمن. نفس عم یرو میو نگاه آرکان ، مستق

 یشه و امروز ب یهوا مانده باشد : نوزده سالم داره م ی.انگار که ساعت ها ب

.مارال و داشتم و باز بغض کردم .انقدر که میمادر یهوا ، بغض کردم از ب

 یکه وقت یکن یکار یتون یم یدات سر عسل بلنده ، به همون اندازه مطمئنص

و به  رهیبغضش نگ یمن وسط داستان بزبزقند نیآلمات نوزده سالش شد ، ع

 سه تا بزغاله حسادت نکنه؟

 

 یبلند شدم ، داشتم از درون منفجر م میو گنگ نگاهم کرد ، آرام از جا مات

زدم و به اتاق خواب خودمان پا  رونیب کرد ، از اتاق یشدم و غصه لهم م

 .دمیخواب یم یپتو و دوساعت ریرفتم ز یم دیگذاشتم.با

 

 یما نم یو آرامش...به زندگ یبود ، فقط انگار خوش فتادهیکه ن یمهم اتفاق

 .میایکنار ب میالاقل من بلد نبودم با عقده و حسرت ها ایساخت و 



 

 هم بود؟ ی..مگر کنار آمدناصال

 

 کی یکردم.راست یم فیخودم تعر یاما قبلش...چندقصه برا دمیخواب یم دیبا

قصه ها  یایمادر بود؟دن کیقصه ها ، نقش اولشان  یسوال...چرا همه 

 رحم نداشت. گریهم...انگار د

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

************* 
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بود که در  یی، تنها صدا دیرس یکه از حمام به گوش م یشر شر آب یصدا

 .دیچیپ یخانه م

 

مشت به جمجمه اش برخورد  کی هیبودند.انگار که هر ثان ریو ذهنش درگ فکر

کلمات  انیبه درد جا خوش کرده م شهی.همختیر یکرده و درد به جانش م

همسر سابق  یحرف ها یدوساعت قبل ، البه ال نیکه هم یاعتقاد داشت.درد

 بود. دهیاش همزمان د یو همسر فعل

که با وجود کم  یا یختگیرا کوتاه بست ، آلما از زور ترس و بهم ر چشمانش

 سن بودنش درک کرده بود خوابش برده بود و آمال هم...



 

اش  ینیب شیبار در درک و پ نیاول یکرد ، برا ینم دایاو پ یبرا یا کلمه

آب به دست او و عسل داد توانست ذهنش  وانیکه ل یعاجز مانده بود.نه آن وقت

زد و از درد  زل شیدر چشم ها یکه با آن بغض لعنت یرا بخواند و نه وقت

 جانش گفت

 

پوست انداخته و  یشده بود ، انگار آن دختر پسروصدا و عصب بیعج آمال

داد.تازه بعد چندماه داشت ،  یاز خودش را نشان م دیجد لیداشت شکل و شما

 یباله نبود بلکه م ی.آمال تنها رقصنده دید یاو را م تیاز شخص یدیبعد جد

 یم هکه در صحن ییبایز یکرد.رقصنده  فیرقص توص نیشد او را با ا

 بست. یرا با باند م شیزخم پاها یو در پشت صحنه رو دیدرخش

 

و حاال توانسته بود  دهیصحنه د یفقط او را رو شیچندوقت پ نیتا هم انگار

 .ندیو زخم پاها و دردش را هم بب ستدیعقب تر ، پشت صحنه با یکم

 

کوب کنار در  واریباز کرد.دآب که قطع شد ، او هم چشمانش را  یصدا

تا  یزیرا درون سالن کم نور به وجود آورده بود.چ ی، اندک نور یورود

 شیفرو رفته بود.از جا یریدلگ تینمانده و خانه ، در وضع دیغروب خورش

برق را فشرد.هم لوستر و هم تک المپ کم مصرف  دیبرخواست و دو کل

 به خودش گرفت.  یبهتر تیآشپزخانه روشن شدند و خانه وضع کینزد

 

حمام شده بود.آرکان قصد  یو بعدش راه دهیدوساعت را خواب نیتمام ا آمال

و بدن بدون پوشش او ، در  سیخ یموها دنینداشت فعال وارداتاق شود و با د

را روشن  یرکتریو احساسات مردانه اش شود.ز جاناتیه ریلحظه درگ نیا

 یخال آمالاخر  یت.ذهنش از جمله هاانداخ خچالیبه داخل  ینگاه میکرد و ن



تخت خواب خانه  یبود بچه اش را بکشد و رو لیکه ما یشد.واقعا عسل ینم

 باشد؟ یتوانست مادر خوب یبود م دهید یگریشان ، او را با مرد د

 

به آن فکر  یتوانست حت یرا دوباره و کوتاه مدت بست ، نم چشمانش

 شیدانست هرچقدر هم خوب باشد ، آلما یم یکند.خودش بهتر از هرکس

 ینیگزیتوانست جا یحسرت داشتن مادر را خواهد داشت.محبت پدرانه اش نم

 مهر بود؟ نیا قیمهر مادرانه باشد اما عسل ال یبرا
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 ..نبود

 

 رش و ببند!سوخت ، د خچالی-

 

او را از پشت گرفت و از  یآمال ، انگار دست یگرفته  یصدا دنیشن با

 یحوله  کیرا با  شیخرجش کرد ، تمام موها ینگاه می.ندیکش رونیافکارش ب

 خچالیتن زده بود.در  یرنگ ییمویو شلوارک ست ل زیکوچک جمع کرده  و بل

 یاز سرخ یشد.اثر رهیکردند خ یکه از نگاهش فرار م یرا بست و در چشمان

در خلوتش هم  یکرد.آمال حت یتر م شیاندوهش را ب نیدرونشان نبود و هم

 خت؟یر یاشک نم

 



 م؟یبخور یشام چ_

 

 ستیگفت الزم ن یداد و م یشد محکم تکانش م ی.کاش مدیکش یقیعم نفس

 !یاوریغصه را در ب یو ب یمعمول یآدم ها یانقدر ادا

 

 ؟ی.خوبارنیب رونیدم از ب یسفارش م_

 

 لهیت هیدخترک نگاهش کرد ، چشمانش شفاف بودند و خوشرنگ ، شب باالخره

 .ختیر یم رونیرنگ ب ییایکه از داخلشان دن یکودک یها یباز یها

 

 خوبم ، تربچه خوابه؟_

 

 یداد.هم خودش و هم آلما ینشان نم تیبه تربچه گفتنش حساس لیمثل اوا گرید

از ذهنش گذشت چقدر کل  یلقب عادت کرده بودند.لحظه ا نیکوچک ، به ا

در جوابش تکان داد و  ی.سر دهیعادت جلو رفته و نفهم یاش بر مبنا یزندگ

 سلایر هی میبر زیبر ییاشاره کرد: چا دیکش یکه سوت م یا یآمال به کتر

 .نمیخوشگل دان کردم قسمت اولش و باهم بب

 

زد. هرچقدر هم حالش بد  رونیپزخانه بنماند و از آش یهم منتظر جواب بعدش

زد  یداد. لبخند محو یرا ادامه م زشیر یها طنتیو ش یتخس نیبود بازهم ا

داشت فلشش  یرفت. از همان جا هم حواسش بود که آمال سع یو به سمت کتر

 متصل کند. ونیزیرا به تلو

کاناپه پرت  یبه طرفش رفت و او خودش را با کنترل رو ختیرا که ر یچا

قرار داد و خودش هم کنارش نشست.آمال  زیم یرا رو یچا یکرد . ماگ ها



شده  سیخ شیکه از رطوبت موها یخم شد و سرش را با همان حوله ا عیسر

حولت دختر ، بلند  سهی: خ دیاو قرار داد و آرکان چهره درهم کش یپا یبود رو

 !ختیشو گوشت تنم ر

 

آدم بود که دوساعت قبل از زور  نینه انگار همزد ، انگار  یلبخند طنتیش با

سرعت از  نیکرده بود.ا ریهم آرکان را متح نیآمد.هم یبغض نفسش باال نم

 داشت . نیاحوال ، تحس یبازساز
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 نباش. یوسواس_

 

نکرد و  یسر او کند اما آمال همکار ری، ز شیپا نیگزیکرد کوسن را جا یسع

 تکان نداد . یسرش را ذره ا

 

 .آمال لطفا...ادیبدم م یسیاما از خ ستمین یوسواس-

 

سرش را فاصله داد و تا ارکان بخواهد  یکرد ، کم دایدخترک گسترش پ لبخند

را  سشیخ یو موها دیحوله اش را از سر کش عیکند ، سر نیگزیکوسن را جا



او قرار داد و آرکان اخم کرده چشم بست و سر باال گرفت :  یپا یرو مایمستق

 بزرگ! آمال.... یخدا

 

هماهنگ شده بودند:  لمیبا شروع ف شیکه نت ها ییاش صدادار شد ، صدا خنده

 آرکان. دهیچقدر حرص دادنت مزه م

 

ان خنده اش.....چشم یلحظه ، پرت صدا کیپرت شد ، ناغافل و در  حواسش

 شیپا یکه رو یدختر یاز سر انزجار بسته اش باز شدند ، نگاهش قفل شد رو

رها شده اش ، پوست  یحالت گرفته  سیخ یموها یبود ، رو دهیدراز کش

شکل  یقلب یبه لب ها دیگندمگون شفاف و چشمان درشتش..دست آخر هم رس

 برجسته اش. و

 

 کی هیبود.شب دهیطور به نظرش نرس نیوقت ا چیخنده اش ناب بود و ه یصدا

به گوش آدم برسد و ناگهان  یعموم یجا کیپرخاطره که وسط  کیموز

که در لحظه هزار خاطره در ذهنت  یخاص یها یقیخشکش کند.همان موس

 کنند. یزنده م

 

بردارد و لب بزند: بسم هللا ،  دنیباعث شد آمال هم دست از خند نشیسنگ نگاه

 صورتمه؟ یحشره رو

 

به  دیکرد اوست که با یفکر م شهیخواست ، مثل آمال...هم یم دنیخند لشد

تواند از او  یخودش هم م دیفهم یبدهد اما حاال م ادی یزیآمال چ

 یهمه  الیخیب یبود؟ ک دهیخودش انقدر راحت خند یبار ک نی.آخراموزدیب

 خودش لبخند زده بود؟ یکوچک ساختن ،  برا یدلخوش کیمشکالت با 

 



 داد. یدختر هرروز و در هرلحظه انجامش م نیکه ا یکار

 

 کرده بود : سوسکه؟ یگریبرداشت د رهیچشمانش را بست ، از آن نگاه خ آمال

 

شلوارش را  گرید شیسر او برد ، نم موها ریخم شد و دستش را ز یکم آرکان

 کرده بودند و کار از کار گذشته بود : آره سوسکه! سیخ

جعفر صادق  ایهم نخورد :  یتکان کوچک یند و حتمحکم تر بسته شد چشمانش

 ، آرکان برش دار تا سکته نکردم!
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از امام ها هم جالب  دنشیکمک طلب یحت د؟یترس یاو هم از حشرات م پس

، امام ششم را  دیطلب ینم یاری نیو حس ی، فقط از امام عل هیبود.برعکس بق

 نیحرکت داد ، داشت از ا سشیخ یموها یصدا کرده بود. دستش را نرم رو

آمال بود  رس ریکه ز یبرد.در همان حال هم با اتکا به همان دست یلذت م یباز

 : تکون نخور تا برش دارم.دی،  او را باالتر کش

 

 کی، با  دیکه او را باال کش یکاف ی. به اندازه دیکش ینفس هم نم یترس حت از

 لبخند محو زمزمه کرد 

 



 ؟یخوام برش دارم.آماده ا یم-

 

زد، آرکان نگاهش را  رونیاش ب دهیرنگ پر یلب ها نیهوم از ب هیشب یزیچ

تر مکث کرد و بعد، با  شیب شیلب ها یدور تا دور صورت او چرخاند،  رو

را  شیآرام لب ها یلکنار ساح یفنجان چا کی دنینوش هیشب یآرامش

 رهیباز شدند و درشت شده در نگاه خندان آرکان خ عی.چشمان آمال سردیبوس

 از او خورده. یچه رو دست دیماندند و تازه انگار فهم

 

هم بود و نگاهشان درهم قفل.آرامش آرکان باعث شد  یرو شانیلب ها هنوز

لرزش بدنش از نگاه  دندیآمال هم راحت تر خودش را رها کند.عقب که کش

 یطور نیدخترانه اش گرفته بود: اون و هم ا یمردانه اش دور نماند.صدا

 که به بوسه ختم شه؟ یکرد تیاذ

 

اون ، بخواهد اسم عسل را بنشاند. واضح  ریضم ینبود تا به جا یاجیاحت اصال

و  چاندیتر پ شیمنظورش را رسانده بود.آرکان دستش را دور بدنش ب حیو صر

او سرچشمه  یقسمت ران شلوارش که از موها یکننده  تیاذ یسیخ الیخ یب

 ؟نه؟یطور نی..اما ادمشیگرفت زمزمه کرد: بوس یم

 

 چرا؟-

 

خواست اما متوجه  یآن بوسه را م ی، دلش تکرار دوباره  دیکش یقیعم نفس

 تو نبود. هی: چون شبختهیعسل ، ذهن او را چقدر بهم ر دنیبود د

 

 ام؟ یمگه من چه شکل-



 

مبل  یاو گذاشت و کمک کرد کامل مقابلش رو سیخ یموها یرا رو دستش

 ، جمله اش کوبنده بود و قلب دختر را لرزاند. ندیبنش

زنده  امتیرو بعد ق ای. دنلهیسوت اسراف هیداره که شب ییصدا هیخنده هات ، -

 کنه. یم

 

کند.مات چشمان  فیرا توص شیطور خنده ها نیشد که آرکان ا ینم باورش

صفحه  یرو یتماشاچ یوقت بود ب یلیکه خ یلمیف الیخ یمرد مقابلش شد و ب

 شد لب زد :آخه من چقدر دوست دارم. یداشت پخش م ونیزیتلو ی
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وقت از زبان  چیدرونش رخ داد، ه یلبار قلب آرکان بود که انگار تحو نیا

بچه  یکرد، با همه  یبود. حاال آمال داشت جبرانش م دهیعسل ابراز عالقه نشن

تواند با  یزن هم م کیرفته بود که  ادشی ییجورها کیاش.  یبودن و ناپختگ

 نیبه ا یکه بتواند واکنش نیرا باال بکشد. قبل از ا شیایطور دن نیجمله ا کی

جمله نشان بدهد آمال هردو دستش را دور گردنش حلقه کرد و محکم و سفت ، 

و  دندیمرطوبش به گردن و گونه اش چسب ی. موهادیاو را در آغوش کش

 سرکار خانم؟ یکرد انی: طغ دینگو یزیتا چ دیچشمانش را بست و لب گز

 

 فوران کردم نسبت بهت. هویباعث لبخندش شد:  جوابش



 

شانه اش قرار داد،  یاو گذاشت و چانه رو فیهم دستش را پشت کمر ظر او

کرد عادت داشت  یبچه ها م هیتر شب شیکه او را ب شیفوران کردن ها نیبه ا

 ، خود آمال دوباره لب زد: آرکان؟

 

 یرکیحرفش ، اول مبهوت شد و بعد از ز دنیخرجش کرد و با شن یزیر جانم

 ، دلش خواست بلند بخندد. استشیو س

تو  هیطالفروش نیبرام ، ا یدیکه خر یگردنبند یست دستبند و گوشواره -

 !نهیطرح بالر قای؟دقیخر یآورده.برام م ییباال ابونیخ

 

 یاجازه را نم نیبود و ا زانیکند اما مثل چسب از گردنش آو شیکرد جدا یسع

 کنم روش. یداد: بذار نفس بکشم بعد فکر م

 ، بگو باشه ولت کنم. گهینه د-

 

راحت  الشیبرده بودند.خودش خ ادیانگار عصر و جنجال عسل را از  هردو

حضانت آلما  یبرا ییبود ، عسل قبل از رفتن امضا داده بود که هرگونه ادعا

اش  یافتادنش وسط حال خوبشان عصب نیحال ا نیکند.با ا رونیرا از سرش ب

 یرو اسأله در ذهنش بود. دستش رم نیتر تیاهم یکرده بود و حاال ، ب

بتونم  دیسفت دستانش را باز کند: شا یآمال گذاشت تا حلقه  یبازوها

 .یصبر کن دیدستبند اما با یگوشوارش و فعال بخرم.برا

 

دختر خودش را از او جدا کرد و راه نفس آرکان باز شد : پس برم  باالخره

 .میبخور رونیشام ب میو هم بر میبخر میر یآماده شم.هم م

آماده شدن نگاهش را  یسرعت عملش در رفتن به اتاق برا نیو مبهوت ا مات

با  عیچشمانش گرد شد و سر لمیف یصحنه  دنیداد و با د ونیزیتلو یبه صفحه 



همه  نیاز ا ی.سرندیگذاشته بود تا بب شیهم برا یلمیکنترل خاموشش کرد.چه ف

 تکان داد و لب زد " خداروشکر" زشیر طنتیش

 

رابطه ،  نیا انیکه آوار شده بود م یهمه مشکل و سخت نیخوبشان بعد ا الح

آوردند اما از بعدش....فقط  یشکر کردن هم داشت.فعال هردو داشتند تاب م

  یدانست آستانه  یو نم یخود خدا خبر داشت.معتقد بود به سرآمدن صبر آدم

اش  یندگز یتحمل خودش و دخترک در ظاهر محکم و از درون سرما زده 

 چقدر
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داد خودش هم بلند شد و  یشدنش م دارینق نق آلما که نشان از ب ی.با صدااست

 شلوارش را ازتنش فاصله داد. سیو قسمت خ ستادیا

 کرد تحملش آزار دهنده نبود. یقدرها هم که فکر م آن

 .دیارز یلبخند و حال خوش بعدش..م به

**************************************************
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 ؟یباهاش بجنگ یخوا یم-

 



 انداخت. دهیخواب یبه عقب و آلما ینگاه می، ن نیماش یجلو ی نهیآ از

 

 جنگن. یبچه هاشون م یپدرا برا یهمه -

 

 نیکه در ا یشد.الاقل من ینم تیهم رعا شهیقانون هم نی، ا دمیکش یقیعم نفس

 یبرا یکه پدر یرسد روز یشود و م یدانستم م یکردم م یم یلحظه زندگ

 بچه اش نخواهد بجنگد.

 

 جنگن؟ ی؟نمیمادرا چ-

 

و به  دمیبه سمتم انداخت.من اما در جواب نگاهش ، فقط چرخ ینگاه محکم مین

بود ،  یلبش سس یزل زدم.گوشه  نیعقب ماش یصندل یرو دهیخواب یآلما

خداراشکر  دیبودند با زیتم شیکه لباس ها نیخورد هم یم تزایکه او پ یطور

 کردم. یم

 

 آمال؟بگو که بدونم از کجا شروع کنم. یقراره برس یسواال به چ نیاز ا-

 

 هیشد  یاز نگاه کردن به تربچه برداشتم و صاف تر نشستم ، قطعا م دست

را رها کنند ، من  شانی، بچه ها دنیجنگ یروز برسد که مادرها هم به جا

 ره؟یتونه آلما رو بگ یشدن بودم : عسل م نیمصداق بارز ا

 

 نه!-

 



داد.نگاهش کردم ، اون اما خط نگاهش فقط  جواب را نیقاطع و محکم ا یلیخ

 چیحال اما ادامه داد : وقت طالق ، امضا داد که ه نیمقابل بود با ا ریمس

 حضانت آلما نداشته باشه. یبرا ییادعا

 

 چرا برگشته؟-

 

 شیلب ها ی.  پوزخند رو دیچیپ ابانیدست راست خ یدگیزد و داخل بر راهنما

 تونه مادر بشه. ینم گهیبرگشتن بود : د نیبزرگ به ا یدهن کج کی، شکل 

 

داد : سر آلما  نییرا پا نیماش ی شهیش یو کم دیکش یقیخوردم ، نفس عم جا

که داشت  یسخت یببره ، ظاهرا باردار نیتمام تالشش و کرد تا بچه رو از ب

و  رهیبچش و بگ ادیفکر کرده ب نیبه ا شونمیباردار بشه.ا گهیباعث شده نتونه د

 برن با همسرش بزرگ کنن و کمبود نبودن بچه حس نشه.

 

 بودند.چشمانم را کوتاه بستم. دهیچیو پ بیآدم ها عج چقدر

 

 ؟یدون یو از کجا م نیا-

 

موقعش حساس بشم و دنبال  یبخوام به برگشتن ب هیعیعسل مادر بچمه ، طب-

 بگردم. لشیدل
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اگه  یعنیمشت را پوشش دادم ،  یچپم را مشت کرده و با دست راستم رو دستم

گشت؟هم خشم  یبرد و برنم یم ادیتوانست باز هم مادر شود آلما را از  یم

 ...عسل بد باخته بود : قابل ترحمه!یداشتم و هم دلسوز

 

 گه ماما. یآلما بهت م-

 

 تی، باعث شد مشتم باز شود و حس عصبان بیو عج یبحث ناگهان رییتغ نیا

 یذهنم پنهان کنم : تو دوست ندار یدر گوشه  ییادغام شده با ترحم را جا

 بگه؟

 

 ؟ی، دوست دار یدوست داشته باش دیزد : تو با یمحو لبخند

 

به  دنیچرخ نیبار ا نیشدم.ا رهیغرق خواب خ یو به آلما دمیچرخ دوباره

 خاطر بستن کمربند سخت تر بود.

 

 ترسناکه؟-

 

 مامان بودن؟-

 



قبل نبودم که  هیکرده بودند.شب دایروزها تفکراتم عمق پ نی.ادمیرا آرام گز لبم

باعث شده بود محتاط تر رفتار کنم:  نیزبانم جلوتر از ذهنم کار کند و هم

 مارال بودن.

 

 کرد . ینیسنگ میگنگش رو نگاه

 

، برام  دمشیوقت به چشم مادر ند چیمادرا بود.اما من ه هیمن شب یمارال برا-

ترسم  یذاشت محبتش به دلم بچسبه.م یکم نذاشت اما اون حسرته نم یزیچ

 اون بشم و آلما ، از دوست داشتنم فرار کنه. هیشب

 

 آمال! ستنیهم ن هیآدما شب یهمه -

 

شده بودند.از  ینیب شیهم نبودند اما همه شان قابل پ هیداشتم.آدم ها شب قبولش

:  دمیترس یشدند م ینقش ها جا به جا م یآن هم وقت یزندگ کیتکرار 

 قشنگن. یلیگوشواره هام خ

 

را نگه داشت : بحث  نیبه خانه ، ماش دنیاش گرفت و باالخره با رس خنده

 عوض کردنت معرکست.

 

شوم ، ما هردو در  ادهیو در را باز کردم تا پ دمیچیپ فمیرا دور بند ک دستم

گفتم ، عاشقشون شدم.اصال  ی: جد میکرد یهم عمل م هیبحث شب ریمس رییتغ

 زهیبه باله و رقص ربط داشته باشه بهت جا یبرام بخر یبه بعد هرچ نیاز ا

 دم. یم

 



 خانم دست و دلباز؟ هیچ زهیعمق گرفت : و اون جا لبخندش

 

نگه داشتم ، نگاه  نیگذاشتم و دستم را بند در ماش نیزم یرا رو میپا کی

ذهنته رو  یکه تو ی، عمرا اون یشده بود : بترک طنتیپر از ش مانیهردو

 بدم.  زهیجا

 

 شدم. ادهیو من هم با خنده کامل پ دیخند بلند
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تا او جلوتر برود ، پشت سرش حرکت  دمیخانه را که باز کردم کنار کش در

 دمیکش رونیب شیآلما را همان طور که در بغل او بود از پا یکردم و کفش ها

 یتخت قرارش بدهد.خود آرکان مشغول درآوردن لباسها یو کمک کردم تا رو

افتاده بود.به  نیزم ی، کنار در و رو فمیتربچه شد و من از اتاق خارج شدم.ک

 مبل نشستم. یگوشواره ها رو یسمتش رفتم و با برداشتن جعبه 

 

گوش ، باعث شده بود  یجذاب و تاب خوردنشان رو یها نیآن بالر دنید ذوق

 فکر کنم. میکه گذرانده بود یکم تر به روز سخت

 

 : بده بندازم گوشت. دمیچرخ یآرکان کم یدادم و با صدا یها را تکان گوشواره



 

مبل نشست.سرم را کج  یدسته  یگوشواره را از دستم گرفت و رو ودشخ

و کارش راحت باشد ، اول از  زندیبر گرمید یشانه  یرو میکردم تا موها

شما خانما به  یگوشم را لمس کرد و بعد مشغول شد: عالقه  یالله  زیهرچ

 کنم. یدرک نم یلیطال رو خ

 

 .نهیشما مردها به ماش یعالقه  هیما به طال ، شب یعالقه -

 

 . ندازدیگوش هم گوشواره ب یکیو خواست سرم را بچرخانم تا در آن  دیخند

 

 .ییما شما یخونه  یمسابقه هم تو نیمال ما که برعکسه ، عشق ماش-

 

 !یننداز که چقدر مثبت ادمیتاسف نگاهش کردم :  با

 

 .نمتیشد ،  بب : تموم دیهم آرام و مردانه لبخند زد و دستش را عقب کش باز

 

ها هم حرکت بکنند و او محو چهره ام زمزمه کرد :  زیرا تکان دادم تا آو سرم

 مبارکت باشه.

 

 درون لحنم لب زدم . زیر طنتیرا از هم باز کردم و با همان ش دستانم

 

 کنه! یباز محبتم داره فوران م ایب_

 



: تو دیبا لبخند دست دور شانه ام انداخت و نرم من را در آغوشش کش خودش

 .یدر حال فوران شهیکه هم یمن یآتشفشان اختصصا

شده  میآغوشش با آرامش خاطر چشم بستم ، دوست داشتنش ، مشق شب ها در

 .میهم شده بود ی....برامانیبا تمام تفاوت ها یبود و به قول خودش ، اختصاص

 

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

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

هم از  شیجان نداشت دستش را بلند کند ، صدا یباز بودند و حت مهین چشمانش

کرده  فشیضع یحساب یدرمان یمیش دیجد یآمد.دوره  یشدت ضعف در نم

 بود.
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 یدادم : ول یرا ماساژ م شیتخت نشسته بودم و داشتم دست ها یرو کنارش

...اندامت میرژ نمیا ایرم؟بیبگ میرژ دیبا یگفت یم ادتهی،  ایوزن کم کرد یحساب

 شده! یعال

 

حس تر از قبل نگاهم کرد.حالش  یبار باز و بسته کرد و ب کیرا  چشمانش

که گفته بودم  یزی.الغر تر از چدیترک یم دنشیخوب نبود و من دلم داشت با د

کرد : آلما  یم یانگشتانم باز ریشده بود و استخوان دستش ، با هرماساژ ز

..من و ارمشیحتما م یبعد یاما سر ارمیرفت ب ادمی،  دهیکش یبرات نقاش



مورچه.انقدر بامزست که..به آرکان  یتورو اندازه ،  دهینردبون کش یاندازه 

 بچه! نیکار کنه ا کاتوریبره کار دیگم با یم

 

تب  یکردم کم یخوب نبود و حس م یلی، حال خودم هم خ دیجان خند یب

 ، کار دستم داده بود.  سیخ یبا موها دنیآب سرد و خواب ریدارم.دوش گرفتن ز

 

به تخت  کینزد یصندل یرا رو فمیباعث شد بلند شوم.ک لیزنگ موبا یصدا

نسترن قرار داده بودم.خودش که مرخص شده بود.دکترش اجازه داده بود 

 اتاق تنها بود نیچندروز مارال در ا نیبه خانه برود و تمام ا یچندروز

 

 گرده؟ یبرم ینسترن ک-

 

 یشماره  دنیو با د دهیکش رونیرا ب لمینجوا کرد و من موبا یفیدانم ضع ینم

 لب زدم : قوم شوهرن.آهو 

 

زدم:  یگریلبخند د یکند و من به سخت یکرد اخم یهمان حال بدش هم سع با

 یکه هرچقدرم سخت گرفت یدیکالس ادب و؟ د یکن یخب ، االنم ول نم یلیخ

 از اونور بوم افتادم.

 

 تکان داد و من تماس را وصل کردم یبه سخت یسر

 

 جانم؟ _

 



 نبود. یگرفته اش ، اصال عاد یصدا

 

 ؟ی.خوبزدلمیسالم عز _

 

بود: سالم آهوجون ،  میگرفتم.نگاهش رو یتر شیب یتخت مارال فاصله  از

 ها خوبن؟ ؟بچهیشما خوب

 

 دخترم؟ ییقربونت برم ، خوبن ، دست بوسن...کجا-

 

 .چطور؟مارستانمیب-

 

اش را  هیگر یکه به زور جلو یآدم هیتر شد ،  شب شیب شیصدا یگرفتگ

 گرفته باشد : مارال خانم چطورن؟

 

نسترن نشستم : مارالم بد  یشده  یتخت خال یبرداشتم و رو گریقدم د سه

 .هیراض طیشده اما دکترش ازشرا تیآخرش اذ یدرمان یمیبعد ش کمی.  ستین
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 زود حالشون خوب شه.آمال جان؟ یان شاهلل به زود-

 

رفته  نیسابقم مدت ها بود از ب یتفاوت یبه جوش افتاد ، ب شیصدا دنیبا شن دلم

 پر کرده بود.جان؟ تیو حس مسئول یرا نگران شیو جا



 

ما  یبال خوشگلم ، دور از جون خودت و مارال خانم ، عمه  یجانت ب_

برگذار  نیکرده و فوت شده.فردا مراسم تدف یقلب ستیخواب ا یامروز صبح تو

خبر و خودم به آرکان بدم.گفتم زحمتش و  نیا ومدیشه...راستش دلم ن یم

 .فردامراسم  یباشه برا دیارشده ، با یدوش تو...برادرزاده  یبندازم رو
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که سرجمع  یآدم یحال ،  برا نیدرون جانم نشست اما با ا یقیتأسف عم حس

 نیاز ا میکردم صدا ی.سعزمینداشتم تا بر یبودمش بغض و اشک دهیسه بار د

 بود. یگم آهو جون ، خبر شوکه کننده ا یم تی: تسل ردیرنگ بگ یتأسف کم

 

 خواب.. ینداشتن و تو یطور بود.مشکل خاص نیبله واسه ما هم هم-

 

قرار نگرفته بودم تا بدانم  طیشرا نینگذاشت ادامه بدهد ، تا به حال در ا بغض

 ادیداد. یجا داشت کار دستم م نیا فمیضع ی.روابط عموممیبگو یزیچه چ دیبا

کس و  چیکه ه یکس یبا تمام اصول و قوائدش برا یعاد یزندگ کیگرفتن 

 جز مارال نداشت سخت بود. یکار

 

 متأسفم!-



 

 اش در گوشم نشست. ینیب دنیباال کش یصدا

راحت باشه  المیدلم ، خدا مارال جان و برات نگه داره.پس خ زیعز یمرس-

 ؟یگ یشما به آرکان م

 

به مخاطبم داشت.دلم  یبستگ نیسخت نبود اما ا یلیمن خبر بد دادن ، خ یبرا

خبر تلخ باشم.  کیآرکان حامل  یبرا یلحظه ا چیوقت و ه چیخواست ه ینم

زمزمه کردم و تماس را خاتمه  یجبر و اجبار....باشه ا یحال از رو نیبا ا

کرد. جلوتر  یم همباز نگا مهین یاش با پلک ها یحال یدادم. مارال با همان ب

 آرکان فوت شده! یرفته و دستم را به تختش بند کردم: عمه 

 

 چشم بست: خدا رحمتش کنه. یآن حال نزارش هم ، با ناراحت با

 

 .دمیکش یقیعم نفس

 

 کنم. شیبه آرکان بگم و زودتر راه دیمن برم خونه ، با -

 

 حال لب زد. یب

 

 خودتم برو!-

 



 ی، دل آدم را م شیمو یاش را پاک کردم.سر ب یشانیپ یدست عرق رو با

کردم  یرا رنگ م شینشاندمش و موها یکه م ییروزها یترکاند ، دلم برا

 تنگ شده بود.

 

 نه؟یحالت ا یکجا برم وقت -

 

 شتریآدم حواسشون بهم هست. شوهرت بهت ب یجا کل نی.ازمیمن خوبم عز-

 داره. اجیاحت

 

 .میشانه ها یسر خورد رو میرا کج کردم ، بافت موها سرم

 

شه. من برم فعال خونه به آرکان خبر و بدم، بعد  یم یچ نمیبذار حاال بب -

 .میریبگ میتصم
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 ؟یبهش بگ یخوا یچطور م-

 

 تلخ بود. ی.لبخندم کمستادمیو صاف ا دمیکش یقیعم نفس



 

 رو بدونم. زایچ نیرو نداشتم ا یدونم، من که کس ینم -

 

شود  زیسر ر شیکه دل نازکش ، از چشم ها نیغم نگاهم کرد و قبل از ا پر

 لبخندم را عمق دادم .

 گم. یاما نگران نباش.مدل خودم بهش م-

 

بار به  نیاول یرا باز کردم و خم شدم طرفش ، مارال را برا میدست ها بعد

 من چقدر به او و خودم ظلم کرده بودم. دم،یدر آغوش کش یشکل خاص

گم متأسفم و غصه نخوره ،  یکنم.محکم محکم..بهش م یبغلش م یطور نیا-

 مونم.  یکنارش م شهیچون هم

 

من نشست.زمزمه اش  یشانه  یباال آمد و رو یکم جانش به سخت دست

 .زدلمیبود: عز فیضع

 

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

**** 

 

گز  می.کف پاهادمیرا سر کش از آب پر شده وانیباال انداخته و ل نوفنیاستام کی

 سوختند. یکردند و م یگز م

 

سه نفره پرتاب  یکاناپه  یو بعد خودم را رو دینگاهم به سمت ساعت چرخ مین

.بلند شدن دمیدراز کش شیسرم گذاشتم و بعد کامال رو ریکردم.کوسن را ز



و دستم را در همان  میلب بگو ریز یا دهیباعث شد نچ کش لمیزنگ موبا یصدا

 دراز کنم. زیبه سمت م دهیحالت خواب

 

، چنگش زدم و بدون باز کردن چشمانم با لمس صفحه  لیموبا یلمس بدنه  با

 اش آن را کنار گوشم قرار دادم.

 

 بله؟-

 

 ؟یبهتر نشد-

 

آرنجم  یفاصله انداخت. وزنم را رو میپلک ها انیآرکان ، م یگرفته  یصدا

 شدم. زیخ میانداخته و ن

 

 ؟یدیچرا خوبم.رس -

 

جا شلوغه که فرصت نکردم زنگ بزنم. آمال  نیشه ، انقدر ا یم یساعت کی-

 برو دکتر.اشتباه کردم با اون حالت تنهات گذاشتم. یبهتر نشد یدیاگه د
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 کوسن قرار دادم.از درد به نبض زدن افتاده بود. یرا دوباره رو سرم

 

بگو برو دکتر..به  یاز دکتر تو ه ادیمن بگم بدم م یول کن تروخدا ، حاال ه _

 ، پشت سرم حرف نزنن. ومدایبود ن ضیهمه بگو زنت مر

 

 ط؟یشرا نیتو ا یاز دست تو ، به فکر حرف مردم_

 

 شوهر...حرف مردم نه ، حرف قوم _

 

 شد. دهیشن یبه راحت قشینفس عم یصدا

 

 امان از تو..امان!-

 

که دور سرم بسته بودم را  یام گذاشتم و پارچه ا یشانیپ یرا رو گرمید دست

 لمس کردم.

 

 اومدم. یهمراهت م دیبا یاز شوخ یجدا -

 

 یم دیتهران با یکیخودت مساعد بود و نه مارال خانم ،  یجسم طینه شرا-

 نکرده... یاگه خداموند تا 

 



. دیکش ریتر ت شیرا ادامه نداد اما من در ذهنم ادامه اش دادم و سرم ب حرفش

 کرده بود. انیب حایرا صر نیحال مارال واقعا خوب نبود و دکترش ا

 

 ؟یآلما رو کجا گذاشت-

 

 ازت راحت باشه؟ المیبرم ، خ دیآهوا.من با یبچه ها شیپ-

 

 زد و باعث شد در جواب دادنش مکث کنم. رونیب میاز گلو یخشک ی سرفه

 

 آره برو ، آرکان؟_

 

 جانم؟-

 

 میها هیبعد آن سرفه وارد ر یبهتر ی، انگار هوا دمیکش یقیعم نفس

 شد.جانمش جادو کرد.

 

 بازم متأسفم. _

 

 و تنها نجوا کرد: مواظب خودت باش! دیکش یآه

شکمم گذاشته و چشمانم را مجددا  یرا رو لیرا که قطع کردم ، موبا تماس

بد مارال و حال خودم ، گفته بود بهتر است همراهش  طیبستم. به خاطر شرا

که  یتوانستم نگه دارم.مارال یشده بودم آلما را هم نم ضینشوم و چون مر



حالش بد  تمگذاش یآرکان را درون ساکش م یمن داشتم لباس ها ی، وقت شبید

 شده بود و

 

 [17:58 09.07.19, ]ای(زهرا ارجمندنـآل aʍaℓآمــ)

 448پارت_#

 آمــــال#

 ایزهرا_ارجمندن#

 

 نیدور کامل مردن را تجربه کرده بودم.آن قدر ا کی مارستانیتماس از ب با

ام بالفاصله بدتر شد و انگار  یکرده بود که وضع جسم تمیاذ یشوک عصب

 کرد. دایرخ نشان دادن پ یام ، راه برا یسرماخوردگ

 

 طیدو بل ییشرکت هوا کی تیسا قیتوانست از طر یزود به سخت یلیخ صبح

که بهتر است تهران بمانم ، خودشان  نیا یکند و بعد متقاعد کردن من برا دایپ

پرده خودش را تا  نیظهر بود و آفتاب از ب ازدهی کیشدند.ساعت نزد یراه

 ادیو با خواهش ز ودمرفته ب مارستانیداخل خانه کشانده بود.بعد رفتن آن ها تا ب

برگشته بودم و عمال  مارستانیو تازه ساعت ده از ب نمیتوانسته بودم مارال را بب

 بودم. دهیشب قبل را اصال نخواب

دستمال دور سرم را محکم تر کردم و با بلند شدن دوباره زنگ تلفن  ی گره

بود  مارستانیشکمم چنگ زدم.شماره از ب یهمراهم ، مضطرب آن را از رو

وصل کرده و با همان  عای.تماس را سرختیحس تهوع به جانم ر دنشیو د

 شدت هم به حالت نشسته درآمدم: بله؟

 

 خانم فرجاد ؟-



 

 خودم هستم!-

 

باالخره  مارتونی، ب رمیگ یتماس م ایخاتم النب مارستانیخانم ، از ب ریروز بخ-

 دیگن با ی، م میبهتره اما اصرار دارن شمارو خبر کن یشدن.حالشون کم داریب

 .ننتونیحتما بب

 

به  میرفته بود مارستانیبارش با آرکان به ب کیکه  یو هردوبار شبید تمام

درخواستش  نیشده بود و ا داریداروها خواب بود ، حاال که ب قیخاطر تزر

 یکشند و کارها یبودم آدم ها مرگ را بو م دهیشد.شن یتر باعث ترسم م شیب

مرگ  یبو از یزیتر از هرچ شی...بدمیترس یدهند.م یقبلش انجام م یبیعج

 ام بود. ینیب ریز ختنشیآرکان و بهم ر شبیبغض د دنیکه هنوز بعد د

 

 !امیم گهیساعت د کیتا _

 

کاناپه پرت کردم و دستمال دور سرم را باز کردم.از شدت  یرا رو لیموبا

و از  دمیرا با هردو دستم عقب کش میکرد.موها یام زق زق م یشانیبستنش ، پ

مانتو و شال  کیبود  یهنوز تنم بود و فقط کاف نمیبلند شدم.شلوار ج میجا

 بردارم.

 گشتم. یرا برم ریمس نیدوباره ا دیبا

 

 آرکان کنارم بود. کاش

 



به هم ،  هم را تنها  ازیو هردو در اوج ن میاز هم دور افتاده بود یبدموقع چه

 .میگذاشته بود
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 کیو نه  دمیشدم ، نه آمال رقصنده و شاد را د رهیکه به خودم خ نهییآ درون

 هیتر شب شیکس نبود ، ب چیو ه زیچ چیه هی.چهره ام شبدهیو ترس نیزن غمگ

 خوب است. زی، همه چ دیداشت بگو یآدم خواب زده بود که سع کی

 

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

**** 

 

 راحت شد برگشتم. المیخ ی، گفتن بهتر یصبح که اومدم خواب بود-

 

 .دیخشکش کش یلب ها یرا رو زبانش

 

اما باز خواستم بهت  ینداشتم تهران باش یدی، ام یفکر کردم با شوهرت رفت _

 زنگ بزنن.

 



نذاشت برم باهاش ،  نیهم یو لب زدم: سرما خوردم برا دمیکش یقیعم نفس

 گفت بمونم استراحت کنم.

 

خواستم حال بدش  یماند، نم یکیرفت و  یکیتو  ینگفتم از ترس بدحال گرید

 زدم. یکنم.دستم را گرفت و من لبخند دییرا تأ

 

.لوس مارستانیب یطور کشوند نیبودم تو هم من و ا داریب شبیشده؟کل د یچ _

بهت  ی، هنوز رقص عرب یش فیمارال خانما...قرارمون نبود انقدر ضع یشد

 ندادم. ادی

 

هم نزد ، فقط نگاهم کرد و چشمانش  یلبخند کوچک یتصورم حت برعکس

 پر شدند. عیسر

 

 !دمیترس _

 

 رنگ باخت. لبخندم

 

 ؟یاز چ _

 

 بطلبم. تیو قبلش ، نتونم حالل رمیکه بم نیاز ا-

 تادم.فرس رونیرا محکم ب نفسم

 

 بود؟ یحرف؟ مارال قرارمون چ نیا یچ یعنیاالن  _



 

 وارد کرد.دور چشمانش کبود شده بودند. یتر شیدستم فشار ب به

 

 .دمیترسوندتم.احساس کردم مرگ و د شبمیبذار حرفم و بزنم دخترم.حال بد د _

 

 داشتم. یبیکنترل بغضم مهارت عج در

 

باهات  ستیگمشو برو ، فعال قرار ن یگفت یدهن مرگ و م یتو یزد یم _

 ؟یبهش نگفت یچی.هامیب
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 نکن آمال! یبست: شوخ چشم

 

 یچ یعنیخوب باشما ،  یذار یباال رفت: د نم یناخوادآگاه کم میصدا

خوام  ی؟میحالم که از مرگ بگ نیبا ا یاالن؟خسته و کوفته من و کشوند

 مونه پس! ینم ی..حرفی، بهم قول داد یبش دی، با یشی.تو خوب مینگ

 



امانت خداست  یکرد: زندگ زیپر چشمانش سرر یو آن کاسه  دیچک اشکش

 !رهیگ یدخترم.هروقت اراده کنه پسش م

 

 .ستادندیا شیشد.شکستم داد و چشمانم ، جلو رهیباالخره چ بغضم

 

امانت  نیبذاره ا دیکه فقط تورو دارم با یمن ی، برا رهیپس بگ دیتورو نبا _

 بمونه.

 

 اشکش سرعت گرفتند : دردت به جونم! قطرات

، خودت  ایدرد خودت بر ب نی، ورم کرد: تو از پس هم میگرفت و گلو میصدا

 .یخواد به جون بخر یو بهم برگردون ، دردم و نم

 

 عجزش خون بود: دختر من! ید ، دلم برافرستا رونیب یرا به سخت نفسش

 

را به سمت سقف گرفتم تا بغض ، همان بغض بماند.نشکند و نبارد و  سرم

بالش سرش  ریاز ز یوارد کرد و به سخت ینکند.به دستم دوباره فشار میرسوا

 .نیو بب نیرا درآورد: ا ی، عکس

 

مرد و  کیدر کنار  یانداختم ،  مارال بود در اوج جوان یبه عکس نگاه کوتاه

 ! دمیتفاوت نگاهم را از عکس گرفتم : د ی. ب گریزن جوان د

 

عکس و طلب  نیا دنیهفته ست شب و روزم شده د هی: دیبه شدت ترک بغضش

 بخشش از خدا!



 عکس برگشت : چرا؟ یام درهم رفت ، نگاهم دوباره رو چهره

 

 یکرد. نم هیصورتش گذاشت و بلندتر گر یرا رها کرد و دستش را رو عکس

کند ، دستانش را که  هیاما اجازه دادم خوب گر ستیچ یحالش برا نیا دمیفهم

 یصورتش که برداشت چشمانش سرخ شده بودند و با آن وضع الغر یاز رو

 دستمشده بود. زیترحم انگ یلیدور چشمش ، چهره اش خ یاز حد و کبود شیب

 .نمیتختش بنش یو وادارم کرد رو دیرا کش

 

قبلش  دی، با یشنو یکه االن م یگم و هرچ یم یکن آمالم ، هرچ خوب گوش-

 بمونه که من عاشق توام. ادتی

 

 دنیگه شن یچشمش را گرفتم: آرکان م ریز یدستم را جلو بردم و تر هردو

 کنم حرفات ترسناکه؟ یحرفا ترسناکه ، چرا حس م یبعض
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و  دیلرز ی، دستش م دیرا بوس میانگشت ها یدستم را گرفت و دانه به دانه  مچ

 همچنان روان بود. شیزده.اشک ها خیهم سرد بودند و  شیکم جان بود.لب ها

 



و دو  ستی...حدود بیزمان هیمنن. یها یعکس دوتا از همکالس نیتو ا یآدما-

 دانشگاه قبول شده بودم. یخوندم.برا یشهر درس م نیمن تو ا شیسال پ

 

 .دیتر لرز شیب شیگشاد شدند و او لب ها چشمانم

 

و پسر  ییبود.تازه باهم ازدواج کرده بودن ، دختر دا الیو ل یاسمشون ره-

 خوندن! یدانشگاه تهران ، اون زمان درس م یعمه بودن.هردوشونم تو

ما  نیفرق بزرگ ب هیمحکم شد.اما  یلیبه بعد خ ییجا هیباهاشون از  رفاقتم

 یکه تو یدختر شهرستان هیسرشناس بودن و من  یخانواده  هیبود ، اونا 

کردم و مجبور بودم  یم یزندگ گهیهفت هشت تا دختر د ونیخوابگاه م

تا  ریبگخونه کار کنم.از نظافت  اطیخ هیکه دانشگاه ندارم برم تو  ییروزا

 .یکه فکرش و بکن یهرکار

 

 من دودو زد . یچشمان ساکت و خاموش شده  یرو هشنگا

 

و نخواستم. دوتا  شونیوقت بد زندگ چیبرام شده بود حسرت.اما ه شونیزندگ-

پسر داشتن ، زود ازدواج کرده بودن و زودم بچه دار شده بودن.پسرا دوساله 

کار  یشناخت.بهم گفت به جا یسر از پا نم یباز باردار شد.ره الیبودن که ل

شم و هم مواظب  صخوابگاه خال طیخونشون ، هم از مح امیخونه ب اطیخ یتو

تونستم راحت تر درس بخونم و هم ،  یباشم.قبول کردم..از خدام بود.هم م الیل

که  ییکنم.پسرا یبود دوتا وروجکاشون و نگهدار یبودم.فقط کاف الیکنار ل

 بودن. نیریعاشقشون بودم بس که ش

 

 گرفت و هق زد. یقیعم دم

 



مهم که بهش  یپست دولت هیگرفت  میتصم یکه ره نیخوب بود تا ا زیهمه چ_

شده بود و قبول کنه.درسش و زودتر از ما تموم کرده بود و ارشدشم  شنهادیپ

کرد.پست و که قبول کرد  یکار م اتیمال یاداره  یبود تو یگرفته بود. چندوقت

 یها غامیپ رتبآرامش نداشت.م یلیخ شونیزندگ گهیکرد.د رییتغ زیهمه چ

 ینکنه برا یشد که اگه با فالن شخص و فالن ارگان همکار یفرستاده م دیتهد

باال  یلیخ نشونیکرده بود.تنش ب مانیتازه زا الی.لادیخانوادش مشکل به وجود م

ذاشت از خونه  ینم غامایپ نیو ا یره یشغل تیرفته بود و به خاطر حساس

 .میخارج بش

 

برگردم شهرم..اما نه بوشهر ، شهرم  گهیتموم شده بود و قرار بود د درسم

جوون  هیزده به  ونیکه بابام ، با کام دیرس غامیبرگشتنم ، پ یایکیآبادان بود.نزد

بدتر از  یلیاوضاع خ دمینداشت.رفتم آبادان و د مهیب نشمیو اون آدم مرده.ماش

و  تیرضا یخواستن در ازا یم هیمقتول د یکردم.خانواده  یکه فکر م هیزیچ

دوباره برگشتم تهران ، دختر  الیو ل یکمک ره دی.به اممیما..آه در بساط نداشت

 کوچولوشون تازه سه ماهش شده
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کار  یتونه پول و بده چون تو یگفت نم یو براشون گفتم اما ره انی.جربود

کنم  کاریچ دیدونستم با یو ناالن بودم ، نم دیکرده.ناام یگذار هیسرما یدیجد

 بهم شد. یتماس تلفن هیکه 

 



حالش بفهمم ، با  نیتوانستم ربط داستان را به ا یماتش بودند ، ابدا نم چشمانم

 اشت.ک یتر نگاهم کرد و پشت دستم بوسه ا قیروان دق یهمان اشک ها

 

، پول و به حساب اون  هیدونه مشکلم چ یمرد ناشناس بود که گفت م هی-

اون خانواده رو ببرم. به  کیکوچ یبچه  دیو به جاش ، من با زهیر یخانواده م

 شیو قانون مند یبود که از ره ییاز همونا یکیکس نفهمه. چیکه ه ییجا

زنگ  ینکردم.اما وقت. قبول رهیخواست انتقامش و بگ یضربه خورده بود و م

دودل  شیگر یگردم و پول جور نشده ،  با صدا یبه مامانم تا بگم فردا برم

 نبردم. شیاز پ یکار چیه دیفهم یشد وقت اهیبراش س ایشدم.انگار دن

 

 ؟یبچه رو...برد-

 

 رمیلب نجوا کرد: بم ریتکه حرف زدنم ، درمانده ترش کرد ، چندبار ز تکه

 برات. رمیبرات..بم

 

 انسالیمرد م هینمونده بود.رفتم سر قرارم با اون مرد ،  یگرفت: چاره ا ینفس

سه برابر اون پول سفته گرفت و بعد  ی، ازم به اندازه  نهیپر ک ییبود با چشما

بخوام کلک بزنم و بعد چندوقت برش  ای، پول و بهم داد.گفت اگه بچه رو نبرم 

تونستم  یوقت نم چیکه ه یپولذاره. یاون سفته هارو اجرا م یگردونم همه 

 فکر کنم به پس دادنش...

 

 اش شدت گرفت. هیگر

 

رفتن آبادان نصف  یزدم اما به جا رونیکردم و از خونه ب یخداحافظ الیاز ل-

بچه رو به  الیکه عصر شد و ل نی، هم ستادمیوا یواشکیکوچه  یروز تو



خونه  یلدایک یزد کارم شروع شد.از رو رونیپرستارش سپرد و از خونه ب

 یهم تو اراتاقشون بودن و پرست یخودم زده بودم.رفتم داخل ، پسرا تو یبرا

و اشک و آه بغلش  یدودل یبود.با کل دهیگهوارش خواب یآشپزخونه.بچه رو

 .رونیکردم و با سرعت از خونه زدم ب

 

دونستم که ممکنه بهم شک کنن.بچه رو  یاتفاق افتاد.م عیسر یلیخ زیچ همه

 یکی رشیکه مد یسرپرست یب یبچه ها یمرکز نگه دار یو تو بردم بوشهر

. بعد برگشتم دمشید یاز دوستانم بود سپردمش.گفتم سر راه گذاشتنش و اتفاق

شده بود و مونده  ل..مشکل بابا که حمیآبادان...ماجد ، تازه اومده بود خواستگار

بود.شرط ازدواجم و  ششیکه دلم پ ی، من بودم و بچه ا شیبود حبس عموم

 یباق یطبق حدسم اومد سراغم ، اما خب...من رد سیگذاشتم رفتن از آبادان.پل

 میو طبق شرطم رفت میخوند یعقد محضر هینذاشته بودم.بابا که آزاد شد 

 یتونستم تو یباز یو پارت یسخت بهو  دمیخانواده بر یبوشهر...به کل از همه 

باشم..بچه  یو ره الیل یبچه  شیستم پخوا یاون مرکز مشغول به کار شم.م

مادر  یپدر و ب یباعث شده بود ب میکه من و مشکالتم ، من و خودخواه یا

، با گذاشتن  میو نشونم داد.با نابارور جشیزود نت یلیبزرگ شه. خداهم خ

که  یبچه ا دنیکنه. با د یم همیحسرت مادر شدن به دلم نشون داد داره تنب

تونستم جز محبت  یشدم و نم یم زاریاز خودم بکردم  یهروقت نگاهش م

 باهاش رفتار کنم.

 

ها و دردهاش  ییزد : هجده ساله دلم خونه ، چون مقصر بودم..مقصر تنها زار

من و مادر و پدرش..اسمش  یاز دست رفته  یکه به خاطر آرزوها ی، بچه ا

 و گذاشتم...آمال!

 

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

**** 

 



 [18:10 10.07.19, ]ایـآل (زهرا ارجمندنaʍaℓآمــ)

 453پارت_#

 آمــــال#

 ایزهرا_ارجمندن#

 

 : کدوم آمال؟دیچرخ یخشک شده بود و درون حلقم نم زبانم

 

تر کرد ، دستم از دستش رها شد و او  شیاش را ب هیام ، شدت گر یناباور نیا

 گرفتن نفس به جلو خم شد: حاللم کن دخترم ، حاللم کن. یبرا

 

شوک به من بفهماند  کیکرد با  یکردم مگر....ذهنم سع یحاللش م دیبا چرا

 چیه دیخواستم قبولش کنم.دهانم باز شد و بدون تول یو من نم ستیچ قتیکه حق

پرستار را  نیشده بود و هم هیمارال به زجه شب یدوباره بسته شد.صدا ییصدا

 به اتاق کشاند: ببخش من و دخترم.ببخش..ببخش نور چشمم!

 

 رمیترسم بم یداد: م یکرد آرامش کند و او همچنان ادامه م یسع پرستارش

 که کارم و جبران کنم.آمالم..دخترم... نیقبل از ا

 

 نیام هم از ب ییشنوا ، حس میشد ، عالوه بر صدا ینم دهیشن گهید شیصدا

 قلبم ، مغزم مرده بود. یبار به جا نیهم ا دیرفته بود.شا

 

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

*** 



دانستم چقدر راه رفته ام تا به  یقرمز رنگ پارک نشسته بودم.نم مکتین یرو

 یبرا یزیچ چیبود ، که ه یبودم.در واقع ذهنم آن قدر خال دهینقطه رس نیا

 دانستن نداشتم.

 

 یخوب نیبود ، خوب بود و ا ی...نعمت خوبیخبر یو ب دنیو نفهم ندانستن

 .یشد یو هم باخبر م یدیفهم ی، هم م یدانست یشد که هم م یم انیع یوقت

 

 یبود ، که با فاصله از من رو یتیپرجمع یخانواده  یسروصدا یپ نگاهم

کردند.شب شده  یپهن کرده و داشتند بساط جوجه کباب آماده م لویچمن ها ز

 یهم به دانستنش نداشتم.زمان برا یدانستم..عالقه ا یرا نم قیبود.ساعت دق

 قلبم...متوقف شده بود.

 

را  میکه من حسرت ها، نفرت ها و دردها یقبل تر ، از همان وقت یلیخ از

گله داشتم.از  نشیکهکشان و آفر نیکل ا یهم جمع کرده بودم و به اندازه  یرو

کرده بودند و کاش کرده  میکردم رها یکه فکر م یپدر و مادرم..از کسان

 بودند.کاش رها شده بودم اما...

 

کرد و  یسرم درد م گریزدم .نه د هیتک یرا بستم.راحت تر به صندل چشمانم

 سوخت. یم مینه گلو

 فقط رفته بودم. شیحرف ها دنیشن بعد

 

 ییکرده بودم قبلش حرف زنم اما دهانم باز شد و صدا یدروغ چرا..سع البته

را که  میرا وسط خاطراتش جا گذاشته بودم.صدا میکردم صدا ینبود.من حس م

که راه رفتم را دوره  یرینکردم ، دست خودم را گرفتم و رفتم.تمام مس دایپ

 کنم. هینخواستم گر یکردم و حت
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شده ام و  داریب نمیبودم که خوابم تمام شود ، بب نیلحظه اش ، فقط منتظر ا هر

کابوس لوس  نیکردن آرکان خوابم برده است. بعد به ا یکاناپه بعد راه یرو

 کیآسمان تار یخوردن آماده کنم.شب شده بود و وقت یبرا یزیچ کیبخندم و 

 مکتین کی یو جلو رکپا کیبه زق زق افتادند و خودم را وسط  میشد و پاها

 .ستیخواب ن یزیچ چیه دمیکردم تازه فهم دایپ

 

 یداد.خواب ها انقدر طوالن یرا به شب نم شی...روز جایخواب چیدر ه آخر،

 شدند.خواب ها که انقدر واضح نبودند. ینم

 

داستان قرار گرفته  نیا یکجا نمیو بب نمی، بنش نمینشب دیبا دمیآن موقع فهم تازه

ام صدا نداشته  هیدهانم را باز کنم و گر دمیترس ینکردم.م هیام.من باز هم گر

گم شده  می...هنوز درون گلومیصدا دمیترس یزدم ، م یحرف هم نم یباشد.حت

 باشد.

 

.زن ختندیر یتر به آن خانواده نگاه کردم.داشتند ذغال درون منقلشان م قیدق

بودند.مرد مسن و مرد  ییبا چادر نشسته بود و دخترها ، مانتو ییسن باال

 بودند. یقشنگ ریخانواده...تصو کیهم کنارشان قرار داشتند. یجوان

 



 شدند. زانیکش آمده آو یکش آمدند. بعد همان لب ها میلب ها تلخ

 

 ..الیو ل ی....رهالیو ل یره

 

ها ، دردها ،  ییتمام تنها ادیبودند. دهیدو اسم مغزم را جو نیهمان صبح ، ا از

ماجد  یلمس ها ادیکردند. یم یو زخم زبان ها داشتند من را عاص رهایتحق

که  یزیگلوله ، در دهانم.چ هی کیشل هیبود.شب میفکرها رخالصیبدنم..ت یرو

 وم.و به جلو خم بش میصدا بگو یب یفکر ، آخ نیباعث شد واقعا از سر درد ا

 

آمدم نگاه  رونیاز پارک ب یو وقت دمیرا دنبال خودم کش میشدم ، قدم ها بلند

،  انیهذ هیشب ییصدا هیها و رفت و امدها دوخته شد. نیگنگم به آدم ها ، ماش

که  ییالال کی یکرد.صدا یاضافه م میداخل سرم پخش شده بود و به حجم گلو

برام  یخواند....کس یم میبرا یچهارده سالگ زدهیشناختمش ، تا همان س یم

 بود. میها یکس یو ب ییخواند که خودش عامل تنها یم ییالال

 

 .رهیدلت گ شی، دلم پ رهیگل ز الالالال

 دنج. یباهم گوشه ا میگل سنجد ، بر الالالال

 گل سنبل ، غزل خونت شم همچون بلبل. الالالال

 گل سوسن... الالالال
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نبود.مشکل از  میفشار دادم ، مشکل اما از گوش ها میگوش ها یرا رو دستم

 یخوردم و گوشه  ییکرد.تلو تلو ینوا را تکرار م نیبود که داشت ا یمغز

جدول کنار شمشمادها نشستم.نفس نفس زنان از تالش و  یپارک ، رو یورود

چراغ  رها ، نو نیماش ریاز آن صدا به مس ییرها یام برا هودهیب یتقال

 شده بودند زل زدم. یکی ییکه با آن الال ییهاشان...بوق ها

 

بود که  یکوچک یخوردن بچه  نیزم ریتحت تأث دیدانم چه شد،  شا ینم

بود  ییخانواده ها دنید ریتحت تأث دیبالفاصله مادرش خم شد و بغلش کرد، شا

نداشتن و نبودن  ریتحت تأث دیشدند ، شا یکه کنارهم و با لبخند وارد پارک م

جا مونده  بمیکه از بس زنگ خورده بود خاموش شده ته ج یا یآرکان و گوش

آن بابا صدا کردن دختر  ریتحت تأث هم، دیو شا ییآن الال ریتحت تأث دیبود ، شا

 یداد..نم یاش را م یفیق یبستن یکه داشت سفارش رنگ ها یپوش تیاسک

قرار  نیزم یدرد گرفت که خم شدم ، کف دستم رو یدانم...اما قلبم طور

 گرفت و باز ، حس کردم چقدر باخته ام!

 

 یرا م شیخانم گفتن ها یکرد بلندم کند.صدا یشد ، سع کمیکه نزد یزن

را هم کنارم جمع کرده بود.به  گهیترسش ، چندنفر د نیبود و ا دهی.ترسدمیشن

را گرفته  میکه بازو یا بهینگران زن غر یشدم ، به چهره  رهیچهره اش خ

 .دمیکش رونیرا از دستش ب میآرام بازو یلیبود.خ

 

جمع شده کنارم نگاه کردم و  یقلبم بود ، گنگ به آدم ها یرو گرمید دست

 ی.بلند شدم.با همان قدم هاامدیدرن میو صدا دیخوبم ، ولم کن میواستم بگوخ

 یمردم و کس ینامتعادل از کنارشان دور شدم و باز راه افتادم.احتماال داشتم م



 کیو بعد  ین قدر الکیبود.هم یشکل نیمردن واقعا هم دیدانست ، شا یچه م

 بزرگ... یدلشکستگ

 

من را ببر خانه ، من  میدست بلند کنم و بگو یتاکس یتوانستم برا ینم یحت

که مارال ، گفت اسم  یرا...واقعا جا گذاشته بودم.احتماال در همان بخش میصدا

 دمیمسخره ام ، پرس یالیکه با خوش خ یآن بچه را گذاشته آمال ، همان بخش

 با من کند. یکار نیتواند همچ یاو م دیبه ذهنم نرس یکدوم آمال و حت

 

کردم و چشمانم  یحس نم گریرا د میبرگشتم.پاها ادهیراه تا خانه را پطول  تمام

را  میحال اما...هنوز زنده بودم.کفش ها نی.با ادندید یرا تار م زی، همه چ

، در  یدر در آوردم و بدون جفت کردن و قرار دادنشان در جاکفش یهمان جلو

 نیخانه اصال ترسناک نبود...ترسناک نبود چون هم یکیرا پشت سرم بستم.تار

 یرا رو لمیبودم. موبا دهیشن یبه مراتب ترسناک تر یصبحش ، من حرف ها

قرار دادم و بعد ، شالم را از سرم برداشتم.دستم که به گونم ام خورد  یجاکفش

 کردم. یهستم که فکر م یزیداغ تر از چ یلیخ دمیفهم

 

و سکوت خانه پخش شد.بدون روشن  یکیتار انیزنگ تلفن خانه م یصدا

به طرف اتاقمان رفتم.مانتو ام را درآوردم و در کمد را باز  یچراغ چیکردن ه

شد.برگشتم و  یکنم اما نشد، ذهنم داشت نابود م شیکردم.خواستم همان جا رها

 یم زیکمد را تم دیکردم.با زونیچراغ اتاق را زدم و با دقت مانتو را آو

خواست  یبود که ذهنم م یکار نیکردم.مهم نبود خسته ام و ضعف دارم، ا

 انجامش بدهم.
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زد و  ی، کمد حاال برق م دمشانیو از اول چ ختمیر رونیلباس هارا ب تمام

 یمقصدم جلو میآمدم مستق رونی.از اتاق که بدیسر یاطرافم مرتب تر به نظر م

سکوت و  نیشکستن ا ینشستم و برا نیزم یکاناپه و رو نییبود.پا ونیزیتلو

شد  یم لندب یدر پ یزنگ تلفن خانه که مرتب و پ یگرفتن صدا دهینشن

را  میشد.زانو یپخش م یرانیا یمیطنز قد لمیف کیرا روشن کردم. ونیزیتلو

کردم فقط به آن  یشدم.سع رهیخ ونیزیتلو یدر شکمم جمع کرده و به صفحه 

و خنده  لمیاوج ف یآن لحظه ام فکر کنم اما....درست در نقطه  تیو موقع لمیف

کردم تا بخندم...بغضم  یمداشتم به خودم اصرار  یقسمتش ، وقت نیدار تر

 .دیترک

 

و وسط  ونیزیتلو یهمه ساعت درست جلو نیصبح ، بعدا یتلمبار شده  بغض

که  یشکسته شد.آن هم در حال یا انهیبه طرز وحش لمیف کیقسمت  نیطنز تر

را به چنگ  میو موها یمن هنوز هم صدا نداشتم.کوسن مبل را پرت کردم طرف

 صدا. یکم از غیباشد و در ادیو فر غی، با ج میکردم زار زدن ها یو سع دمیکش

 

 بودم. ریتر از مارال ، از خود خدا دلگ شیدر آن لحظه ب من

 

 بود؟ یمردن چه شکل مگر

 

 با روحم! یمرده بودم ، منته من

 



از آن عذاب و سکته نکردنم ، با همه  ییرها یخشمم بلند شدم و برا یهمه  با

هول دادم و خم شدنش باعث  نیزم یرا رو زیزورم کاناپه را برگرداندم، م ی

 وانیانداخته و ل نیکنار پنجره را به زم یشد ، گلدان شمعدون یبد یصدا جادیا

نشدم  یکردم.خال خوردحرکت  کیکه صبح با آن قرص خورده بودم را با  یآب

افتادم.نفسم به  نیزم یها رو شهیاما از شدت ضعف همان جا کنار خورده ش

 شد. یداشت در مغزم تکرار م یسوال ، ه کیشد و  یم نییباال و پا یسخت

 

 با من چه کرد؟ مارال

 

 صدا نداشتم تا خدا را صدا کنم؟ یکرد که حت چه

 

 خود خدا کجا بود؟ اصال

 

 بعد از تو.. ی...به شب هالعنت

 که ماند از تو.. یدرد به

 ..یرس یدادم نم به

 ..بانهی، آواره شد خانه...ماندم غر یرفت

 ....یکس یبه ب لعنت

**************************************************
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 جواب نداد؟-

 

که الغرتر از  یاهی، آهو با لباس س دیاتاق چرخ یبه طرف در ورود سرش

 فرستاد. رونیب قیفسش را عمداد منتظر جواب سوالش بود.ن یمعمول نشانش م

 

 ده! ینه ، جواب نم-

 

 ؟یزنگ زد لشمیبه موبا-

 

رنگ تنش را  یمشک راهنیاول پ یتخت پرتاب  و دکمه  یرا کالفه رو تلفنش

تن  نیهم یهمان تخت به خواب رفته بود و برا یرو یباز کرد.آلما ، با خستگ

...حالش خوب نبود صبح لشیبود: هزاربار ، هم خونه هم موبا نییپا شانیصدا

 واسه مارال خانم... دمیترسم حالش بد شده باشه! شا ی، م

 

 هیجلو تر آمد و نگذاشت آرکان فکرش را ادامه بدهد : نگران نباش ،  آهو

 المونی، حالش و بپرس اول خ هیکه مارال خانم بستر یمارستانیزنگ بزن به ب

 راحت شه! شونیاز ا

 

شماره دارم که اونم دو سه بار  هیگذاشت: فقط  یشانیپ یدست رو یکالفگ با

 جواب نداد. یکس ایاشغال بود  ایگرفتم 

 



.ان شاهلل که میزن یزنگ م مارستانیبه ب نیبخواب داداش ، من و حس کمی-

 .ستین یزیچ

 

بامداد بود و  کیساعت چرخ خورد. یاش رو یخستگ یآرکان با همه  نگاه

 ذاشتم. یش متنها دیکرد : نبا یترش م یعصب نیهم

 

 یبرادرش با نگران یرا به دست گرفت و بعد فشردن شانه  میس یتلفن ب آهو

خانه تماس  یزد.با خروج او از اتاق ، آرکان بازهم با شماره  رونیاز اتاق ب

لب راند و مشتش را  ریز یمخاطب ماندنش لعنت یب نیگرفت و کالفه از ا

لب  ریو چندبار نام خدارا ز دیرا درهم تن شیدهانش قرار داد.اخم ها یجلو

 کرد. یقرارترش م یهم داشت ب نیراند.راهش دور بود و دستش کوتاه ، هم

 

بلند از اتاق مهمان خانه  یبلند شد و با گام ها شیصحبت آهو ، از جا یصدا با

ارتباط  مارستانیشب ب فتیزد.معلوم بود توانسته با ش رونیخواهرش ب ی

 شد؟ یحض قطع کردن تماس زمزمه کرد: چمنتظر ماند و به م ی.کمردیبگ

 

خوب  یلی: حال مارال خانم که خدیآرکان چرخ یآهو نگران تر از قبل رو نگاه

کردم خودم و گفتم  یمعرف گهیگفت ، د ینم یچیمسئوله هم ه نی، ا ستین

،  کمیو راهمون دوره گفت حالشون بده  میو نگران مارمیخواهر شوهر دختر ب

 ..نیمالقات داشتن که بعدش حالشون بدتر شده.هم هیصبحم با دخترشون 

 

 با دخترشون بدتر شدن؟ داریبعد د یچ یعنیآرکان غلظت گرفت :  یها اخم
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 دونم به خدا! ینم-

 

 یشماره  گریدرون دستش را دوباره باال آورد و بار د لیو نگران موبا کالفه

طور  نیزمزمه کرد: ا یبودن کارش ال اله الله جهینت یخانه را گرفت و با ب

 گردم تهران! یشه ، برم ینم

 

رو  یخوابه گوش دیصبر کن ، شا کمیمضطرب جلوتر آمد: آرکان جان  آهو

 ده. ی.ان شاهلل تا صبح جواب مدهیکش

 

 ریتا آن لحظه ساکت و سر به ز نیناخوداگاه باال رفت و باعث شد حس شیصدا

شده ، االنم  ستیتر از دوازده ساعته ن شیگم ب ی: مدیایآرام کردنش جلو ب یبرا

 یکیگذشته که  نشونیب یمهم زیگه.البد چ یم یطور نیپرستاره ا نیکه ا

ده.تا  ینم جوابخاموشه و تلفن  لشیچندساعته موبا یکیحالش بدتر شده و 

 یگذشته تلفن خونه رو جواب نم کیاز  ارم؟ساعتیصبح مگه من دووم م

خونه که در هر  دهیهنوز نرس ایحالش بد شده  ایتر داره؟ شیده.دوحالت مگه ب

 .زمیبه سرم بر یخاک هیبرم  دیدوحالت من با

 [18:05 13.07.19, ]ایـآل (زهرا ارجمندنaʍaℓ)آمــ

 458#پارت_

 #آمــــال

 ای#زهرا_ارجمندن

 

رغم مصر بودنش، آهو نگذاشته بود که آلما را با خودش ببرد.با کمک  یعل

که تمام شب  نیکرده بود و بعد از ا دایدر پرواز ظهر پ یخال یجا کی نیحس

مرحومش برگشت و بعد  یبه سر کرد، صبح به منزل عمه  یرا در نگران

 از بازگشت زود هنگامش به فرودگاه رفت. یعذرخواه



 

کرده بود همه در سکوت پر  یزمان پرواز در فرودگاه سپر که تا یساعات تمام

 اش گذشته بود. یاز نگران

 

و  یخواب یاش کرده بود.چشمانش از ب یاش در طول پرواز، عاص یخودخور

.افکار دیکش یم ریت دنیاش ، در هر نفس کش نهیسوختند و س یم یخستگ

 کیگذاشت  یهم م یکه پلک رو نیرفتند و هم یدر ذهنش رژه م یوحشتناک

 .دندیبلع یکابوس کوتاه م کیافکار جان گرفته و ذهنش را در  نیا کیبه 

 

 یگرفت، ب لیو ساک کوچکش را تحو دیبه تهران رس شیباالخره پا یوقت

 ارشیمخصوص فرودگاه را دربست تحت اخت یها نیاز ماش یکی یمعطل

 یونشد آشوب در یتر م کیگرفت و آدرس خانه را داد.هرچه به مقصد نزد

 ندیخواست در را باز کند و بب یکرد.فقط دلش م یم دایپ شیاش هم افزا

 نیا یمسخره برا یبهانه  کیدر حال استراحت کردن است و  مدخترک سال

 یقیخنده دارش و بعد نفس عم یکند، از همان بهانه  فیاش رد یخبر یهمه ب

 بکشد و محکم بغلش کند.

 

 هیدرهمش را کمرنگ کرد و بعد حساب کردن کرا یتوقف راننده ، اخم ها با

 دیکش قیبار نفس عم کی یعصب د،یلرز یدر دستش م دیشد.کل ادهیبه سرعت پ

 شیرا داخل خانه گذاشت، در جا شیکه پا نیو بعد قفل در را باز کرد و هم

 خشکش زد.

 

 نیشد ا یدودو زد. باورش نم انشانیم یخانه و آشفتگ لیوسا یرو نگاهش

و مبلمان همه برگشته بودند  زیبود که آن را ترک کرد.م یدوشب قبل یخانه 

 ن،یزم یخورد شده رو یها شهیگلدان و ش یشکسته  یو تکه ها نیزم یرو

 باعث شد ساک از دستش رها شود.



 

شده  دهیکش نیزم یکه رو یگرفت و با رد خون دنیتپ یتر شیبا سرعت ب قلبش

سست  ییزمزمه کرد. با قدم ها یاری یلب برا ریرا ز نیبود اسم امام حس

کرد بتواند از شوک خارج شده و  یجلوتر رفت و در پشت سرش بسته شد.سع

 کند. شیصدا

 

 _آمال؟

 

در  یداد و با همان کفش ها یتر شیسرعت ب شیبه پاها د،یکه نشن یجواب

 یآشفتگ دنیها رد شد، به اتاق خواب رفت و با د شهیخرده ش یاز رو اوردهین

شد ، جنون وار  یم وانهیکه از فکر حالش داشت د یآن جا و عدم حضور کس

داشت  بشکرد، قل یاش را کامال حس م نهیدر حمام را باز کرد.حرکت تند س

 گذاشت؟ یم یزیچه چ یپا دیخون را با یشد.آن ردها یمنفجر م

 

 و دیپر ام شهیاز آن دختر هم یرا هم سر زد، خبر گریبرگشت و اتاق د نگران

جا  یسر داد و مستأصل به تلفن همراه آشنا شیموها نینبود. دستش را ب زهیانگ

 زل زد. زیم یمانده رو

 

 [18:05 13.07.19, ]ایـآل (زهرا ارجمندنaʍaℓ)آمــ

 459#پارت_

 #آمــــال

 ای#زهرا_ارجمندن

 



 یدنبالش م دیرفت.با رونیاز خانه ب یدرماندگ تیرا صدا کرد و با نها خدا

همه آشوب در دل خانه اش و  نیداد.ا یخبر م سیبه پل دیهم با دیگشت.شا

 اش کرده بود.  وانهیباشد ، د دیکه با ینبودن آن

 

 نبوده. یاصال اتفاق د،یفهم یزد و حاال م یم یبیدلش شور عج روزید تمام

 

از  یزد.مطمئن بود جواب بخش یم یسر مارستانیبه ب زیقبل از هرچ دیبا

 مارال بود. شیپ شیسوال ها

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

 .یبر یتون یکه سرمت تموم شد، م نی_دکتر گفت بعد ا

 

قرار داد و  شیچسب گرد کوچک جا کیرد سرم برداشت و  یرا از رو پنبه

شده از سرم را درون سطل انداخت: به اون دستت  یپاکت خال ،یبا زدن لبخند

تا  یکن ضیکن مرتب باندش و تعو یسع ار،یخورده فعال فشار ن هیکه بخ

 عفونت نکنه.

وقت  چیکرد.ه یو چشمانم درد م دیلرز یم میدست و پا نم،یکردم بنش یسع

 نکرده بودم و آن ها هم بدعادت شده بودند. یرو ادهیکردن ز هیانقدر در گر

 

کنار  یحال و سرد من جدا کرد و با لبخند یب ینگاهش را از چهره  پرستار

سرم  یلرزان رو یافتاده بود.با همان دست ها میشانه ها یرفت.شالم رو

 یشب را نشان م ازدهیبه ساعت بزرگ درمانگاه که  یقرارش دادم و با نگاه

 را بپوشم. میداد، آرام خم شدم تا کفش ها

 

شده ام  دهیاز دست بر که یادیشده بودم و به علت خون ز یصبح که بستر از

قرار گرفته بودم تا  یاریهوش مهین نیرفته بود و ضعف بدنم در مرز ب رونیب



 یانسالیکدامشان حرف نزده بودم.نه با دکتر م چیکلمه هم با ه کیحاال  نیهم

سرم  نیکه سوم یستارکه دستور داده بود مرتب فشارم را چک کنند و نه با پر

 زد. هیرا بخ قمیعم یدگیرا به دستم وصل کرد و خط به خط بر یمتوال

 

را درهم  میهمه مراقبت ، سست بودم و کم جان.اخم ها نیبا وجود ا هنوز

 میشاد برا یادیکه دکتر خوش اخالق و ز یبه نسخه ا ینگاه میو بعد ن دمیکش

را  یتیوتق یکه بخواهم آن داروها دمید ینم یازیبلند شدم.ن مینوشته بود از جا

را لمس  بمیداخل ج کبود.کارت عابر بان یکه سرپا شده بودم کاف نیبخرم.هم

مسئولش  یرفتم و کارت را جلو رشیآرام به سمت پذ یکردم و با همان قدم ها

 می.صدادیخرجم کرد و اسمم را پرس ینگاه میرنگ گذاشتم.ن دیسنگ سف یرو

خش دار و گرفته بود. اسمم را که گفتم با تعجب از  یلیبرگشته بود اما.....خ

گرفتن  لی.رمز را گفتم و بعد تحودیکش رانگاهم کرد و بعد کارت  میصدا دنیشن

 زدم. رونیکارت از درمانگاه نسبتا بزرگ ب

 

 مین مارستانیبودند و نگاهم از آن بدتر...به عابر بانک کنار ب خی میها دست

 یبرگشتن به خانه از آن پول م یبرا دیش رفتم.باانداختم و بعد به طرف ینگاه

 از خانه خارج شده یا لهیوس چیو ه فیگرفتم چون بدون ک
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دادم تا او کارش  هیتک واریبود. به د ستادهیمرد جوان جلوتر از من ا کی.بودم

 خودم سوخت. ی..دلم برامیبه بند کفش ها رهیرا انجام بدهد و خ



کرده و صبح از شدت  هیگر یمرهم چیقدر تنها بودم که کل شب را بدون ه آن

کارت  کی رم،یقرار است بم گریتصور کردم د یو ضعف، وقت یزیخون ر

زده بودم. خودم را رسانده بودم به  رونیگذاشته بودم و از خانه ب بمیدرون ج

بودم که  امدهی.من آن قدر ترسو بار نرمینم عیدرمانگاه تا به آن شکل فج کی

به  یتوجه یمرگ آماده کنم و با تمام تالشم نسبت به ب یخودم را برا

 نجات خودم تالش کرده بودم. یخودم..باز هم دقائق آخر، برا

 

مرگ  یگفتند آرزو یکه م ییآن ها یحتبودند. نینظر من تمام آدم ها هم به

 یشدند تمام تالششان را م یم کشینزد یبود اما وقت شانیدارند..مرگ آرزو

که  یکسان یوصل کنند.همه  یکردند تا برگردند و خودشان را به زندگ

 شدند. یم مانیآخر پش یلحظه  د،یکردند هم شا یم یخودکش

 

م و بعد گرفتن پول، خودم را به مرد از کنار دستگاه جلو رفت دنیکنار کش با

بودن روشن و شلوغ  روقتیدرمانگاه با وجود د یرساندم.جلو ابانیخ ی هیحاش

راننده اش  یترمز زد و من در چشمان خسته  میپا شیپ یزرد رنگ یبود.تاکس

 نییاش را پا شهیداد و بعد سوار شدنم، ش یآدرسم را دادم.سرش را تکان

بخورد و وسط راه خوابش نبرد.چشمانش  ییکه سرش هوا نیا یداد.احتماال برا

 خواب بودند. زیواقعا لبر

 

کلمه به  کیبه دستش دادم هم  یو دو اسکناس ده تومان دمیبه مقصد رس یوقت

و فقط سرش را در تشکر تکان داد.خودم را کشان کشان به دم  اوردیزبان ن

دم ، در خانه را جاخوش کرده در وجو قیعم یخانه رساندم و با همان سرد

 صبح... یبود و به همان نامرتب کیباز کردم.تار

 

اپن پرتاب  یرا رو دمیکل ،یرا پشت سرم بستم و بدون روشن کردن المپ در

و  شبی، برعکس تمام د دمیخواب یم دیکرده و خواستم به طرف اتاقمان بروم.با



 یشب قبل م یاغیماندم، باز هم  یم داریداشتم.ب اجیشب قبلش به خواب احت

که کم  یا هیگر حجمبا  کیتار یخانه  کی انیو افسار پاره کرده م وانهیشدم.د

 شد. ینم

 

 .دمیترس یم شبمیخواستم چون از خود د یرا نم شبید

 

 میپاها ،یگرفته ا یصدا دنیچهارقدم با اتاق فاصله داشتم که با شن هنوز

 .ستادندیا

 

 _نگران کردن و دق دادن من شده عادتت؟

 

 کی هیکمش داشتم، امشب اما آمده بود.شب یلیخ شبید دم،یکش یقیعم نفس

 بازهم بغضم را پررنگ کرد. ش،یصدا دنیخواب..شن

 

 وقت شب، وقت خونه اومدن زن منه؟ نی_ا
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را روشن کرد.چشممان که  ییرایالمپ پذ دنمیهمزمان با چرخ دم،یچرخ آرام

لب  ده،یمن و حال نزار و رنگ پر دنیکه جاخورد او بود.با د ییدرهم افتاد او



مات  میخورد و چشمانش رو یشده ام تکان سخت یچیخشک و دست باند پ یها

خوردم  یاش جا م یکالفگ نینگاهش، ا یسرخ ،یاز خستگ دیشدند. من هم با

 دهینبود.من به تهش رس بیدر نظرم عج یزیچ چیه روزیاز د گریاما....د

 آمد. یاز ته چاه درم ش،یجلو آمد و صدا یبود.قدم

 

 _آمال؟

 

عقلم را هم از دست داده  روزی.خل شده بودم ، من از د دمیها خند وانهید نیع

 دعوا؟ یبودم: اومد

 

کرد. دستش را به  ینگاهم م بیو غر بیانگار تب کرده بود، عج نگاهش

 طرفم دراز کرد.

 

و دلم  ییجا نیبغلت کنم، مطمئن شم االن ا دیقبلش اما با م،یکن ی_دعوا هم م

 خواد. یتر از تو دلم داد زدن م شیاز بودنت..بعد من ب رهیآروم بگ

 

 تر کردم. شیقدم فاصله مان را ب کیدست در دستش گذاشتن  یجا به

 

 یجا جون م نیهم مارستانیرسوندم ب ی_صبح، اگه خودم و کشون کشون نم

خواست خودم و لوس کنم  ی. حالم بد بودا...دلم مدیفهم یکس هم نم چیدادم. ه

خودم، خودم و  دیکس نبود. با چیحواسش بهم باشه اما ه یکیخواست  ی، دلم م

 ریافتاد تقص ادمیتنها بودم.بعد همش فکر کردم چرا تنهام؟ یلیکردم.خ یجمع م

 عالم.  نیشم تنهاتر یم یتو نباش یاونه که وقت ریاونه...تقص

 



 یچه؟م یعنیمردانه تکان داد. بغضش  یو بغض یقرار یرا با ب سرش

 دمیبود با من چه کرده..خند دهیاو هم سراغ مارال رفته بود و فهم دیدانست؟شا

 .دمیها، خودم از خودم ترس وانهید هیو باز شب

 

 کرده باهام؟ کاریچ یدی_فهم

 

و خودم کم آوردم.دستم را باال  دمیلو آمد و باز عقب رفتم.باز هم خندقدم ج کی

 گرفتم .

 

سوزن  یخورده.درست شش تا..اما درد نداشتا...درد نداشت اصال، حت هی_بخ

سوراخ  یکرد و ه ینم دایکه پرستارش رگم و پ نیسرمم درد نداشت، با ا

 سوراخم کرد اصال درد نداشت.اما قلبم...

 قلبم و بعد لبخندم جمع شد. یرو دمیشده کوب یچیهمان دست باندپ با

 

 چرا؟ یدون یکنه.تو م یدرد م یلیخ شبی_از د

 

 گفتنش درمانده بود.ا سرم را مات و مبهوت تکان دادم. زمیبست و عز چشم

 

 .میتیعمر گفتن بچه  هی_بهم 
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 شد. دهیزدم و لحنم کش ادیفر

 

 نامشرووووع! ی_بهم گفتن بچه 

 

 صیشدم و درون چشمان آرکان عمال برق اشک قابل تشخ یمنفجر م داشتم

 .دمینال یبیبود.دستم را در هوا تاب دادم و با درد عج

 

 !ی_گفتن سر راه

 

نفسم باال  دم،یچسب واریعقب رفتن نداشتم.به د یبرا یجا گریآمد و من د جلو

گذاشت و  شیلب ها یشده ام را از مچ گرفت و رو یآمد.دست زخم ینم

 یرا م زیهمه چ گرید دیرا بست. من اما باز نگهشان داشتم. با سشیچشمان خ

 .اعتمادم مرده بود...بد هم مرده بود.دمید

 

 رحمه..بگو.. یب یلی_به خدات بگو خ

 

 خش دار و پر بغض ادامه دادم. یگرفتم و با همان صدا ینفس

 

 ومد؟یو صدات در ن یدی_بگو چطور د

 



اش چسباند و  نهیشده. محکم من را به س رانیتن من و د،یچیدور تنم پ دستش

گفتن نداشت اما من...الاقل  یبرا ینشست. او هم حرف میدرد در استخوان ها

 .زمیو اشک بر حرف بزنم شیشانه داشتم تا برا کیامشب 

 

و من در حصار  نیزم یرو میخم شد و سر خورد مانیبا هم زانوها هردو

که با آغوش سفت و  ییمانده بود.او میفقط او برا گریآغوشش زار زدم. آخر د

 نییپا یاز دما یکرد و مرتب با نگران یسختش من را داشت در خودش حل م

 گفت. یم راهیبدنم، به خودش و نبودنش بد و ب

 

 دل من... قیدرد عم با

 که مردم چه کردن.. یدید تو

 ..یغرورم نشست شیپ تو

 ..یقلبم رو بست یزخما تو

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

** 

 



 سراغ مارال مگه نه؟ ی_رفت

 

که  یگرفته بود. طور اریو زجه زده بودم، خفه و بس ادیاز بس فر م،یصدا

نشاسته و آب گرم  وانیجا به جا کرد، ل ی. بالش را کمدیرس یسخت به گوش م

به خوردم داده بود از دستم گرفت و  میصدا و درد گلو یرا که به خاطر گرفتگ

کوتاه اما  ابشکمک کرد دراز بکشم. جو میشانه ها یبا گذاشتن دستانش رو

 روشن بود.

 

 _آره.

 

.انگار وسط دمیخواب یور کیگونه ام قرار داده و  ریرا مشت کرده و ز دستم

 زخم شده بود. میاز دادها میگلو

 

 و خودش؟ _بهت گفته چه کرده با من

 

 یکامال حس م ش،یبودند و فشار رو دیگردنش قابل د یتمام رگ ها د،یکش یآه

 و لب زد. میموها انیشد.دستش را سر داد م

 

 بخواب. کمی_

 

 دنیدوست نداشتم با خواب گریخواست، حاال که او بود..د ینم دنیخواب دلم

 بودند و تمام قلبم منجمد شده بود. خیخودم را گول بزنم.دستانم 

 



 بگو آرومم کنه. یزیچ هی_

 

.من پشتم دیتخت دراز کش یمکث، کنارم رو یتب دار بود.با کم قش،یعم نفس

.دستانش را دور کمرم حلقه کرد و من را کامال به شیبه طرفش بود و او رو

 نگه داشت. میموها یرا رو شیاش چسباند و لب ها نهیس

 

نفر و چطور آروم کنم. انقدر سخته و  هی دیدونم با یبار نم نیاول ی_برا

 .فتادهین یشعار بدم که اتفاق مهم یخوام الک یدرک، که نم رقابلیغ

من نداشت. گرفته بود و پر از خط و  یاز صدا یاو هم دست کم یصدا

شد و  یپخش م یفتیک یب یکه از نوار ها یمیقد یخواننده ها یصدا هیخش.شب

 داشت. یحزن و غم و خش ادغام شده ا کی

 

گندمش و  یبو کیکه با نوار، موز یشده. وقت وشیدار یصدا هی_صدات شب

 کردم. یگوش م

بود پس احتماال من  ختهیطور بهم ر نیتر شد. او که ا شیب شیصدا یگرفتگ

زنده ماندنم تالش کرده و  یبرا دم،یکش یسخت جان بودم که هنوز نفس م یلیخ

 شیاز شباهت صدا ،یعاد یانسان ها نیرساندم و ع یدرمانگاه م خودم را به

 گفتم. یم وشیبه دار
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 ؟یش یگندم بخونم آروم م ی_برات بو

 

که کمرم را محکم در برگرفته بود.  یدستش گذاشتم. همان دست یرا رو دستم

 اما من پشت به او. میهمچنان در آغوش هم بود

 

شد البته.  میرمان زندگ نیو آخر نیرمان خوندم. اول هیبار به اصرار نغمه  هی_

دختر بود که دوتا برادر داشت. انقدر  هی ،یاصل تیداستانش دختر شخص یتو

شده بود.  میگرفتم با خوندنش...حسود یبرادرا هواش و داشتن که افسردگ نیا

 و مادرش... هیکه برادر داره، پدرش آدم مهم نیبه ا

 

 دستانش را سفت تر کرد و خودش لب زد: یرا که ادادمه ندادم، گره  حرفم

 

 _خب؟

 

حسرت شده  کیچطور چشمانم، غرق  ندیاو که رو به من نبود تا بب نگاه

 یشد مثال در آن کمد که باز م یم . کاشیواریشدم به در کمد د رهیبودند.خ

کردن درونش انقدر  یکه الاقل زندگ یبود. جهان گریجهان د کیشد، پشتش 

 درد نداشت.

 

 می. رمان و از گوشستمیاون دختر ن ی_بعدش...حسرت خوردم که چرا من جا

 یلیخ نیتموم نرفتم. اما ا زیهمه چ یسراغ داستان ها گهیپاک کردم و د

 یاون دختر زندگ هیتونستم شب یهمه وقت، بفهمم منم م نیمسخرست که بعد ا

 مانعم شده بود. یلینفر، به هر دل هیکنم و 

 



ام  ینشست و با تکان دادن دستش، دست زخم میموها یبوسه اش رو دوباره

 تمام شده بود. شیبرا نیآن زخم و باند، سنگ دنیرا لمس کرد. د

 

 .یکه نبخش ی_حق دار

 

دو نفره، فقط  یصدا یگرفتگ نیهم گذاشتم. از ا یداشتم؟ چشمانم را رو حق

 نشست. یقلبم م یغم رو

 

تونست  یبهم نگاه کرد، م فیموش کث هی هیقضاوتم کرد و شب یکی_هربار که 

 و غصه مو خورد. ختیبرزخ نجات بده اما به جاش فقط اشک ر نیمن و از ا

 

 دستم، بکر تر. یتلخ شد و نوازش او رو لحنم

...مارال هینامشروع چ یدونستم بچه  یچهارده سالم بود هنوز نم ؟یدون ی_م

که  نیا هیچ نمیخونه که رفتم سرچ کردم بب یوصل کرده بود برا نترنتیتازه ا

 گه. یرسه م یبهم م یهرک

 

بغض  کی هیخنده ام، شب یو صدا دمیدرد اسمم را صدا کرد و من تلخ خند با

 وارهایقلمو، رنگ غم به د کیفضا پخش شد و انگار با  انیالغ، مناپخته و ناب

 .دیپاش
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 یلیمرکز ما، پدر و مادرشون مشخص بودن. حاال به هردل یاز بچه ها یلی_خ

بچه  هیکه به هممون به چشم  نینتونسته بودن نگهشون دارن و رفته بودن. اما ا

 یکه تو ییدرد داشت. به خصوص ماها یلیشد خ یحروم نگاه م یرابطه  ی

کس  چیمردم. ه یآخ که چقدر بد بود نگاه ها ،یپروندمون نوشته بودند سرراه

 یدلش برا یه آدم، هیبده  یلیخ نیدلش واسه ماها نسوخت جز خودمون. ا

 خودش بسوزه ها...

 

 یخوانده بودم مردها گاه ییجا کیثابت نگه داشت.  میموها یرا رو لبش

کنند. در خودم جمع تر شدم و  یساکن، دفن م یبوسه  کیبغضشان را وسط 

 او محکم تر من را درآغوش گرفت.

 

اسم  ه،یچ میملخ به ذهنم حمله کردن. که اسم اصل نیسواال ع شبی_از د

هستن؟  ادمیبعد من باز مامان و بابام بچه دار شدن؟اصال االن  ه؟یبرادرام چ

 ندمیشدم؟ آ یم تیاونا چطور ترب شیافتاد من پ یاتفاق نم نیزنده هستن؟ اگه ا

بودم و  تیهو یب السواال...هجده س نیکنه از ا یشد؟ مغزم درد م یچطور م

 .ستیمارال بود. هجده سال کم ن شیپ تمیهو

 

 .زدینر رونیرا تا انتها باز کردم تا قطره اشک وسطش ب شمانمچ

 

 ترسم آرکان. ی_م

 

 اش، تب کردم. یسر شانه ام نشست و از داغ یبار بوسه اش رو نیا

 



 ؟ی_از چ

 

 لب زدم: یآرام و پر بغض یلبم، با صدا دنیکردم و با گز یمکث

 

عمره،  هیهجده سال  ؟یبرم بگم چ دیکنم با داشونیاگه پ ی_بعد هجده سال حت

 گرده. یبرنم گهیکه بچت د نیعادت کردن به ا یعمر برا هی

 

 نهیس انیمن را چرخاند به طرف خودش، سرم را م شینگفت و به جا یزیچ

داد. انگار او هم  یم مانیخبر از دل هردو قش،یعم یاش پنهان کردم و آه ها

که به نبودنت  یزندگ کیشدن وسط  دای. پستیساده ن یزیدانست اصال چ یم

 هم داشت؟ یا دهیخو گرفته اند فا

 

 لرزانم را گرفته جواب داد. یصدا

 

 _آرکان!

 

 _جانم؟

 

را قورت دادم و چشم  میشده در گلو دایحجم مزخرف اعصاب خورد کن پ آن

 بستم.

 

 گندم بخون! ی_بو
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 یمن که در وسط آغوشش بودم م دیرا فقط شا شیشروع کرد و صدا یمکث با

 .دید یبار هم که شده م کی یتوانستم بشنوم.کاش خدا برا

 

 .ستیکس خوب ن چیجا، حال ه نیکه ا دید یم

 

 که دارم مال تو! یگندم مال من، هرچ یبو

 کارم مال تو! یم یوجب خاک مال من، هرچ هی

 ام. یمشرق ی لهیقب نیا یطاعون اهل

 شهر فرنگ.. یا شهیمسافره ش نیا ییتو

 

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

 من برات سشوار بکشم؟ یخوا ی_م

 

تنش  شبید یچروک خورده  ینگاهش کردم. هنوز لباس مشک نهییداخل آ از

 نه تکان داده و سشوار را به برق زدم.  یبه معنا یبود. سر

 

 .ریدوش بگ هی_برو خودتم 



 

سرخش را با انگشت شصت و سبابه فشرد و جلو آمد و وادارم کرد  چشمان

توجه به  ی.سشوار را از دستم گرفت و بنمیبنش شیآرا زیمقابل م یصندل یرو

م دستم را بعد حما ینگه داشت.خودش باند رو سمیخ یموها یگفته ام رو

و  زد یکه در حال استحمام بودم مرتب در م یعوض کرده بود و در تمام مدت

 .دیپرس یحالم را م

 

مفصل بخور.  یصبحونه  هیبرو  رمیدوش بگ هیکه خشک شدن، تا منم  نای_ا

 .نهییفشارت معلومه که پا

 

که گرفته شد سشوار را با  مینگاهش کردم. نم موها نهیینگفتم و فقط از آ یزیچ

را به  پسمیقرار داد و کل زیم یآزاردهنده اش خاموش کرد و رو یان صدا

و رفتن  راهنشیپ یکردم و مشغول باز کردن دکمه ها یدستم داد.تشکر کوتاه

 به طرف حمام شد.

 

تخت  یرو یزیبا شلوار کتان همرنگ تم گرید یمشک راهنیپ کی شیبرا

منزجر کننده  یختگیگذاشتم و به طرف آشپزخانه رفتم. خانه در همان بهم ر

 پاک شده بود. نیزم یاش غرق بود و فقط رد خون دستان من از رو

 

 زیم یدست کیو همان طور  ختمیخودم ر یبرا وانیل کیتازه دم شده  یچا از

 نی.دوروز بود لب به غذا نزده بودم و باز گرسنه نبودم و ادمیصبحانه را چ

 و گرفتن جان، فیرفع تکل یبود. چند لقمه برا بیواقعا عج
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و مرتبش  زیتم یاو هم با لباس ها ،یچا دنیدهانم گذاشتم و بعد سر کش داخل

 وارد آشپزخانه شد. خواستم بلند شوم که نگذاشت و آمرانه زمزمه کرد:

 

 .ستیبخور. رنگ به روت ن یو درست و حساب نی_بش

 

 یداشت چا یاندامش از پشت سر وقت ی رهینگفتم و دوباره نشستم. خ یزیچ

نان  یماندم و با چرخشش، حواسم را معطوف تکه ها ختیر یخودش م یبرا

 کردم.

 

 ؟یکن کاریچ یخوا ی_امروز م

 

 نگاهش کردم. ییاشتها یو با ب ختمینان ر یرو ،یبالنگ صنعت یاز مربا یکم

 

 رم سراغ مارال! ی_م

 

 قرار داد. زیم یرا رو شینگاهم کرد و چا شوکه

 

 ؟یکن یم کاری_چ

 



زمزمه  تیمربا را داخل دهانم گذاشتم و بدون نگاه کردنش با قاطع ی لقمه

 کردم.

 

 باهاش حرف بزنم.  دیمبهم مونده، با زایچ یسر هی_هنوز 

 

 نگاهم کرد. یعصب یو کم کالفه

 

شدن از رنگ  دیانقدر حالت بده که لبات رسما سف یوقت ست،ی_االن زمانش ن

تنشا  نیو ا مارهی. اون زن هرچقدر هم بد کرده باشه االن بستیوقتش ن یدگیپر

 اول. نی. به خودتون زمان بدستیبراش خوب ن

 

 سرم را کج کردم. یو به آن فکر کرده بودم. با لبخند تلخ دمیفهم یرا م حرفش

 

 برم.  دی_با

 

سال، به  ستیب یدوروز ، به اندازه  نیبود اما من....ا دهیطعا نفهمرا ق حرفم

چه کنم و چطور  دیدانستم با یحاال م قایذهنم حرف فهمانده بودم. آن قدر که دق

صبح به خواب رفته  یکه دم دما ییرا، وسط آغوش او شبیجلو بروم. تمام د

 بود فکر کرده بودم.

 

 بودم. دهیشبه دوره کرده و پازلش را چ کیسال را  هجده

 

 رفتم. یم دیبا



 

 ..دیشن یگفتم و او م یم دیحرف بود که من با یسر کی هم

 

 .رمیداشت که الزم بود بشنوم و آرام بگ ییهم قطعا او حرف ها و

 

 رفتم. یم دیبا

**************************************************** 
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 امدیماند.جلوتر ن یقاطع گفت که منتظرم م یلیخ مارستان،یرساندنم به ب با

باهم  یریاست من و او، بدون حضور غ اجیچون متوجه شده بود که احت

 .میروبرو شو

 

پشت  یوقت یقدر که حت بودنم، ادعا داشتم. آن یو قو یدر جان سخت شهیهم من

 یحال اما م نیکرد. با ا خیو نه دستانم  دیلرز میدر اتاقش قرار گرفتم نه پاها

و نمور، داشت  کیتار یام در گوشه ا ی. خود واقعستمیخودم ن گریدانستم د

تنش  ینمش، لباس پاره ایتوانستم بب یخواند. م یم ییالال شیحسرت ها یبرا

بودند و حسرت  شانیپر شیداد، موها یزنانه اش را نشان م یبود که اندام ها

 ...پوستشان، آبله گرفته بود.شیها

 



 یادعا ،یالیخ یپوسته  کیحالش بد بود و من، در  یلیام، خ یواقع خود

 کردم. یبودن م یعاد

 

که انگار بعد گفتن راز بزرگش ،  دیرا د یاتاقش را که باز کردم چشمانم زن در

پارادوکس بزرگ در احواالتش رخ  کی ر،یتوأمان هم رها شده بود و هم اس

ناباورانه غرق  دنمیو با د دیفروغش به سمت در چرخ یداد.نگاه ب ینشان م

 اشک شد.

 

قدم  یفرستادم.در اتاق را بستم و به طرف تخت خال رونیرا آرام ب نفسم

 شکستن سکوت، از قعر چاه درامد. یبرا میبرداشتم.صدا

 

 ؟یکش یجا نفس م نیاتاق چقدر خفست.چطور ا یهوا_

 

اتاقش را باز کردم و به  یبودنم..پنجره  ادیماتم مانده بود.مات بدون داد و فر 

 :دمیچرخ یطرف تخت خال

 

 شه. یاالن هوا بهتر م_

 

 و سردرگم...سرم را به سمت سقف گرفتم و لب زدم: رانیکرد، ح میصدا 

 

 !میسرخوش یکردم.به اون روزا یبه گذشته فکر م یتا صبح ه شبید_

 



 میتا دردم آخ نشود و از گلو دمیکش میدندان ها النیزدم، لبم را م یتلخ لبخند

 نزند.آخر..لبخندم درد داشت. رونیب

 

کرد..منم  وانمونیختره، دد نیا ایزدن بهت که ب یچقدر از مدرسه زنگ م_

 هفته بود. هیبشم و عمر خوب بودنم  یگرفتم تا دختر خوب یهربار ازت باج م

 

 اش بودم. رهیتاب.حاال بدون لبخند خ یدر چشمش معلق بود و نگاهش، ب اشک

 

 

پول دستم  یصبر کن دیبا یخواستم؟ گفت یم دیجد ادته؟لپتاپیو  میپونزده سالگ_

 برات بخرم؟ ادیب

 

اش را از  یروسر نییپاک کرد و پا یلرزان یچشمانش را با دست ها اشک

تر  قیو دق یزدم به تخت خال هی.من اما تکدیصورتش کش یسر شرم رو

 نگاهش کردم.

 

 یکه م یزیخواستم زودتر برسم به چ یصبر کردن نداشتم. م یحوصله _

بلده  یراه هیرو که بهش گفتم، گفت  هیپسر تازه آشنا شده بودم. قض هیخوام..با 

بودم و سرم باد داشت.  یتونم زود جور کنم. کله خر یلپتاپ و م هیکه پول 

 ،یکیدست  رسونمپارک و ب هیکوچولو جنس، ببرم تو  یچندتا بسته  دیگفت با

هم وسوسه شده بودم.  ییکنه..خدا یبهم شک نم یام کس یرستانیگفت چون دب

و زودتر  یکرد زمیخواستم انجامش بدم اما تو سورپرا ینبود که..م یکار سخت

. منم دنبال دردسرش نرفتم..چون حاال لپتاپ و یدیاز موعد، لپتاپ و خر

 داشتم. 

 



 ی هیاز گر شیبود و شانه ها دهیچشمانش کش یاش را رو یپر روسر همچنان

کردند  یسر نم یاکثرا روسر مارستانیب نیا ی. زن هادیلرز یم شیصدا یب

و  دیکش یخجالت م شیمو یپوشاندن نبود اما مارال، از سر ب یبرا ییچون مو

 فرستادم. رونیسرش داشت. نفسم را لرزان ب یرو یپوشش شهیهم

 

 رمیادامه داره..ثواب و کار خ رشونیگناها، تأث یگفت بعض یم مونینیمعلم د_

ون مسجد ا یسازه، تا وقت یمسجد م یکس یگفت مثال وقت یطوره. م نیهم

اگه سازندش مرده باشه  یدرونش نماز بخونه و عبادت کنه حت یباشه و کس

 طور.. نیرسه. کار بدهم هم یثوابش بهش م

 

 .دمشید یخوب م دیاش صدادار شد، همان طور مغموم نگاهش کردم.با هیگر
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 گناهت ادامه دار بود مارال. نبود؟_

 

چشمانش برداشت و چشم در چشم شدنمان، باعث  یرا از رو یروسر باالخره

 شود. سیشد نگاه من هم خ

 



لپتاپ  هی یمن برا یکنه وقت یکنه، نم ینم هیرو توج لهیگن هدف وس یم_

کردم اگه  یر و مکا نیکردم. ا یمردم و با پخش جنس بدبخت م یداشتم جوونا

دونم اگه مادر و پدرم کنارم بودن،  ی. نمیدیخر یاون لپتاپ و زودتر نم

. اما نه ایبچه بدزدم  هیو قصاص.. ینجاتشون از بدبخت یحاضر بودم برا

کردم.کل شب گذشته  یکار و نم نیتونم قاطع بگم ا ینم نهیخب...حداقلش ا

اون   یکردم و نتونستم.خاطره  یکارو نم نیبا خودم که بگم اقا من ا دمیجنگ

 لپتاپ و خواستن، نذاشت قاطع بگم...

 

 یشد. درست مثل هوا نیمن اما سنگ یدودو زد درون نگاهم، صدا چشمانش

 گفتن نداشت. یبرا چیداخل اتاق. متکلم وحده بودم او جز نگاهش ه

 

 هیآدما...درونشون  یگفت، همه  یزد. م یبار حرف قشنگ هیپدر آرکان _

ده و  یخودش و نشون م ت،یمتجاوز وجود داره. بنا به موقع هیدزد،  هی، قاتل

 هیگفت درون آدما  ی. ممیاون و به بند بکش میماست که چطور بتون ریتدب نیا

تونه از ما  یم...میبش مشیو تسل مینشسته که اگه از خودمون غافل ش ییوالیه

 بسازه. یترسناک یآدما

 

 چشمانش، خون افتاده بود. سرم را کج کردم و لب زدم. درون

 

 کنم.... یمن تورو درک م_

 

 بسته شد. عایام، سر یبعد یمات شد و با جمله  چشمانش

 

 بخشم. یاما نم_



 

تمام سال  یورم داشت و به جا میرا جلو بردم و در هوا تاب دادم. گلو دستم

 بودم اشک داشتم. ستادهیچشمانم ا یکه قرص و محکم جلو ییها

 

. لماستیهمه مال ف ب،یعج یها یو مهربون یالک یبخششا نیا نهیا قتیحق_

. ، چون هیواقع ایدن نیتونم درک کنم اما نبخشم چون ا یکتابا، من م یمال تو

و خوب  یبه قولت عمل کن دیمارال..با یخوب ش دیداره. با یمجازات یزیهرچ

ست ببخشمت و یوقت قرار ن چیگم ه..عد من بتونم سرت داد بزنم، بهت بیش

خشم و  نیا یکمکم کن دیتونم ازت متنفر نباشم. با یهرچقدر هم درکت کنم نم

 شم. یکنم وگرنه من منفجر م یخودت خال یرو

 

را به طرفم دراز کرد. آغوشش  شیدوباره روان شدند و دست ها شیها اشک

 خواستم. یرا نم

 

 .یبهم بدهکار یبده...هجده سال زندگخوب شو، خوب شو و تاوانش و _

 

 کرد: میناله صدا با

 

 آمال؟_
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 پشت دست محکم چشمانم را پاک کردم و جلو رفتم. با

 

 ادیب ادتیخوام با نگاه کردنم  یمونم. م یم شتیجا پ نیو ا امیهرروز م ام،یم_

خوب  دی..بایستیخطات با یپا دیکه با ،یمرحله تنهام بذار نیتو ا یحق ندار

 یو محض رضا ی. قول بهم دادزمیبر رونیخشم و ب نیا یتا من همه  یش

 نکن. یبار بدعهد نیخدا..ا

 را با درد بست: چشمانش

 

 دخترکم!_

 

کرد. دلم  یم میدخترکم صدا تم،یبودم و دزد هو ینام الیدختر ل د،یجوش چشمانم

گناهش را خودش قبول کند.  یکه آدم یبه حال وقت یجفتمان سوخت. وا یبرا

 کرد. یاش م چارهیبود که ب یرحمانه ا یعذاب وجدان، درد ب

 

 ؟یعذاب وجدان دار_

 

 دستش گذاشتم. یدست رو اریاخت یافتاد و من ب نییپا سرش

 

 ؟یگفت یبهم نم ،یشد ینم ضیاگه مر_

 



کنار تختش،  زیم یخم شد و از رو یحرف چیزد و دستم را فشرد.بدون ه هق

 تا شده را برداشت و به دستم داد. یبرگه  کی

 

دم بجنگم و  یکن، منم قول م داشونی. پنهیکه ازشون دارم ا یآدرس نیآخر_

 نکنم. دتیبار ناام نیخوب شم و ا

 

به عقب  یقلبم بود. ناله وار قدم یرو ینیسنگ یوزنه  هیدستانم، شب انیم کاغذ

 برداشتم.

 

 بگم؟ یبرم بعد هجده سال چ_

 

بلند شد و حال بدم  میکه خوب بلدش بود.صدا ی. کارختیاشک ر یدرماندگ با

 .دیرا به رخ کش

 

 یدرد ب نینکن. ا هی..پس گریتا خوب ش یجنگ یم ینکن، مگه نگفت هیگر_

نکن و بهم بگو بعد هجده سال،  هیکنه. گر یم هیدرمون از غصه هات تغذ

تونم  ی...من اومدم. چطور اصال میو بگم اها یزندگ هیچطور سبز شم وسط 

 داداش؟ ایشب بگم بابا،  هی بهیمرد غر هیبه 

 

 نیزم یتخت رو نییو من همان پا دیسرش کش یرا رو شیپتو ،یچارگیب با

کنم،  هیگر شیهم پا ریدل س کیخواست  یم یلیسر خورده و نشستم. دلم خ

 جان بود و نگاهم مات آن تکه کاغذ چروک خورده در مشتم. یب میصدا
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 یتونم مسخره باز ینم گهیباهامون مارال؟ د یکرد کاریچ نینکن...بب هیگر_

خودت  دیبرقصم، پاهام جون ندارن. با یتتونم ح ی..نمیبرات بخند ارمیدر ب

 نکن.. هینکن پس. گر هی..گریبجنگ دی. بدون من...بایبش یقو

 

دست بلند کردم  ن،یزم یاش شدت گرفت و من در همان حالت نشسته رو هیگر

کنار زدم و از  شی.پتو را از روستادمیا یتختش را گرفتم و به سخت یو لبه 

 هق زد. شیاشک ها انی..ممیکردم. با تمام درد ها شیترس بد شدن حالش صدا

 

 وقت من و نبخش. چی.هستمیبخشش ن قیکردم که ال یکار_

 

 را تکان دادم. سرم

 

.من یتر نکن شیبخشم..اما خوب شو..باشه؟باشه مارال؟قول بده دردم و ب ینم_

. یخوب ش دینگاهت نکردم..پس با یهنوز داد نزدم سرت. هنوز با طلبکار

 .ی..همرو بهم بدهکارتمی..هومی..حال خوبم، زندگیبدهکار چون بهم

 

که حالم را بد کرده بود و اشکم را  یکردم خوب شود، کس یالتماسش م من

دانستم، خوب نشدنش،  یکردم چون م یچشمانم...التماس م یشگیمهمان هم

 کند. یتر م شیدردم را ب



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

************* 
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 زم؟یعز یدیخوب خواب_

 

داد. با حوله،  یالغر نشانش م اهیانداختم، لباس س یمهربانش نگاه یچهره  به

رنگ  یروحم را با لبخند یب یکردم چهره  یصورتم را گرفتم و سع یسیخ

 بدهم.

 

 ممنون...آرکان کجاست؟_

 

بوشهر.  میبود دهیبامداد بود که رس یامد. حوال یبچه ها، از اتاقشان م یصدا

آرکان...به  یشرکت در مراسم هفتم عمه  یبرگرداندن آلما، هم برا یهم برا

داد ابتدا به  شنهادیآرکان پ م،یخودمان نبود یخانه  یادیکه مدت ز نیخاطر ا

 نبود. اسبمن یلیخانه، خ تی. چون قطعا وضعمیبروآهو  یخانه 

 

 گردم. مارال خانم خوبن؟ یدارم زود برم کیگفت چندجا کار کوچ_

 



 هیلقمه، متوقف شد، البته ثان کیگرفتن  یبه سبد نان برا دهیراه رس انیم دستم

دانستم  یخبر نداشتند و م یزیاز چ یلیو بعد دوباره کارم را ادامه دادم.خ یا

 نزده. یآرکان هم حرف

 

 .ستیبد ن_

 

 و پر مهر نجوا کرد:  خالصانه

 

 را شفا بده. ضایمر یخدا همه _

 

نجوا کردم. خوب  نیآم کینزدم.اما در دلم  یرا داخل دهانم گذاشتم و حرف لقمه

 یخواستم. زندگ یبود که من از ته دلم م یزیظلمش چ یشدن مارال، با همه 

نه  گریداده بود. آن قدر که د یبزرگ یبه من درس ها یدر مدت زمان کوتاه

 .شومشوم، نه راحت دشنام بدهم و نه راحت متنفر  یراحت عصب

 

 کی شیرنگم را تن زدم، رو یمشک یساحل راهنیخوردن صبحانه پ بعد

رنگم را هم  یو صندل ها مشک دمیبا شال ستش پوش یسورمه ا ریحر یمانتو

آمد اما به احترام آرکان و  یخوشم نم یلیخ دنیپوش رهی. از رنگ تدمیپوش

 وروم  یبودم. به آهو گفتم به کنار ساحل م تشیخانواده اش مجبور به رعا

 .میعمه اش برو یبه خانه  تیعرض تسل یعصر..برا

 

. ستمیرو به راه ن یلیبودم خ دهیفهم میدیحال و روزم همان شب که رس دنید با

 کیزدم. با  رونیتکان داد و من از خانه ب یبا درک باال سر شهیمثل هم

که موج  یقسمت نیخودم را به ساحل رساندم و بعد...با آرامش تا جلوتر یتاکس

 داشتند جلو رفتم. یرو شیها، امکان پ



 

 رونیب راهنیپ ریاز ز میاز ساق پا یقسمت د،یچیام پ یساحل راهنیپ انیم باد

 یبددهن و ب شهیخودم شده بودم....آمال بداخالق و هم هیبود. شب

 ی هیبودم.در حاش دهیهمان روزها لباس پوش هیاعصاب...شب
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 یفارس، در کنار موج ها شروع به قدم زدن کردم و فکرم...هم پا جیخل

 بار جلو.. کیبار عقب رفت و  کی هرموج،

 

آرامش بودم. خوشحال بودم که  نیساحل و ا نیهوا، ا نیشهر، ا نیا دلتنگ

نشد برا برگرداندن آلما، بازهم من را تنها بگذارد. چشم او  یآرکان راض

 پمانیهمراه اک ،یادیز ینقطه بود. چقدر روزها نیو چشم من دلتنگ ا دهیترس

 م،ی. آتش روشن کردمیساحل جمع شد نیا نیدور ا

...حال دل چشمانم، میزد ایلنج، به دل در ی...رومیدی...خندمیواند...خمیدیرقص

 بود و دلتنگ. یابر

 

پاک شده  مهینصفه و ن میناخن پا یانداختم. الک ها یو ردشان نگاه میقدم ها به

تم. تنها بابتشان نداش یحال، حس بد نی. با ادیرس یبود و نامرتب به نظر م

 داده بود دوست داشتن خودم بود. ادیکه مارال به من  یخوب زیچ

 



آمده  یکرد و من موها سیرا خ می.آب پاهاستادمیاسمش در افکارم ا یادآوری با

 صورتم را کنار زدم. یجلو

 

 !بهیعج یلیجا، خ نیا دنتید_

 

تر شد، نفسم را  قیامواج دق یاز پشت سرم، نگاهم رو ییآشنا یصدا دنیبا شن 

 رمیمارال، بارها تحق بیعج یصدا...به خاطر باز نیفرستادم. هم رونیآرام ب

 کرده بود.

 

 ستم؟یکنار ساحلش با بهیشهرم، کجاش عج نیدختر ا_

 

در کنارم، شانه به شانه ام باعث شد سرم بچرخد، نگاهش تلخ بود و  ستادنشیا

 انیاز م م،یهم شد ی رهیخ یو وقت دیابروانش گره خورده. سر او هم چرخ

 .میدینقطه رس نیو به ا میگذشت ،یتونل خاطرات کودک

 

 !یخوشبخت یلیخ دمیشن_

 

رفت و بعد  یمن صادقانه جلو م یشخص یخوشبخت سرگشته...زندگ کی

 ایمارال دفن شده بود.سرم را به طرف در یدروغ ها انیام، م یزندگ گرید

 چرخاندم:

 

 ام! یاز انتخابم راض_

 



اما....بلد بود چطور از  ،یخورده بودم نذارم کنارش خوشبخت شقسم _

 حراست کنه. شیزندگ

 

کارها نبودم. آرکان  نیاهل ا گریو د دمیکش یدادم، سرش داد م یفحشش م دیبا

 بودم؟ مدهیانقدر آرامش به وجود داده بود که نفه یک

. دمیرس. منم نپیومدیسراغم ن گهیکرد که د کاریوقت نگفت که باهات چ چیه_

 زن و شوهرا الزمه. نیراز ب یسر هیگفت،  یمارال م

 

عفونت بد بو در جانم. سرش را  کیزخم و  کیدرد،  کیهم اسم مارال و  باز

 چرخاند:
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 !یپخته شد_

 

را  رمیحر یمانتو یشده بود.با دست لبه ها یبچگ اشاری هیاما تلخ، شب دم،یخند

 داشت. شیهوا انیم یحت یبیشهر، اصالت عج نیکردم. ا کیبهم نزد

 

 رسه؟ یطور به نظر م نیا_

 



فرو برد و خواست برگردد و برود،  بشیزد، دستش را در ج یلبخند تلخ اوهم

 یزخم بزند و فقط در حد چندجمله  دنمیقرار نبود با د گریشد د یباورم نم

 کردم: شیبود. صدا دهیخودش را جلو کش یمعمول

 

 اشار؟ی_

 

چانه اش داشت که  ریز هیرد بخ کیو با همان اخم ها نگاهم کرد،  ستادیا

چانه اش  ریبخورد و ز نیباعث شده بودم محکم زم یمن بود. در کودک ریتقص

 نمیگذارد روز خوش بب یگفت نم یمکه  یپاره شود. آن آدم افسار پاره کرده ا

 کجا بود؟!

 

 ؟یمعجزه شده و خدا بخواد آدم شد_

 

خوردنش فکر کرد.  نیمشترک آن زم یحس کردم او هم به خاطره  د،یخند

بود مثل  یکیهم  اشاری. دیکش یمیبه چانه اش و محل آن زخم قد یدست

 تلخ. او هم به من اشاره کرد. یقضاوت ونگاه ها یسر کی یمن...قربان

 

 تو هم معجزه شده؟ یبرا ؟یتوچ_

 

 یاز قلبم هنوز به شدت م یقسمت قتاینرفت، حق نیمحو شد اما از ب لبخندم

بود. من و  دهیکش تیکبر رشیکه مارال، ز یکرد. قسمت یسوخت و درد م

کردم  یفکر م یکه آرزو مانده بودند. گاه ییاز آرزوها میاو...هردو، پر بود

 آمد. یاسمم به من م یچقدر معن

 



تلخ،  یو حرفا نیسنگ یتمام نگاه ها یکه جا میاومد تو زندگ یکیمن آخه _

خوبه اما،  یگم االن همه چ یبرام حرف زد. نم نیریقشنگ نگاهم کرد و ش

 کنه پشتم حرف بزنه. یجرأت نم یهست کس یالاقل وقت

 

که اواخر از او  یتالفمان و نفرتاخ یما باهمه  د،یفهم یدرد کالمم را م جنس

 یانداخت و با لحن نیی. سرش را پامیمشترک بود مانیداشتم در حسرت ها

 لب زد: نیسنگ

 

 کمکم کرد ترک کنم._

 

 و او، ادامه داد. دیچیپ راهنمیپ انیماندم، باد باز هم م ماتش

 

بود، خواست بزنه  یزدم. عصب یزیچ هی دیسراغم از حالم فهم دیرس یوقت_

چشمام  یکنار و زل زد تو هی دمینفرتش ازم، کش یگوشم اما نزد...با همه  ریز

 یو فروخته.قاط گشیجنگه، نه آدم معتاد که مردون یو گفت با مرد جماعت م

 یدادم آقا یتزا م نیاپولدار داشتم از  یتو ننه بابا نیکردم و گفتم منم اگه ع
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 ی. بردتم کمپ، با خرج خودش خوابوندم اون جا. جون کندم، فحشش مدکتر

که قرار شد باالخره  یخوام ترک کنم و کار خودش و کرد. روز یدادم که نم

که  ییها دهیزد بهم.کش دهیاومد سراغم. سه تا کش رونیاز اون خراب شده ب امیب

که اگه  ،یاشتند رتیمواد زدم غالف کرده بود. گفت اون موقع غ دید یوقت

که  یدار رتیغ ،ی. گفت االن که پاکیشد ینم گهید یکیمزاحم ناموس  یداشت

 بهت بربخوره؟

تموم شد برام، گفتم دوسش داشتم و گفت  نیسنگ یلیگرفتم از حرفش. خ شیآت

زن کس  گهید یعنیگذشته.. یعنیفعل داشتن و به کار ببر، داشتن  نی...همنیآفر

ده برگرد سراغ  یاجازه م رتتی. حاال اگه بازم غیرو دوست ندار یا گهید

دوباره مزاحم  رتایغ یب نیاون مواد و از لج من دوباره بکش، برگرد و ع

 یکن. اما اگه م یاشغال سپر نیعمرت و ع یناموس مردم شو. .برگرد و باق

که مامان و بابا داشتم و  یپوز من که یپس فردا به خودت افتخار کن یخوا

 آدرس... نیبرو به ا ،یزد

 

ما نازل شده بود؟ چطور  یمعجزه از اسمان برا کی هیآدم شب نیبودم، ا ناباور

طور  نیرا ا رتشیهمه انسان بودن امکان داشت؟آرکان چطور توانست غ نیا

 گرفته بود. میغالف کند.صدا

 

 ؟یچه آدرس_

 

 زد: یمحو لبخند

 

 دمش،یوقته ند یلیگم. خ یروز تورو هم برد اون جا. اما نم هی دیرازه، شا هی_

 ریبهم داده پس  یزندگ هیتا عمر دارم عشقمو ازم گرفته و  نمش،یخوامم بب ینم

 . اما بهش بگو دمش گرم. میشد ریبه 

 



 خداحافظ و قبل رفتن نجوا کرد. یاش گذاشت، به معنا یشانیرا کنار پ دستش

 

 جونور! یخوشبخت ش_

 

 یم میلفط صدا نیگفت، با هم یجونور را در پرورشگاه م دم،یبهت خند پر

 دمیشد. چرخ یم مانیزد و دعوا یمن حرصم باال م دنشیکرد و هربار بعد شن

را  یا یآمد و زندگ یم یکیدهانم گذاشتم.  یبه طرف ساحل و دستم را جلو

 .یگریکرد و د یخراب م

منتظرم نگذاشت و  یلیشماره اش را گرفتم. خ درآوردم و بمیرا از ج لمیموبا

بلند، خشم  یصدا ،یاش را خرجم کرد. به دور از الت باز یجانم محکم و جد

 مد شده، مرد بود. یجایب یها رتیو غ بیعج

 

 آرکان؟_

 

 اومده؟ شیپ یبزنم.مشکل یعمم هستم، اومدم سر یبله، من خونه _

 

تواند خوب حرف بزند و احتماال اطرافش  ینم یعنیرا داد که  حیتوض نیا

 نییدر آب جلو رفتم که پا یشلوغ است. آب دهانم را قورت دادم و در حد

 شود. سیام هم خ یساحل راهنیپ
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شوکم هنوز از  یبده..تو یلیفقط گوش کن، من حالم خ یخواد حرف بزن ینم_

دونم که االن بهت بگم.  یمهم م یلیرو خ یزیچ هیگذشتم. اما  قیحقا دنیشن

خواستم بگم من  یکردم..م یتا بغلت م یخواد بود یاالن که دلم م نیدرست هم

کنم  یم دایپ سارتمن ج ایان و آ یپدر و مادرم ک ستیدوست دارم. مهم ن یلیخ

 شیپ یچ ندهیقراره در آ ستیمهم ن ینه. حت ایبرم بهشون بگم من دخترتونم 

 نهینه. مهم ا ای یانقدر خوب باش یتون یچندسال بعد هم تو باز م ایو آ ادیب

 دوست دارم. یلیروزمون من خ نیحال و ا نیا یاالن، درست تو

 

دورش  یدانستم وقت یآمد. م یم شینفس ها یکرده بود و فقط صدا سکوت

اش  یصبور زانیم نیتواند خوب جواب بدهد، اما بعد ا یشلوغ باشد قطعا نم

 کردم. با مکث و متأثر از اعترافم جواب داد:  یگفتم دق م یرا نم نیاگر ا

 

 منم!_

 

منم...هزار حرف در  نیآوردم، ا نییرا پا لیموبا یبغض و گوش انیم دمیخند

 خودش داشت!

 داد. یبود، آدم را از دق کردن نجات م نیبوشهر انگار ا تیخاص

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

******** 

داده بود  امیمارال بروم. ارکان پ یداشتم به خانه  میاز رفتن به خانه، تصم قبل

 قرار هم شده بود. یبعد آن منم، ب یعنی نیو ا دیآ یکه دنبالم م

 



 هیانه درآوردم و داخل شدم. در را بستم، به آن تکرا دم در خ سمیخ یها صندل

 دیشد فهم یفاصله هم م نیانگشتانم چرخاندم. از هم انیرا م دیزدم و دسته کل

 م،یبود مانیمحبوبش پر از گرد و خاک شده و اگر در حالت عاد یجلو مبل زیم

 تیاذ یبرا زیم نینبود و اگر..آن قدر دل شکسته نبودم از هم ضیاگر مر

 کردم. یاستفاده م یکردنش، حساب

 

 بود.  انتیخ یرفتم و انگار هوا خانه، هوا جلوتر

 

اش، سر داده و  رخوارهینوزاد ش دنیکه بعد دزد یزن ی هیبود، گر هیگر یهوا

 انتیکه به اعتمادها خ یگریتلخ عذاب وجدان..عذاب وجدان زن د یهوا ای

 کرده بود.

 

ما را  ییکه تنها ی. قاب عکسستادمیا وارید یقاب عکس دونفره مان رو یجلو

 شد تنها نبود و او رقمش زده بود. یو م دیکش یبه رخ م

سجاده اش  یدرهم وارد اتاقش شدم، چادر نمازش تا شده رو یهمان اخم ها با

 کرد. ادیکه به شدت بغضم را ز یبود. صحنه ا
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خودم زل زدم. دست  ریاتاقش به تصو یغبار گرفته  ی نهیرفتم، در آ جلوتر

آن قدر  زیام را تجسم کردم. همه چ یو  کودک ی. نوجواندمیصورتم کش یرو



حرف بزنم. سر  وارهاید یو برا نمیتختش بنش یتلخ بود که چشم ببندم و رو

 یچرا..م الش،یبود اما سر خ ضیتوانستم داد بزنم.آخر او مر یمارال که نم

 شد داد زد.

 

 چطور دلت اومد؟_

 

 بلند بود، خشم داشت، بغض داشت. میصدا

 

رم  یکه م نیمن حسرت بابا گفتن رو دلم موند، حسرت مامان گفتن..حسرت ا_

و  رمیرو بگ یکیذوق کنم و با افتخار دست  است،یاول یگن جلسه  یمدسه، م

که  یپول و پولدار ، هرچ ی...زشت و خوشگل، بیببرم نشون بدم بگم آها

بچه  یکه وقت نیخانوادمن. بابا و مامان منن...من موندم تو حسرت ا نایهست ا

زدند منم حرف داشته  یعمه و عموشون حرف م یخونه  یها یها از مهمون

واسه خدا و بعد باز  یمگه؟ نماز خوند دنهیگفتن. ظلمت بخش یباشم برا

 ؟یدروغات و ادامه داد

 

 گذاشت و به جلو خم شدم: میگلو یدست رو ادم،یگرفت از فر نفسم

 

 ؟یاصال فکر کرد ؟یفکر کن نایبه ا یبوده شب_

 

داده بود  امیحواسم را پرت کرد، آرکان پ لمیموبا امکیپ یزدم، صدا یپوزخند

بلند شدم  ینشده بودم. با خستگ یمنتظرم است و من ، هنوز خال نییو پا دهیرس

 غبار گرفته، مکث کردم. ی نهییدر آ رمیو باز درون تصو

 



 سخته مارال! دنتیبخش_

 

 رونیکرد. از خانه که ب یم انیام را ب یبود اما حس واقع یدردناک ی جمله

خارج ان خانه راحت تر است اصال  ییدر فضا دنیکه نفس کش نیآمدم حس ا

 سخت نبود.

 

 یپارک کرده بود.جلو رفتم و سالم ارام یدر ورود یجلو قایآرکان دق نیماش

 میپشت لب ها یکم جان ینشستن زمزمه کردم و با جمله اش، خنده  نیح

 نشست.

 

شلوار کوتاهات و نپوش، بعد من حرف  نیعقد، بهت گفتن ا دیسر خر ادمهی_

هاتم با  یساحل راهنیپ نیزنم. فقط اشتباه کردم ا یمشترک سابقم نم یاز زندگ

 شلوارات جمع نبستم!

 

 تا ببندم: دمیرا کش کمربند

 

 !یبزن ششونیآت یخوا یم یگفت ادمهی_

 

بدنم را به  ش،یدستم گذاشت، نگذاشت کمربند را ببندم و به جا یرا رو دستش

 : دیطرف خودش کش

 

 نیگفتم بذار خودم ا ،یکرد یبودم بغلم م شتیاگه پ یپشت تلفن گفت ادمهیمنم _

 فتخار و بهت بدم!ا
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داد. راحت تر خودم  یم یخوب ی. بودمیکش یقیحرکتش، نفس عم نیاز ا شوکه

 را در آغوشش رها کردم و لب زدم: 

 

 فرصت طلب!_

 

 کاشت: یسرم بوسه ا یو رو دیخند

 

 !یانقدر خوشگل یهستم وقت_

 

دور کند،  یدرد و رنج کم نیزده تا من را هم از ا یالیخ یدانستم به ب یم

 !میدیزدم و هردو، آرام عقب کش یجبران بوسه ا یاش، برا نهیس یقفسه  یرو

 

 و به روش خودم بدم! اتیزبون باز نیخودمون جواب ا یخونه  میامشب بر_

 

 :دیگرد شد و بعد آرام خند چشمانش

 

 زدیکن و در دجله انداز که ا یم یکیتو ن ؟یترسون یم یمن و از چ زم،یعز_

 دهد باز... ابانتیدر ب

 

 اش شوکه یپررو نیبار نوبت من بود از ا نیا



تب  نمیاش گذاشتم تا بب یشانیپ یدرهم دست رو ختهیشوم، با خنده و تعجب آم 

 نداشته باشد.

 

 زدیا نمیشما. هستم در خدمتتون شب، بب یبرا ادیبه حساب م یکینه بابا، پس ن_

 ده جاش بهم! یم یچ

 

تالشش، خوب کردن حال من است دل به دل  دمیفهم یکه م یهمان خنده ا با

 داد: میها یشوخ

 

 !یالعمل ریکه اهل خ یهست ییتو از اون زنا_

 

 

 و خودم هم به خنده افتادم: دمیکوب شیمشت به بازو با

 

 گشنمه! میالعمل و درد، روشن کن بر ریخ_

 

 مان هردو غم زده بود و لبمان پر خنده:را گرفت و محکم فشرد، چش دستم

 

 ...یریجون بگ دیآره خب، با_

 

 بار کامل بستم: نیتکان دادم و کمربندم را ا یسر اورمیکه کم ب نیا بدون

 



تو  ی...امشب افتادیاعمال کن دیالعملت با ریو بعد خ تیاون تقو_

 !ستیازش ن یزیخرج...گر

و  لشیو او با روشن کردن اتوموب میاز خنده کم آورد گریبار هردو د نیا

 یرنگ یایدن کیحرکت، کوتاه نگاهم کرد و با جمله اش مه و مات، وسط 

 کرد: میرها

 

 خنده هات تنگ شده بود! یدلم واسه صدا_

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

***************************************** 
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خانه  یوجود بسته بودن درها و پنجره ها آثار گرد و خاک در تمام اجزا با

ما، مدام در مرکز توجه به  یاتاقش ذوق زده بود و ب دنیمشخص بود، آلما از د

 دنمانی. به محض رسدیپر یم نییاش باال و پا یباز یکلبه  انیاتاقش و در م

و بعد از سه ساعت  میودخانه افتاده ب لیبه جان وسا سیدستمال خ کیهردو با 

به تراس خانه  ،یچا ینیس کیحمام شده و بعد با  یتقال کردن جدا جدا راه

 .میمان رفته بود



 ریتر از سا شیتراس ب نیا یدلم برا دمید یگذاشتم م یرا که وسط م انصاف

 نقاط خانه تنگ شده بود.

 

و وز دورم رها شده  یبودن هوا، فر فر ینم دارم به خاطر شرج یموها 

محو و  ریدر دستم، فقط به تصو یاز بابتشان با ماگ چا یبودند و بدون ناراحت

 فارس زل زده بودم. لجیتار خ

 

 سراغ اون آدرس؟ یر یم میبرگرد یوقت_

 

 یما هردو خوب م ست،یعاد زیهمه چ دیتا مثال بگو دیپرس یرا عاد سوالش

 یحال، به جا نی. با امیو در حال گول زدن خودمان ستین نیچن نیا میدانست

باختن و کم آوردن و نفس حبس کردن فقط سرم را تکان دادم. جواب مثبتم 

 باشد دهیخواب یتر شیب اطیاش، پشتش احت یباعث شد سوال بعد

 

 ؟یبگ یبهشون چ یخوا یم یکرد داشونیپ_

 

صحبت کردن آلما با عروسکش آن قدر بلند  یصدا دم،یرا نوش میاز چا یکم

 آمد. یبود که تا تراس م

 

 و بعد...به بعدش فکر کنم! نمشونیکنم، بب داشونیپ دیفعال فقط با_

 

 اش زدم. ینگران یبه رو یجلو آمد، دستم را که گرفت لبخند محو دستش

 



کنم انقدر  داشونیروز پ هیکردم اگه  یفکر م شهیعادتن، من هم یآدما بنده _

 نهیطلبکار و محق هستم که هرطور دلم خواست رفتار کنم اما امروز...مسأله ا

 اینفر درسته  هیکه عادت کرده به نبودن  یزندگ هیدونم بهم زدن نظم  ینم

 غلط!

 

وقت با نگاهش  چیزدم ه یبا او حرف م یوقترا پشت گوشم فرستاد،  میمو

بود با  ازیکه ن ییکرد و هرجا یفقط گوش م میکرد، به حرف ها یمسخره ام نم

داد حواسش به من  یفرستادن مو پشت گوشم نشان م نیحرکت، مثل هم کی

 هست.
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دونم االن زندن؟ حالشون خوبه؟ بعد من بازم بچه دار شدن؟  ینم یمن حت_

بچشون و  هی شیهست هجده سال پ ادشونیکنن و هنوز  یو حس م میخال یجا

 دیکه شا نیترسم. از ا یشدن م دایدونم از پ یرو نم نایا ینه. وقت ایگم کردن 

 !راشونب ستمیهم ن یآدم قابل افتخار نینباشم بهتر باشه. من همچ

 

 من. شیحواسش، پ یآرام بود و همه  لحنش

 

 !یدوست دار یبه خودت فکر کن، خودت چ کممیهمه سوال  نیا ونیم_

 



تلخ شد، نگاهم هم رنگ  یقرار دادم و لبخندم کم ینیرا در س یچا ماگ

 حسرت گرفت.

 

تر شوکم آرکان. هنوز  شیدوست دارم سخته، من ب یکه من چ نیا حیتوض_

 نمیشوک و بهتش هست، من هنوز منتظرم از خواب بلند شم، بب من یبرا

کابوسه، که  هی هیمن شب ی. براستیمن ن تیمارال سرطان نداره و قاتل هو

برم  امکه بخو نیا نیهم ی...براومدمیاما ن امیکنم باهاش کنار ب یم یدارم سع

 ادشونیکنن و اصال من و  یم یهستن، چطور زندگ یسراغشون، بفهمم ک

 یدست رو دست گذاشتنامم برا یمن، همه  دینه ترسناکه. همه  ترد ایهست 

 یدونم اونا من و م یخوام و نه م یم یدونم فعال خودم چ ی. من نه منهیهم

 نه. ایخوان 

 

کمرم حرکت داد و من سرم، به شانه اش  یدستش را رو ،یمحبت ناب با

 کیباران، بعد  یصدا دنیشن هیکرد. شب یحالم را خوب م شی.صدادیچسب

 جهنم مانند. یسابقه  یو ب بیعج یگرما

 

 !یحس ها حق دار نیبابت تمام ا_

حق دارم و نخواهد  دیبگو یکیکه  نیرا بشنوم، هم نیخواست هم یدلم م قایدق

و  قتیانکار بودم، انکار حق ی. من در مرحله ندازدیزمان را رو دور تندش ب

چه  رمیبپذ دیکش یده بود و طول مکه مارال به روحم وارد کر یتلخ یضربه 

 یکاف یندازه  هبرود. از آغوشش که ب شیچطور پ نیشده و قرار است بعد ا

و  دمیاز آن سکوت پر حرف، عقب کش مانیهردو ییرها یآرامش گرفتم برا

 لب زدم: 

 آرکان؟_

کنم و  شیدایداشتم پ یکه سع یطنتیجواب نگاهم کرد و من با ش یجا به

 زمزمه کردم: اوردیاز پا درمان ب قتیحق نیدرد و ا نینگذارم، ا



 کرد! خیهامون و عوض کن،  ییپاش و برو چا_

خنده اش گرفت و  دم،ینداشته ام کش شیبه ر یچپ نگاهم کرد و من دست چپ

 به طرفم خم شد:

 شرط داره!_
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 :دیرس یزدم، شرط گذاشتن او هم جالب به نظر م یهم لبخند من

 

 .دارهیشرطتت باشه واسه شب، االن دخترت ب ا،یح یب_

 

 به تأسف تکان داد: یچشمانش..سر یتر رو شیاش شدت گرفت، البته ب خنده

 

 خانم منحرف..اون که سرجاشه. ستیشرطم افق دار ن_

 

کم شده بود.نفسش  یادیز مانیاش گذاشتم، فاصله  نهیس یقفسه  یرا رو دستم

افتاده وسط صورتم، با نفسش کنار زده  یصورتم رها کرد و تار مو یرا رو

 یگرفته بود، به خصوص که بو یزیبدنم لرز ر یکیهمه نزد نیشد. از ا

 ام باال زده و افسونم کرده بود. ینیب ریز یشامپو بدنش حساب



 

 یکه پشت تلفن بهم گفت یشفا دهنده ا یاون جمله  گهیبار د هی نه،یشرطم ا_

 !یاریرو، رو در رو به زبون ب

 

 یمن زمان یبه فکر نبود. بالفاصله متوجه منظورش شدم، برا یازین اصال

چشمانم را با  یجلو نکیآوردن شأنم بود و او، ع نییمرد پا کیابراز عالقه به 

اش را لمس کردم و  نهیس یشفاف تر عوض کرده بود. با ناخن رو نکیع کی

 با آرامش لب زدم:

 

 دوست دارم._

 

پلک زدن،  کینگاهم کرد و با  یجد یلیخ یلیپر شد از آرامش، خ چشمانش

. لحنش نرم بود و حال آدم را دیانگار دلم را وسط چشمانش به اسارت کش

گونه ام نشستند و بعدش..جمله  یکه رو ییکرد. به خصوص لب ها یخوب م

 داد. لیتحو ام را به خودم

 

 دلم. زیمنم دوست دارم عز_

 

 جمله، واقعا شفا دهنده بود. نیگفت که ا یم راست
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 تیتن زدن و تسل اهیلباس س م،یعمه اش برگشته بود یبود از خانه  یساعت کی

گرداب  کیکه داغشان هنوز تازه بود، ناخوداگاه آدم را در  ییگفتن به آدم ها

 دی...و شاستی...رفتنستیامد که فان یم ادشیبرد. آدم  یمتشکل از غم فرو م

به  تیتسل یو برا دبپوشن اهیس ینباشد، عده ا ریهم د یلیکه خ یروزگار

 خانه شوند. کیبازماندگان او وارد 

 

چقدر  ایگفتند چقدر جوان بوده و  یمکردند،  یبه عکسش نگاه م یوقت دیشا

شد  یم دهیچیعکس پ کیدور  یآن ربان مشک یدانست وقت یم ی...چه کسریپ

 ر؟یپ ای ندیقرار بود جوان درون آن قاب بنش

 

دارم به  اجیچقدر احت دمیفهم یتر م شیکردم ب یمرگ که فکر م یفلسفه  به

و بعد برگشتنمان آرکان، آلما را  میخانواده. شام را همان جا خورده بود کی

 یها یاز صندل یکی یخواب به اتاقش برده بود. من هم نشسته بودم رو یبرا

دونفره از  کسع کیبودم. به  رهیخ لمیموبا یو به صفحه  یناهارخور زیم

 انیاوردم اما....واقعا گم شده بودم م ینم یلیخودم خ یخودم و مارال، به رو

 !قتیزمان و حق

کرد. عادت نداشتم حال بدم  یم تمیخوب نبودن، اذ نیحالم خوب نبود و ا اصال

 گرفت. یاز وجودم م یتر شیب یانرژ ن،یرا نشان بدهم و هم

 

 بچرخد:  یخورده، سرم کم کهیباعث شد  شیصدا دنیشن

 

 شو دلم نسوزه! رهیخ یبارم به عکس من اون طور هی_

 



تر  شیکرد تا من هرلحظه ب یم یاو شوخ گریعوض شده بود، حاال د مانیجا

 گرداب نشوم. نیاز قبل غرق ا

 

 کار؟یخوام چ یکنارمه، عکست و م نالتیاورج_

 

 یلینشست و بعد زل زد در چشمانم و خ د،یهارا عقب کش یاز صندل یکی

گذاشت. حرکت دستش  یبرداشت و کنار زیم یرا از رو لمینامحسوس، موبا

 کرد. یرو شیدستم پ یرا دنبال کردم که تا رو

 

 خواد؟ یم یاالن دلت چ_

 

خواست حالم را  یم یطیام گرفت، چقدر دوستش داشتم. تحت هر شرا خنده

نبودم اما...او خوب بودن را در حقم  شیبرا یخوب کند، من قطعا همسر خوب

کردم  یگذشت فکر هم نم یهم از آن نم یلیکه خ یزمان کیتمام کرده بود.

 کیمرکز  درزن را ببرند و بفهمند  کیمردها، بتوانند خوب باشند. بتوانند دل 

نگرانم شود خوشم  یلیکه خ نیبرپاست. من از ا یذهن زنانه چه هرج و مرج

راحت شود.  الشیباشم که خ یخواست آن قدر در نظر او قو یآمد. دلم م ینم

 تم:گذاش شیپا یرا بلند کردم و رو می...پانیهم یبرا
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 هیبعدشم واقعا شام انقدر دخترعمه هات گر ،یخواد پاهام و ماساژ بد یدلم م_

نرفت، گشنمه...تازشم، موهام و از حموم دراومدم شونه  نییکردن از گلوم پا

 نکردم شونه کن برام لطفا! 

 

لبخند خفته  کیآرامش با  یزدم او با همان چهره  یکه حرف م یتمام مدت در

را  میو پا ردیکرد.نگاهش باعث شد خودم هم خنده ام بگ یو محو، فقط نگاهم م

 بدهم: یتکان

 

 خواد! یدلم م یچ ینخند، خودت گفت_

 

ام شد  چهیدست مشغول مالش دادن ماه کینشست و با  میساق پا یرو دستش

 خاص هم نجوا کرد: یضرب گرفت، با لحن زیم یرو گر،یدو با دست 

 

 !گهیرسه د ینوبت خواستن من هم م_

 

ام نشانم  یخدا عدالتش را با همراه کردن آرکان در زندگ دم،یکش یقیعم نفس

کرد. سرم را کج کردم و او  یرا داشت پر م ایتمام دن یتنه جا کیداده بود. 

 لب زد:

 

 اد؟یخوابت نم_

 

را رها کردم و دستش را با جلو  میلب راندم و او پا ریز ینوچ طنتیش با

با فشار دستانش برخواستم و خودش هم بلند شد،  چاند،یآوردن دور کمرم پ

 کرد: شانیبو قیو عم دیفرو برد و سر جلو کش میموها انیدست م



 

 گره نخوردن! یلیخ_

 

 نکنم: تشیشد اذ یاو موافق بودم، اما نم با

 

 !یشونشون کن دیحال با نیبا ا_

 

 یسرم، آرام شانه م ینشسته بودم و او با شانه باال زیم یبعد، من جلو یلحظات

و کچل  یکند شهیرا از ر میزدم که دردم گرفت، موها یکرد و من مرتب نق م

 شدم.

 

 اجیتلخ قلبم را کمرنگ کنم، نه..فقط احت یکه مزه بپرانم و فضا نیا یبرا نه

 نییباال و پا یزیچ هیداشتم حرف بزنم چون درون ذهن من هرلحظه و هرثان

 نیشوم. ا الشانیخ یتوانستم ب یشد که نم یم دهیشن ییرفت، زمزمه ها یم

بلندتر، محوشان  یاصد کیبا  دیزمزمه ها فقط صدا بودند اما درد داشتند و با

 کردم. یم

 

 میفرستاد، خم شد و ضمن گرفتن شانه ها رونیکه شانه شد، نفسش را ب میموها

 زل زد: نهییبه خودمان در آ

 !یزنه که تو زد یکنم انقدر نق نم یشونه م یآلما رو وقت یموها_
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به طرفش و به تخت خوابمان  دمیکرد..چرخ میرها ستادم،یدرآوردم و ا یشکلک

 اشاره کردم:

 

 تخت! یتو میبعد بر میمسواک بزن_

 

 ضشیبه کل از مر یدکتر یوقت هیسر تکان داد، شب میبرا یحالت خاص کی در

 کرد.  یم دیقطع ام

 

ها  یهمراه نیکارها و با ا نیدانست با ا ی...مشهیکرد، هم یدرکم م آرکان

کندم از ان  یو دل م میآ یم رونیب ییاشود، از آن توهم تنه یحالم بهتر م

به مسواک  میو هردو شروع کرد میستادیکنار هم ا یذهنم، وقت یموذ یصداها

 ریو تصو ردیبگشدم خنده اش  یزدن و من با کج و کوله کردن دهانم باعث م

نبود که  دهیچیان قدرها هم پ یزندگ دمیفهم دمید یم یلبخندش را با آن دهان کف

 کردم. یتصور م

 ریساده، تصو ییروشو کی ی نهییقاب حک شده در آ نیو هم ریتصو نیهم

و زخم بر دلمان بود، قبول که  میبود. حاال قبول که درد داشت یخود زندگ

اما  دنینفس کش دیکردن و ناام هیعمر گر کی یبرا میهرکداممان بهانه داشت

. میتالش کن نحال خودما یبرا ه،یگر یبه جا می. انتخاب کرده بودمیجا بود نیا

بکوبم و  نیکنم، بشکنم...فحش بدهم و پا به زم هیتوانستم ساعت ها گر یمن م

 یخودخواه کی ریچه شده و چه بر من گذشته و چطور اس دیفهم یهرکس م

 کرد.  یشدم درکم م

 



کار را بکنم، چون حق داشتم اما....دلم  نیگفت حق ندارم ا یکس نم چیه

حق  یبعض میکرد یخواست. هرطور حساب م ین را نماستفاده کردن از آ

 کرد بهتر بود. یداد و قال نم شانیگرفت و برا یهارا، آدم نم

 

 ییاو بودند. او یبار، دستور دهنده دست ها نیا میدوباره به اتاق برگشت یوقت

آرامش به سمت باال،  دنیتاب تنم به حرکت درآورد و با کش یکه دستش را رو

 را به حرکت درآورم. میباعث شد دست ها

 

باعث شد چشمانم آرام  نیتضاد دلنش نیمن سرد بود و دست او گرم، ا دست

گوشم، دستم  ریو لحنش ز ندیاستخوان ترقوه ام بنش یبسته شوند، بوسه اش رو

 را حاکم فضا کند. یبرق ببرد و خاموش دیرا به طرف کل

 

 حاال نوبت خواستن منه!_

 

 چیگردنم..بدون ه ید با بوسه اش، درست روتخت همزمان ش یرو سقوطمان

رفت تا من کامال همراهش  یجلو م یهر بار طور ،یعجله ا چیخشونت و ه

منحصر به فرد بود.  میداد، برا یهر رابطه به من م یکه در ط یشوم. ارزش

 سنف انیم د،یعقب کش یو وقت دیچیدستش را محکم تر دور کمر برهنه ام پ

سوال که از عصر در ذهنم نقش بسته بود را به زبان اوردم و باعث  کینفسم 

 صورتم را بوسه باران کند: ،یتر شیشدم با خنده و خواستن ب

 

 آرکان، دخترعمت دماغش و عمل کرده؟_
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حرف زدن، خفه کردن  یبرا لمیگشت به همان م یکه برم یربط یب سوال

باره  کی دنیوحشتناک، اما حرکت او و بوس یدرونم و آن زمزمه ها یصداها

 کیبه  کیچراغ اتاق خوابمان خاموش کرد.. هی، آن صداها را شب میلب ها ی

 و هنرمندانه.

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

******* 

 

. به محض برگشت به مالقات مارال میاز مراسم هفتم به تهران برگشته بود بعد

ساعت تمام به هم نگاه  مینزد! هردو فقط ن ینزده و حرف یرفته بودم..حرف

 بود و من فکر کرده بودم.  ختهیاو طبق معمول اشک ر م،یکرد

 

 یبرود م شیطور پ نیگفت اگر هم یبهتر شده، م تشیگفت وضع یم دکترش

 شیام برا یدلخور یمغز و استخوان و من، با همه  وندیداشت به پ دیود امش

 یحال دلم شورش را م نیآمد و در ع یکه از او بدم م نیخوشحال هم شدم. ا

 روزگار بود. نیا بیعج یزد از آن معادله ها

 

که خارج شدم، چشم  مارستانینسبتا راحت از ب الیخ کیکه با  نیمحض ا به

زرد رنگ. آرکان خواسته بود بعد مالقات بالفاصله  یتاکس کی یچرخاندم برا

 کیخواست  یبروم.دلم م یگرید یخواست جا یبه خانه برگردم و من دلم م

کنم و  ازرا به طرف راننده در فمیآن آدرس مچاله شده ته ک رم،یدربست بگ

 !ایته دن یعنیجا  نیجا...ا نیروم ا یم میبگو



 

 یمانیپش یبه مرحله  یخواست را هم انجام دادم. فقط وقت یکه دلم م یکار

 شده بود. رید یلیخ یعنی نیام. ا دهیگفت رس یبود و م ستادهیکه راننده ا دمیرس

 

را خوب بفهمم. از  نیتوانستم ا یجدا بودند، م یو جسمم در دونقطه  روح

که در  یککردن پال دایپ یشدم و راننده رفت چشم چرخاندم برا ادهیکه پ نیماش

که  یرنگ بزرگ و عظمت خانه ا یدرب مشک دنیآدرس ذکر شده بود و با د

 ،یانیاع یبا من فاصله داشت. پوزخند زدم و کنار درخت تنومند کوچه  یکم

 .ستادمیا

 

 یآدرس ره نیگفت آخر یکه مارال م یساختمان ی رهیزدم به درخت و خ هیتک

 یها که م لمیدر ف شهیکه هم یجا بوده خودم را بغل کردم. ساختمان نیهم الیو ل

 با من مهربان تر بود. یگفتم کاش شانس کم یخوردم و م یحسرت م دم،ید

 

و مجسمه بودن بردارم و بعد  یرگیتلفن همراهم، باعث شد دست از خ یصدا

 را جواب بدهم: لمیو تند، موبا قیچندنفس عم

 

 بله؟_
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 ؟ییآمال کجا یکرد رید_

 

را هم خم کردم و کف کفشم را به همان  میپا کیزدم،  هیهم به درخت تک باز

 قطور چسباندم: یتنه 

 

 یمعن یآدما، دلتنگ نیا یایدن یبزرگ!تو یلیبزرگه...خ یخونه  هیجا  نیا_

 داره؟

 

 گرفت: یتن خاص شیتر شد و صدا یجد یاز حرفم، کم دهینفهم

 

 تو؟ ییکجا_

 

رفتم و آرکان به خاطر  یرفتم، اگر نم یمارال م دنیبه د دینبا د،یلرز میها لب

هوس ها به سرم  نیام کند از ا یشد تنها راه یغرق خواب مجبور نم یآلما

چه...نبش قبر کنم؟اصال . آمده بودم که میایآدرس ب نیزد که به سراغ ا ینم

 خودم؟ یداشت برگشتنم و معرف یا دهیفا

 

 !امیمن؟ ته دن_

 

 : دیغر رییفرستاد و با تغ رونینفس ب یکه آن طور عصب دیگمانم، فهم دیفهم

 

 سراغ اون آدرس؟ یتک و تنها رفت_

 



 نیماش کیبعد  یباز شد و کم موتیرا نداده بودم، چون در خانه با ر جوابش

را داشتم از آن  دنشانیخر یآرزو شهیکه هم ییاز همان ها ،یبلند مشک یشاس

 متوقف شد: یریمرد پ یبعد با صدا یزد و کم رونیب

 

 آقا بهزاد...آقا بهزاد!_

 

اش منتظر شد  شهیفرستادن ش نیی، آن را متوقف کرد و با پا نیماش ی راننده

پر شده  ینگران آرکان درون گوش یالو گفتن ها یبه او برسد، صدا رمردیپ

 یبا صدا دیبه او رس رمردیجوان پشت رل زل زده بودم..پ بتیبود و من به ه

 تکان داد.  یگفت و جوان سر یحرف یآرام

. نگاهشان که به من افتاد، پسر نندیرفتم، آن قدر جلو که خوب من را بب جلو

که  رمردینگاهم کرد و پ یفرستاد و جد شیموها یرا رو نکشیجوان ع

 خورد جلوتر آمد: یظاهرش به باغبان ها م

 

 دخترم؟ نیداشت یکار_

 

کردم محکم حرف بزنم. نگاهم از  یآرکان قطع کردم و سع یرا رو تماس

 شد: یپسر کنده نم یچهره 

 

 جا منزل سرمده؟ نیا_

 

 ست،یپدر و مادرم چ یلیدانستم فام ینم یپرانده بودم، حت یالک یلیفام کی

 کیآدرس کف دستم قرار داده بود و  کیو  الیو ل یمارال فقط گفته بود ره

 تکان داد: یسر رمردیعکس. پ



 

 [18:06 24.07.19, ]ایـآل (زهرا ارجمندنaʍaℓآمــ)

 !میجا سرمد ندار نینه دخترجون ا_

 

 دهیو د نمیپسر جوان را بهتر بب یتکان دادم، جلو آمده بودم تا چهره  یسر

جمع کردم و خواستم بچرخم و بروم که  میدست و پا یا از جلوبودم. قلبم ر

عمر  کی هیآه..شب کی هیباعث شد چشمانم بسته شد و نفسم شب رمرد،یحرف پ

شدن، تر شوند.  مبزند و چشمانم با گر رونیام ب نهیاز س دن،یرس ریحسرت و د

 مردن بود! هیشب ییجورها کی

 ینره اقا بهزاد، آخر هفته سالگرد آقا ره ادتی گهیپس د_

 تا اون موقع! نی..مادرتون گفتن حتما برگردامرزهیخداب

 دوکلمه! نیاز من گرفت ا ی...عجب جانامرزیخدا ب ی...رهامرزیخداب یره آقا
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غول با سه  کیداشتن  یرا خواندم، آرزو نیکه کتاب عالءالد یبار نیاول

که در مرکز،  یشب قبل خواب، همان وقت کیآرزو درون ذهنم شکل گرفت. 

 الیو خ ایو درون فکرمان، رو میماند یمعلق م مانیآرزوها انیتک تک ما م

 مانیتا قبل خواب، پشت پلک ها میبست یکه چشم م یهمان وقت م،یدیچ یم

من در  م،ینیبنش زیم کیپدر، دور  کیمادر و  کیو با  مینیخانواده مان را بب

 .دارکردمید نیبا عالءالد میایرو

 



خواست سه آرزو کنم و  نیدشت بزرگ...عالءالد کیکردم، وسط  تصورش

 نیمادر و سوم کیدومم  یپدر بود! آرزو کیاول من...داشتن  یآرزو

 بزرگ! یخرس عروسک کی م،یآرزو

 

وقت طعم داشتنش  چینبود. ه یپدر بود، اتفاق ایوسط رو میآرزو نیکه اول نیا

بودند. من هم  ییقرار نانوشته تمام دخترها، بابا کیبودم اما طبق  دهیرا نچش

بار هم  کیخواست  ینشسته بود که دلش م ییدختر بابا کیدر درونم،  دیشا

 .دتمام آغوش هارا تجربه کن یمردانه ورا یکه شده آغوش

 

در خانه را بست، پسر جوان هم با سرعت از کوچه خارج شد و من  رمردیپ

 ینیاما عالءالد گریخبر مرگ. د کیکلمه و  کیماندم. وسط  ستادهیهمان جا ا

و  اهایبود و قصه ها، رو تیواقع کیجا وسط  نیهم نبود. ا ییاینبود، رو

 نینفسم سنگ د،یبودن. چشمانم پر شد و نبار یآرزوها محکوم بودند به ناواقع

 یبود. کل یا بانهیزد و نگاهم به آسمان، نگاه غر رونیآه ب کیشد و شکل 

شود خدا  یبود که مگر م نهیگز نیهم ا میسوال داشتم بپرسم، صدر سوال ها

 رحم؟ یو انقدر ب یباش

 

زبر درخت  یهمان درخت قطور، خودم را رساندم. بعدش دستم را به تنه  تا

خودم، که  هیدرشت اشکم سقوط کرد. شب یافتاد و قطره  نییچسباندم، سرم پا

 یسقوط کرده بودم. منتظرش ماندم..م تیزشت واقع یایبه دن ایدن کیاز 

که بلدش  کردهآدرس را دوره  نیدانستم او هم به قدر من ا ی. مدیآ یدانستم م

 کند. یو جمعم م دیآ یدانستم م یباشد، م

 

با وحشت به من سردرگم و شوکه  ینبود. طور شیآمد، رنگ به رو باالخره

عقب  یرا گرفت که دلم به حال او هم سوخت. آلما صندل میبازو ریزل زد و ز

کرد و  ینشسته بود و او هم هول برش داشته بود، با ترس به من نگاه م نیماش



زد و  ینم ی. حرفنمیبود. کمکم کرد بنش دهیعروسکش را سفت و سخت چسب

به آن خانه خسته  یرگی. راه که افتاد، نگاهم از خدیکش یم قیعم یفقط نفس ها

 : دیلرز میهم افتاد و بعد، لب ها یرو میشد. پلک ها

 

 مرده!_

 

 شد.  یکامال حس م م،ینگاه درمانده اش رو ینیسنگ

 

خلوت که  یجا هی میر یو آوا، بعد باهم م اریکوه یذارم خونه  یآلما رو م_

 .میحرف بزن میبتون
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مست تکان دادم، قرار نبود ببازم اما قرار هم نبود او  یرا مثل آدم ها سرم

 شد: دهیو لحنم کش دمی. خندردیبم

 

 اوه آرهههههههه بده که آلما بشنوه!_

 

نگاهم کرد، کف دستش را  دهیها و او ترس وانهیمثل د دم،یبعد بلندتر خند و

راند و من  یاز جا کنده شد. او م هیدر ثان نیو ماش دیصورتش کش یرو



و  دیبغضش ترک ریوسط مس دهیو آلما ترس دمیخند یزدم، م یلبخند م ،یناگهان

 :دیبلند داد کش

 

 !دیآما جون ترس_

 

کرد با  یمن شدت گرفت، سع یهم گذاشت و خنده  یبا درد چشم رو آرکان

 یکه مقابل خانه  نیو هم دیچند جمله دخترش را آرام کند، نازش را کش

داد،  لیدوستش توقف کرد، آلما به طرف آغوشش پرواز کرد. او را تحو

 نییپا تاگرفتن آلما  یکه برا یبا مرد قد بلند و خوش چهره ا یبا نگران هیچندثان

 من ساکن شد. یمرد رو یآمده بود صحبت کردند و نگاه جد

 

خرجم کرد، خم شد،  ینگاه میتر از قبل بود. ن ختهیبرگشت، بهم ر یوقت

 کیچون در  میرو یکجا م دمیکمربندم را بست و دوباره حرکت کرد. نپرس

 هی...شبیکمد کی هیو خنده دار! شب زیحال غم انگ کیپرت بودم.  یبیحال غر

 پنهان شده. میعظ ی هیگر کیطنز معروف که در بطنش  یداستان ها

 

 کیرفت و او  وارد  یکیکه هوا رو به تار یبود، آن قدر طوالن یطوالن ریمس

بود و نه  نشیماش یجز نور چراغ ها یشده بود. نه نور یفرع ریمس

 یقسمت خاک کی. میقسمت مرتفع بود کیدر  بایکه تقر ستادیا ی. وقتیزادیآدم

و بعد  شد ادهی. خودش پدیرا د یکو کوچ زیر یشد از آن باال، نورها یکه م

 را دور زد و در سمت من را باز کرد. نیهم ماش

 

 میشدم و دست ها ادهی. پدمیتر درد کش شیخنده ب نیو خودم از ا دمیهم خند باز

 را باز کردم:

 



 ماه عسل؟ میآخ جون، اومد_

 

کلوخ مانند  یسنگ دم،یام ماتش برد. بلندتر قهقه زدم و چرخ یسبک سر از

نگاه داشتم و از  نیهوا و زم نیرفت و تعادلم را بهم زد. خودم را ب میپا ریز

 خنده خم شدم:

 

 . نیبود بخورم زم کینزد_

 

جدا شدند و انگشت اشاره ام  یاز آن حالت خنده کم میکرد، لب ها میصدا آرام

اسم خروار خروار حرف  کیکرده بود و وسط  میرا به طرفش گرفتم، صدا

 انگار گفته بود:
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 نفسم....آمال صدام نکن! زم،یصدام کن عشقم، عز_

 

 بود: شانیو پر ختهیجلو آمد، بهم ر تیجد با

 

 من و نگاه کن!_



 

 سرم را کج کردم: یبا لودگ دم،یخند باز

 

 .زمیعزنگات کنم  ایچشم عشقم، چشم..ب_

 

 زد: ادیفر

 

 آمال! ایبه خودت ب_

 

 یا یلیلحظه با س کیخنده ام بلندتر شد و ناگهان در  یتکان دادم، صدا یسر

 انی. لبخندم جمع شد، نگاهش کردم و مدیکه به صورت زد، برق از سرم پر

چشم  ی. درون نگاه خودم اما چه بود که آن طوردمیو غم د ینگاهش، شرمندگ

 دانستم: ینم دیبست و نال

 

 !زمیعز ایبه خودت ب_

 

آرام  میرفته بود. صدا نیاز ب یلیآمد، شوک از بدنم با آن س یخنده ام نم گرید

 افتاد: نییپا میشد و دست ها

 

 آخه مرده!_

 

 زدم تا سقوط نکنم: هیتک نیباز کرد، به ماش چشم

 



 بابام مرده!_

 

 میشانه ام فرستاد. موها یپر شدند از بهت و باد شالم را رو یبه آن چشمانش

 قدم به طرف پرتگاه برداشتم: کی یشدند و به سخت رشیاس

 

که  نهیبهتر از ا یلیکنن خ یدروغ زندگ هیمواقع وسط  یآدما بعض ؟یدون یم_

ذاشت ازشون متنفر باشم و  یم دیگفت، با یم دیو بفهمن. مارال نبا قتیحق

 شحال تر بودم.بمونه. الاقل من اون موقع خو میزندگ یاون، ناج

 

سوختند و  یو نگاهش کردم. چشمانم حاال م دمیبه سمتم برداشت، چرخ یقدم

 برق داشتند.

 

 ..نه؟دمیرس رید_
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 انیم یچنگ یانداخت، با کالفگ نیکاپوت ماش یرا از تنش درآورد و رو کتش

به عقب  یزد و بعد دست به طرفم دراز کرد و من برعکسش، گام شیموها

 برداشتم:

 



واسه  ستین یداد بزنم. آرامش بغلت، کاف دینه، امشب بغل نه. امشب من با_

 داغ.. نیا

 

که اسمم  ییاو هیچشمان او. شب هیچشمانم و شب هیرنگ بغض گرفت، شب میصدا

مردانه اش، تأسف خرج خودم  یخش صدا یرا دوباره صدا کرد و من برا

 کردم.

 

که  ییخوبه، آدما یلیخ ارنیرو در ب فایضع یادا یآدما، اگه گاه یدون یم_

کنن.  یدن. مردم و بدعادت م یخودشون و نشون م یمحکم موندن و قو یه

بگن لوس نکن خودت و...بهت  هیرن بق یتو خودشون م کمیشه تا  یباعث م

 اداها.. نیاز ا ادینم

 

 خوردم: یتعادل تکان یو ب دیلرز میزانوها

 

و لطفا  فمیامشب...واقعا ضع ارما،یو در نم فیضع یآدما یامشب اما من، ادا_

 بودن. ی. چون خستم از قوادیب دیکه با ادینگو بهم نم

خواست ضعف  ینم دیافتاد. شا نییکرد و سرش پا نیرا بند کاپوت ماش دستش

. بهتر هم بود. دستم را پشت گردنم در ندیرا بب الشیخ یشاد و ب شهیهمسر هم

 زار زدم: یبلند یهم قفل کردم و رو به آسمان با صدا

 

 یها یزمان بند نیاز ا ؟یدیکه آفر ییایدن نیاز ا ادیخودت بدت نم ییخدا _

 اشتباه؟ شهیهم

 



التهاب  نیدر ع میزدم و اشکم، گونه ام را سوزاند. داغ بود و صدا یپوزخند

 بلند:

 

 گهیبخشش. آخه د یکنه برا یگه من و نبخش اما نگاهش التماس م یمارال م_

من و  یآدم و زنده کرد و آورد نشوند جلو هیشه  یمگه م د؟یشه بخش یمگه م

آدم و  هیشه  یدختر حسرت داره که پدرش بغلش کنه؟ م نیگفت بغلش کن، ا

از  رشه هجده سال عمر و زد عقب و از اول ساخت؟ غرو یزنده کرد؟ م

 یمگه جبران م هیدر و همسا نیمن بعد هر حرف و نگاه سنگ یدست رفته 

 شه که ببخشم؟

 

 ینماند یکنارم بمان شدیکه م بماند

 !یبماند که کار دلم را به حسرت کشاند 

 و درشتم بماند. زیر یها یدلخور همه

 تو کشتم بماند. یکه آن را به پا یغرور 
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 ام گرفت: هیو نفسم از گر دمیکش ادیطاقت به طرفم آمد، فر یب

 



تونستم بهش بگم  یکه من م یمرده..تنها مرد یره یمن چطور ببخشمش وقت_

 بشنوم؟ داریسرا هیاز  دیخبر و با نیبابا مرده و من ا

من با مشت  یحبس کرد و زجه ها شیبازوها انیبه من، محکم من را م دیرس

 کرده بود: شمیغم روان پر نیشده بود، ا یکی دمیکوب یاش م نهیکه به س ییها

 

 نیکه بابا و مامان دار ییشماها یاز همه  اد،یشماها بدم م یولم کن، از همه _

 . ولم کن!  ادیبدم م

 

 هیام شده بود شب هیمحکم تر بغلم کرد و من زانوانم تا شد، گر یحرف چیه یب

 :میدر وسط گلو قیزخم عم کی

 

 ..بخشم!یبخشم..نم یبابام مرده آرکان..بابام...مرده! من مارال و نم_

 

  ستین یزندگ نیبه ا یدیام یکه گاه بماند

 !!ستین یکه لبخند و آرامشم دائم بماند

 فکر راحت ندارم تیکه در دور بماند

 بماند که به فاصله از تو عادت ندارم!! 

 بماند یرسانیدم به دم به جنون م مرا

 بماند!! یپران یام م یچه راحت همه هست 

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

******* 

 حالش چطوره؟_ 

 



غرق  یبه او نهییکرد و از آ تیرا به جلو هدا نیدرهم، ماش یهمان اخم ها با

 یسطح ناهموار جاده، تکان ها یرو نیشد. ماش رهیعقب خ یخواب در صندل

 کرد. یتر م شیخورد و سردردش را ب یم یزیر

 

 بد! _

 

به  یتر شیب تیرنگ جد شیپخش شد و صدا یدرون گوش اریکوه قیعم نفس

 خود گرفت:

 

 ؟یخودت چطور_
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شد،  یاصل یوارد جاده  نیتمام شد و ماش یناهموار و خاک یجاده  باالخره

 لب زد: ینور چراغ هارا کم تر کرد و با مکث

 

 بد! _

 

بره و به  ادتی زیتوهم همه چ ستیقرار ن ه،یحساس طیخانمت شرا طیشرا _

 !قیرف یبغلش غصه بخور ینیکمک بش یجا



 

فشرد.  یمشتش م انیانگار مغزش را م یکیفرستاد،  رونیرا محکم ب نفسش

 اعصابش زده بود: ی شهیبه ر شهیدرد بدتر ت نیکرد و ا یسرش درد م

 

شد و  یدوساعت محدود م یکیبه  شیشاد بود، اوج ناراحت شهیخانم من هم_

به  هیزد و مثل  یبودم. حاال همون دختر امشب داد م دهیوقت اشکش و ند چیه

 یم ادمی. ستیدر توان من نحال  نیتو ا دنشی. دختیر یاشک م دهیته خط رس

 کنم تا آروم شه! کاریچ دیره با

 آرام تر شد: اریکوه یصدا

 

 داره آرکان! اجیبه کمکت احت شهیتر از هم شیاون االن ب_

 

 یشد، لباس ها رهیعقب خ یصندل یرو دهیبه دختر خواب نهییهم از آ باز

شد،  یم دهید یصورت آمال به راحت یبود و رد اشک رو یهردونفرشان خاک

 یصورتش م یاخم رو یزد و هرزگاه یبچه در خواب دل دل م کیمثل 

 نشست:

 

 تونم! ینم_

 

مرد، خسته  یسکوت کرد واجازه داد خود او ادامه بدهد، لحن صدا اریکوه

 بود:

 

 !هیرفتار درست چ ادیب ادمیو  نمشیاون حال بب یتونم تو ینم_

 



! ارتباط یحق دار دیخواست بگو یبود، انگار م نیسنگ یادیز اریکوه سکوت

 نشی. اتاقک ماشدیوقفه نفس کش یبار تند و ب نیاش که تمام شد ، چند یتلفن

 یحالت ها ادیتهش با  دیکش یانگار هوا نداشت، نداشت که هرچه نفس م

فرستاد و بر  نییرا تا انتها پا شهیشد. ش یم لیتبد ینفس یآمال، به ب کیستریه

 یها خلوت بودند و برعکس ذهن شلوغ او، راه برا ابانیسرعتش افزود. خ

 سرعت گرفتن بود.

 

 نیبود. ماش دهیاز فشردن کالج و ترمز بر گرید شیپاها دندیبه خانه رس یوقت

 د،یشدن به پشت چرخ ادهیفضا بدون پ یکیتار انیبرد و م نگیرا داخل پارک

 نیزد که ا یدر خواب هق م یآتش گرفت. آمال ک شیاش ماند. دلش برا رهیخ

طور  نیا مشبدختر اورده بودند که ا نیبار دومش بود؟ چه به روز روح ا

 دهیخسته و بر
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کرد. با مکث و  یم تیرا پس سرش انداخته بود و از عالم و آدم شکا شیصدا

جا گذاشت و در عقب  نیشده اش را در ماش یشد. کت خاک ادهیتعلل باالخره پ

به  یعجله ا چیه یو با پا در را بست. ب دیرا باز کرد، آمال را به آغوش کش

 طرف آسانسور حرکت کرد.

 

آمال  ی دهیرنگ پر ریچراغ آسانسور با وارد شدنشان روشن شد و تصو 

 یشانیپ یا رور شیچشمانش نقش بست. لب ها شیدرون آغوشش واضح تر پ



 یمزاحمش اعالم نکرد به طبقه  یکه زن با صدا یسرد او قرار داد و تا زمان

 اند، همان جا نگهشان داشت. دهیمورد نظر رس

 

  اطیگرفت، با احت شیباز کرد و راه اتاق خواب را در پ یخانه را به سخت در

درآورد.  شیشده اش را از پا یخاک یتخت خواباند و بعد، کفش ها یاو را رو

باند دستش ماند.  ینگاه آرکان رو د،یزد و به پهلو چرخ یخواب غلت انیآمال م

 یب کیو با  دیه عقب کشیباند گذاشت و بعد چندثان یرا رو شیبار لب ها نیا

 اش، برخواست. یزندگ کیشر یمردانه برا یقرار

 

 برد.  یپناه م شیگرفت و باز به خدا یوضو م دیبا

 

 رهیاش خ ختهیبهم ر یو موها ششیبه خودش، ته ر ییروشو ی نهییآ یجلو

چندلحظه  یکرد برا یتنگش را باال زد و بعد، سع راهنیپ یها نیشد. آست

خواست تمامش را  یمدت را از خاطر ببرد. م نیتلخ ا یامشب و کال روزها

 !دیآب سرد به صورتش پاش یخدا ببرد! مشت یبرا

 

 !داوریو روز آمال باعث شده بود کم ب حال

 

 یزندگ نیتوانست به او کمک کند و ا یکرد تا م یاول خودش را آرام م دیبا

را از پدرش اموخته بود،  نی. ادیکش یم رونیچالش به سالمت ب نیرا از دل ا

خواند  ینماز م دیرس یبن بست م یشان به نقطه  یکه در زندگ یاو هم هربار

شده  داریب یگتشن یبرا یوقت یادیز یکرد، شب ها یو از خدا طلب صبر م

ورشکست شده  یبود. به خصوص وقت دهیبود پدرش را در حال نماز خواندن د

از دستش در رفته بود. پدرش معتقد بود مرد اگر نتواند  یبودند و اوضاع زندگ

 بازد. یخودش را م دیکه با یزیخودش را ارام نشان بدهد، زن زودتر از چ



 !ستادیا یکنار همسرش مداد و بعد،  یخودش را محکم نشان م دیبا

 

 که امشب، تا مرز سکته او را برده بود! یهمسر کنار

 

 بود! دهیآمالش....بر آخر

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

******** 
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 هم نگذاشته بود! یخود صبح پلک رو تا

 

خارج  ایکابوس تلخ از عالم رو کیکه خواست بخوابد، بالفاصله با  یچندبار

داد  یبدن آمال اجازه نم نییپا یرا زده بود. گرمش بود و دما دخوابیشده و ق

 ایکه او وسط در دید یرا روشن کند. در خواب م یشیسرما ستمیکه بخواهد س

بدهد، بدتر  جاتششود و ن کشیکرد تا نزد یرچقدر شنا مغرق شده و خودش ه

 ایکه در خواب، آب شور در یتوانست تعداد دفعات یم یشد. حت یاز او دور م

ها باعث  نیبود. هم یواقع یادیز زی. همه چاوردیب ادیرا قورت داده بود به 

بدن غرق خواب آمال که رد  یرو ینازک یرا بزند، مالفه  دنیخواب دیشد ق

. زل بزند اوردیپناه ب ییرایصورتش نقش انداخته بود بکشد و به پذ یاشک رو

 به سقف و دلش شور بزند!



 

 یراحت به آن فکر م الیبا خ شهیکه هم یزیترسناک شده بود. چ شیبرا ندهیآ

 نیدر ا شهی. همرستانشیسخت دوران دب یاز مسائل هندس یکیکرد شده بود 

که دلشان  یا ندهیکه با فکر به آ نیکرد به ا یم قیرا تشو نشیمراجع ط،یشرا

 یلیزدنش خ حرف د،ید یروحشان کم کنند. حاال اما م یخواهد از تنش ها یم

 آسان است.

 

دختر  کیبزرگ شده،  شیطور فکر کند که آلما نیا ندهیتوانست مثال به آ یم

بود دخترش  نی، مهم انخبه کی ایشاد وموفق...مهم نبود درس خوان شده 

را درست لمس کند، آمال هم دانشگاه قبول شده و بعد  یبتواند بخندد و زندگ

با  ییتا هکه دوست دارد مشغول کار شده، صبح ها س ییجا یلیفارغ التحص

روند و  یم رونیاز خانه ب یخانوادگ یصبحانه  کیلبخند، بعد خوردن 

و  نندیب یم لمیکنند، ف یگردند. با کمک هم شام درست م یعصرها باهم برم

روند در  یرسند. آخر هفته ها هم م یعقب مانده شان م یآخر شب به کارها

هردونفرشان  یبرا نیچبا دامن پر ییمویل راهنیپ کی...بعد او دیخر ای عت،یطب

 یها ییمویل ی. آن هم وقتندینش یم دنشانیرقص یخرد و شب، به تماشا یم

خنده شان  یشود صدا یچرخد و هرکه از کنار در خانه اشان رد م یمن مدا

 شنود. یرا م

 

که  یآن مبل یپرتاب شد رو ندهیآ نیریش یایرا باز کرد، از وسط رو چشمانش

 یکه هرچقدر هم امکانات داشت، برا یتختیاصال راحت نبود، در غربت....پا

 یبود و صدا کیآمد. خانه اشان تار یبه حساب م ریاو که فرزند بندر بود دلگ

و  دزن بو کی یگونه  یدرونش نبود. اشک خشک شده رو یخنده ا

و دخترش که  مارستانیدرون ب ماریب کیچه کرد،  دیکه با نیاز ا یسردرگم

انگار تا  یلیکرد. خ یسر م یگرید یآن قدر بد بود،  شب را جا طیشرا

 فاصله داشت. شیاهایرو
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خودش را تا درون خانه داخل  د،یزل زد که نور خورش یبه سقف گچ انقدر

به حالت نشسته  یچروک خورده و خاک یلباس ها ،ی. با همان خستگدیکش

و تحت کرد  یکرده باشد درد م ریدستگاه پرس گ انیدرآمد. مغزش انگار م

. دیموهاش زد و با خروج آمال از اتاق نگاهش چرخ انیم یفشار بود. چنگ

نامتعادل. دستش را از  شیخون بودند و قدم ها یچشمانش دو کاسه  دخترک

 :نییسر داد پا شیموها یرو

 

 زم؟یعز یخوا یم یچ_

 

اشاره کرد، بلند شد. مطمئن  سیبعد هم به سرو ش،یرو دیآمال چرخ جیگ نگاه

برسد، جلو رفت و با گرفتن  سیتعادل بتواند به سرو یب ینبود با آن قدم ها

 .دیاش کرد و بعد عقب کش یهمراه سیسرو یتا جلو شیبازو

 

و گذاشت گرم شود.  ختیر رجوشیداخل ش ریش یآشپزخانه شد، کم وارد

سر برود و  یکمپرت کرد و باعث شد  ریحواسش را از ش سیدر سرو یصدا

گرم شده را داخل ماگ  ریترش کند. ش یگاز، عصب یشده رو جادیافتضاح ا

و دوقاشق سرپر عسل داخلش حل کرد و به طرف اتاق قدم  ختیر دیسف

 برداشت.

 



 یتخت افتاده بود، کنارش نشست و چشمان ب یباز هم از طرف شکم رو آمال

 حال او باز شدند. دستش را به شانه اش چسباند:

 

 !نهییو بخور، فشارت پا نیپاش و ا_

 

نشست و  یشکر اهل لج کردن نبود، چهره اش درهم رفت اما به سخت خدارا

را سر بکشد و بعد،  اتشیماگ را از دست او گرفت. صبر کرد تا کل محتو

زبانش  یرو دیجو یذهنش را م شبیکه تمام د یهمزمان با گرفتن ماگ، سوال

 ه؟یراند: برنامت چ

 

نبود  ادشانیکدام  چیمعطوف شد، ه یروتخت یرو یکمرنگ یبه لکه  آمال نگاه

 لکه قرار داد و لب زد: یشده.دستش را رو جادیچه ا یلکه برا نیا

 

 ؟یچ یبرنامه _

 

دانست آمال علنا دارد خودش را به  یفرستاد. خوب م رونیرا محکم ب نفسش

چهره اش در ان لحظه باعث شد لحنش  تیحال مظلوم نیزند، با ا یآن راه م

 را آرام تر کند.

 

 ؟یکن یبهشون خودت و معرف یخوا یم_
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قرار  قایدانست دق یسوال هم جا نخورد. انگار م نیاز ا اورد،یرا باال ن سرش

رخش، دستش را جلو برد و  میبه ن رهیشود. آرکان خ دهیپرس یزیاست چه چ

را پوشانده  یروتخت یکه لکه  یاو قرار داد، دست یزنانه  فیدست ظر یرو

 بود:

 

تونه درونش کمکت کنه و البته بهتره زودتر  یکس نم چیتوا، ه میتصم نیا_

 !نمتیبب شبیخواد باز با اون حال د یگرفته بشه. دلم نم

آمد که  یدختر خوشش م نیا تیخصوص نیاال آورد، از ارا باالخره ب سرش

 یخاک م یبو یحالت هم نگاه در اوج غمش، جسارت داشت. بدنش کم نیدر ا

. همان دیرس یباران با خاک به نظر م یبو بیترک هیشب قایبو، دق نیداد اما ا

بودند  نبارا ش،ی. انگار خودش و بغض هادنینفس کش یبرا زیقدر هوس انگ

لباس و بدنش. بغض داشت اما سرش را باال  یدر بطن آن خاک نشسته رو

هوس غصه  گریگرفت تا نبارد و آرکان، دلش خواست محکم بغلش کند تا د

هم غصه  ایگذاشت که کل دن یقانون م شیبرا دیخوردن به سرش نزند. با

 کرد. یآدم را خم م یمحکم بمان. غصه خوردنش...زانو یکیخوردند تو 

 

 ؟یکرد یم کاریچ یمن بود یتو جا_

 

 یعمر کل زندگ کیکه فکر کند  نی....اریهم نفس گ یبود، کم یسخت سوال

. نگاه  دیرس یسخت به نظر م یکاف یتحملش به اندازه  دهیاش دروغ شن

نگرفتنش؟ کدام  ایتر فکر کند. گرفتن حق  شیمنتظر آمال، وادارش کرد که ب

 داشت؟ یتر شیآرامش ب



 

 .زمیعز رنیگ یمشابه نم ماتیلزوما تصمآدما _

 

کند. با  یفهمد و درک م یم دیخواست بگو یآمال تکان خورد، انگار که م سر

 زد: یهمان نگاه کدر لبخند تلخ

 

آشوب و  هیکه برم بگم من دخترتونم، احتماال اولش با  نیدوتا راه جلومه، ا_

مدت هم من و هم  هیرسه.  یم  شیآزما هیشه و بعد به  یشروع م یناباور

مشخص شد، بهم بگن دخترم..با  زیو بعدش که همه چ میاونا در عذاب باش

البته  د،ید یمروز و  نیکاش بود تا ا یبغلم کنن و مرتب تکرار کنن ره هیگر

وارث به  هی ادیبرادرام خوششون ن دیکنه. شا یدر مورد مادرم صدق م نیا

نگاهم کنن  یموجود اضاف هیچشم لحظه به  نیتا آخر دیخانواده اضافه شه، شا

اون خونه آرامش  یوقت، تو چیباشه که ه نیو انقدر نگاهشون سنگ

 هم هست.. یکنن...راه دوم تی.احتماال از مارال هم شکارمینگ
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شد و نگاه آرکان، قطره اشک حبس  رهیانگار گرفت، باز به سقف خ نفسش

 یکه با لبخند محکمش منافات داشت. با کم یاشک د،یشده داخل چشمش را د

 مکث...ادامه داد:

 



 المینگم. سکوت کنم، کنار مارال بمونم تا خوب شه، بعد که خ نهیراه دوم ا_

مارال و  یتونم برا ینم گهیبوشهر..در هرحال د میراحت شد باهم برگرد

تونم کنار شما باشم...کنار تو و آلما..تنها  یداشته باشم. اما م ینقش شیزندگ

مرتب  دی. شاشم یراه پر از حسرت م نیخانوادم. احتماال تو ا یعضوها

 الیوقت نتونم با خ چیدست و پا بزنم و ه دیترد یسراغم، تو ادیب یمونیپش

 یبهتر بود و لحظه  زیهمه چ دیگفتم شا یکنم. همش بگم اگر م یراحت زندگ

شده و  یفهمه چ ینه اون خانواده م نهیا شیراه، خوب نیشم. تو ا مونیبعدش پش

ارث برگشتم و  یکنن برا یفکر م که ییآدما نیشه، نه من نگاه سنگ یم تیاذ

 زندان! رهیکنم و نه مارال م یتحمل م

 

. ماهرانه و دیرقص یرا بست، انگار وسط تک تک کلماتش با درد م چشمانش

الهه به  کی هیشد. شب یکنده نم شی...آن قدر که نگاه آرکان از روزیاعجاب انگ

 بیو س دینفس کش قیو جسور. باز هم عم بای. در اوج غم اما زدیرس ینظر م

 رفت. نییباال و پا دش،یسف یگلو

اون آدم گذشته  گهیحالت و هردو راه...من ددر هردو نهیمسأله ا ؟یدون یم_

 شم. ینم

 

دست آمال فشار داد، بعد با لمس انگشتانش، کل دست کوچک  یرا رو دستش

 رهیدست ها خ نیبار به ا نیمشتش گرفت، نگاه آمال ا انیاورا بلند کرد و م

دست ها، احساس قدرت کند.  نیکرد با لمس ا یوقت فکر نم چیبود. ه

 دهیمفعت خودش رس یبرا یریگ میتصم یآمالش...بزرگ شده بود. از نقطه 

 !گرانیبود به راه حل هارا پرداختن و فکر کردن به حال د

 

 هم هست. گهیراه د هی_

 



تر کمکش کند و خودش  شیب دیگفته بود با اریدرهم قفل شد، کوه نگاهشان

زند. دلش  یاش لنگ م یخوب نباشد زندگ دختر نیدانست، حال ا یخوب م

 تنگ بود. شیها ییاز ته دل و سر به هوا یلبخند ها یبرا

 

برادرات از  دیبرعکس باشه. شا زیهمه چ دیراه سوم...برو دنبال حقت، شا_

 دیمثل تو خوشحال شن، شا یو دوست داشتن بایخواهر هنرمند، ز هیشدن  دایپ

 دایبا پ دی. شایکمک کن طشیبا صحبت با مادرت...به مارال و شرا یبتون

آدم  یتون یماما قطعا  یعشقشون، آدم گذشته نش افتیخانواده و در هیکردن 

و  میقدم بزن جیبوشهر، کنار خل می. بعدش وقت هست که باهم برگردیبش یبهتر

اره کردنش اد یبار، تو نیکه حتم دارم ا یا ی. زندگمیو ادامه بد مونیزندگ

 تونم روت حساب باز کنم. یتر م شیب
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به طرف  دیشانه اش را کش نانیآمال برق زد و آرکان با اخم، غم اما اطم نگاه

 از عطر خاک و باران تنش...لب زد: قینفس عم کیخودش، بغلش کرد و بعد 

 

 خانوادست. هیمهم  قتیحق نیدر هر صورت پشتتم. ا_

 

سر او  یغم گرفته چانه اش را رو یآمال بسته شدند و او با نگاه سیخ چشمان

 یکه سع ی، در حال فشیظر یو بعد صدا دندیکش یقیگذاشت. هردو نفس عم



هرچند کمرنگ و  یسرحال به نظر برسد باعث شد لبخند یداشت کم

همه تخس بودنش را دوست داشت. باعث شده  نی. اندیلبش بنش یرو یرواقعیغ

 یکرد آن دختر ب یقائل شود. خودش هم فکر نم یا ژهیاحترام و شیبرا دبو

 اول، انقدر محکم باشد. یروزها طانیادب و ش

 

 حموم؟ ییدوتا میبر_

 

 یخشک شده  یردها یرو ند،یسرش را خم کرد تا صورتش را بب یکم

 نبود یبد شنهادیبودند و پ یهردو خاک خال د،یاشکش دست کش

:  

 !میبر_

 

 ینیآب ب یچشمانش و مقاومتش باعث شده بود ه ینشت د،یاش را باال کش ینیب

 آرکان جدا کرد: ی نهی. سرش را از سفتدیاش راه ب

 ؟یشور یموهام و تو م_

 

روز  کی دیرا پشت گوشش فرستاد. با شیاز مو یرا تکان داد و قسمت سرش

را  شیموها یکرد نرم یحالشان خوب بود به او اعتراف م یسر فرصت، وقت

 چقدر دوست دارد.

 

 شورم. یم_

 

 زمزمه کرد: تیمظلوم تیبار سرش را کج کرد و در نها نیا آمال



 

 ؟ینکن یطونیش ید یقول م_

 

 یخواست هم به حد کاف یآمد. دخترک اگر نم یرا از پسش برنم یکی نیا

 ریتوانست تصور کند ز یزد و دستش را گرفت، م یکرد. لبخند یم یدلبر

کند. کوتاه لبش را  یتداع یتر شیباران و خاک را با شدت ب یدوش رسما بو

 کمرش به حرکت دراورد. یو دستش را رو دیبوس

 

 !یازم گرفت شبیکه د یجون یدم به تالف یرو قول نم یکی نیا_

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

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

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

 !نیقرائت کناز دست رفته،  زیروح عز یجهت شاد یفاتحه ا_

 



 دنیچیپ یصدا هی. شبدیچیبلند صلوات هم پ یزنانه، صدا ی هیگر یصدا انیم

 یدود نکیانداختم، ع نییدرخت! سرم را پا یترد و شکننده  یشاخه  انیباد م

آرام ببارم.  یلیبغضم را خ یراحت تر الیداد با خ یچشمانم اجازه م یرو

 یقرار یبا ب که یام به زن رهیبود و حواسش به من و نگاه خ ستادهیکنارم ا

 کرد هم بود. یم هیگر

 

 بود. همیشب یقابل انکار ریکه به شکل غ یزن

دستانش که  ی دهیکش یانگشت ها یاش، حت ینیرنگ پوستش، ب چشمانش،

 شدند.  یم دهیسنگ قبر کوب یمرتب رو

مراسم  یمراسم سالگرد به بهشت زهرا آمده بودند. برا یبرا یادیز تیجمع

بودمش. با  دهیوقت ند چینسبت را به من داشت و من ه نیتر کیکه نزد یمرد

 کیصرف شام به  یو اتمام مراسم و دعوت مردم برا تیپراکنده شدن جمع

 خلوت شد. یرنگ کم رهیتاالر، دور سنگ قبر ت

 

داشتند  یکه سع یانسالیدختر جوان و زن م کیفقط همان زن مانده بود با  حاال

بودم  دهیاز آن هارا قبال دم در آن خانه د یکیدو پسر که او را بلند کنند. 

مادرشان را گرفتند و کمکش کردند بلند شود. همراه  یبازو ریبرگشتند، ز

من نشست و  کمر. دور که شدند دستش پشت میستادیعقب تر ا یآرکان کم

 اش، بلند شد: یجد یصدا

 

 ؟یجلو بر یخوا ینم_

 

پسر  کیپدرم را  یدستم بود. خرما انیکه تعارفم کرده بودند م ییخرما هنوز

را از  نکمیبه من تعارف کرده بود. چشمانم را محکم بستم و ع بهینوجوان غر

 چشمم برداشتم و با دادن خرما به دست او، مردد جلو رفتم.  یرو



 

خرما و حلوا وجود داشت و دور تا دور  یشده  نییسنگ، چند ظرف تز یرو

سنگش نشستم، به اسم حک شده  نییشده بود. پا دهیگل بزرگ پوش ید هابا سب

 یسنگ قرار دادم، او هم رو یزل زدم و بعد دست سردم را رو شیرو

لب شروع به خواندن  ریسنگ قرار داد و ز ینشست و دستش را رو شیپاها

جا خلوت شود.  نیو ا میایبودم تا بتوانم جلو ب ستادهیکرد. دوساعت تمام ا حهفات

هم نداشتم...سر شده بودم انگار و فقط، قلبم..به  ینداشتم. حس یحاال اما حرف

 کرد. یدرد م یبیطرز عج

 

 بگم؟ یچ دیبه نظرت با_
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 چشمش بود.  یاش رو یآفتاب نکیسنگ بلند کرد، هنوز ع یرا از رو سرش

 

 کن! یآرامش ابد یبراش آرزو_

 

شد،  دهیدندانم کش ریفرستادم. چشمانم پر شدند و لبم، ز رونیرا محکم ب نفسم

 حس داشت: نیچن یپدر یپس ب

 



 شه تنها باشم؟ یم_

 

.نگاه ستادیشانه ام قرار داد و بعد ا یرا محکم تکان داد، دستش را رو سرش

 کرد. یترم م فینگرانش ، ضع

 

 زمیمونم عز یمنتظرت م نیکنار ماش_

. 

 یمشک یکه مانتو نیا الیخ ینزدم، گذاشتم خوب دور شود و بعد، ب یحرف

چهارزانو نشستم. لبخند  نیزم یشود رو یم فیچروک و کث دم،یرنگ جد

پرپرشان  دیسنگش را برداشتم. با یرو یسالم مانده  یهم زدم و گل ها یتلخ

اما  یجد یبود با چشم ها یسنگش، عکس مرد یکردم. عکس رو یم

حاال  یجانم به قربانت ول یگفت آمد یکرد و م یداشت نگاهم م انگارمهربان. 

 و زمزمه کردم: دیلرز میاراده لب ها یچرا...ب

 

 سالم بابا!_

 

بادکنک که  کی هی. شبدیزبان آوردم، دلم از غصه ترک یکه بابا را رو نیهم

بادش کرده بودند و باالخره...بومب...تمام شده بود.  یچندروز ه نیانگار ا

در دلم  یزیدستم جا ماندند. چ انیپرپر شده م یچشمانم بسته شدند و گلبرگ ها

 بود. ختهیفرو ر

 

 بتونه بگه بابا! یکیچقدر خوبه آدم به _

 



با پشت دست پاکش کردم و گل  د،یصورتم چک یرو یدرشت اشک ی قطره

 . دور تا دور اسمش.ختمیسنگ ر یپرپر شده را رو یها

 

 چیبکنم. من اسمم آماله اما ه یآرامش ابد یبرات آرزو دیگه با یآرکان م_

گه اسمم و گذاشته آمال چون آرزوش  ی. مارال مدمیوقت به آرزوهام نرس

که  یهجده سال نیدونم تو ا ینم ،یگذاشته بود یدونم تو اسمم و چ یبودم. نم

 اما... یمن بود ادیذاشتم چقدر  یهم م یرومن نفرت 
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. چقدر سخت بود حرف زدن! به دمیبار نفس کش نیاز بغض گرفت، چند نفسم

را آب کند. دستم  میخواستم اشک ها یانداختم. م ینگاه دشیآسمان و خورش

شکست.  میافتاد و صدا ریگلبرگ ها مشت شد. سرم ز انیسنگش و م یرو

 گفت! یم مانیبرا ییراهنما یموج که معلم دوره  یهمان شکست ها هیشب

 

کنم حالت اون جا خوب باشه! آرامش داشته  یبار از تمام وجودم آرزو م نیا_

 شدم. دای...آرامش داشته باش. آخه من پیباش آقا ره

 

ماندند.  یدردها، تا ابد درد م یسنگ گذاشتم، بعض یزدم و سرم را رو هق

سال  یکه با وجود گذشت س یجنگ یسال ها یمثل مجروح ترکش خورده 

 برد: یکند، درد امانش را م یهربار ترکش در بدنش حرکت م



 

 دنبالم نگرد... گهیشدم بابا، د دایخودم پ_

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

***** 

 

ام  دهیصورت رنگ پر یرو یقیرا مقابلش گرفتم و او بعد نگاه عم یچا ینیس

ماندن در جمعشان را  یکرد. حوصله  یفنجان برداشت و تشکر کوتاه کی

به اتاقمان بروم که با اوردن اسمم  زیم یرو ینینداشتم، خواستم بعد گذاشتن س

 مانعم شد:

 

 آمال خانم؟_

 

 یکرد: م یزد و به کاناپه اشاره ا یداشت. لبخند یکردم، چشمان آرام نگاهش

 ن؟ینیشه بنش

 

کار را  نیهم گذاشتن خواست ا یبا چشم رو د،یبه طرف آرکان چرخ نگاهم

 یمبل قرار گرفتم و بعد با رد و بدل شدن نگاه یحوصله رو یانجام بدهم. ب

غرق شده در تبلت رو به  یمادومرد، آرکان برخواست و با بغل گرفتن آل نیب

 من نجوا کرد:

 

 کنم. یم دیخر کمیخونه  کیرم تا فروشگاه نزد یمن با آلما م_

 

و  ستین یمهم زیکرد با نگاهش مطمئنم کند که چ یبهت نگاهش کردم، سع با

به من بدهد از خانه خارج شد. چشمانم را  یحرف یکه اجازه  نیبعد بدون ا



که خودش  نیا یبه خانه به بهانه  اریهم قرار دادم. آمدن کوه یرو یا هیثان

 نیزل زدم، اول دمرد قد بلند خونسر یآورد نقشه بود؟ به چهره  یآلما را م

 شد: یخانه م نیبود که مهمان ا یبرا

 

 ن؟یباهم هماهنگ کرده بود_
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 زد: یمحو لبخند

 

 نگرانته!_

 

در چشمانش  ینگران میدانستم، از صبح که از بهشت زهرا برگشته بود یم

همه معلق ماندنم و نفرت و عشق  نیو سکوتم، ا دیهمه ترد نیکرد. ا یم دادیب

 توامان به آدم ها...او را ترسانده بود.

 

به روان شناس ندارم..اگرم داشته باشم خود آرکان  یاجیمن حالم خوبه، احت-

 تونه کمکم کنه. یم

 



قرار  شیزانوها یرا رو شیگذاشت و بعد آرنج ها زیم یرا رو شیچا وانیل

 داد:

 

مشاوره رو نداره.  یجلسه  طیجا اصال شرا نیا م،یحرف بزن میخوا یفقط م_

 .یالبته اگه بخوا. میخودت باهم حرف بزن یخونه  یمثل دوتا دوست قراره تو

 

 دواریگاردم را باز کرد. فقط نگاهش کردم و او لبخند ام یکالمش، کم نانیاطم

 زد: یکننده ا

 

 بگم! تیبهتون تسل دیمن با_

 

 شهیتر از هم شیروزها ب نی. ادمیخواب یرفتم و م یم دیافتاد، با ریبه ز سرم

 چیخواست. انگشتان دستم درهم پ یشدم و دلم آغوش خواب را م یخسته م

 خوردند:

 

 !دمشیوقت ند چیه_

 

 اما پدرت بوده!_

 

. فتدیچرخاندم که نگاهم درون چشمانش ن یزدم. سرم را به طرف یپوزخند

 خواند: یکردم با نگاه کردنم ذهنم را م یاحساس م

 

 بوده._



 

 یلیتنش را از مبل فاصله داد، آرکان حتما به او خ یو کم دیکش یقیعم نفس

 گذاشته بود. مانیاعتماد داشت که تنها

 

 رم؟یجواب صادقانه بگ هیتونم ازت  یپرسم، م یسوال ازت م هی_

 

 :دیآرامش دهنده پرس یاما با لحن یجد یلیرا با آرامش تکان دادم، خ سرم
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 ؟یکن یخودت و بهشون معرف یر یچرا نم_

 

توانستم  یجواب دادن نم یدانم چرا برا ینبود اما نم یشوکه کننده ا سوال

کرد، به آن نقطه زل  یخانه باز بود و پرده با باد حرکت م یعجله کنم. پنجره 

 عقب بکشد: یشدن سکوتم باعث شد کم یزدم. طوالن

 

 اگه سختت..._

 

 حرفش، اما نگاهش نکردم. انیم دمیپر



 

 ترسم! یم_

 

 ؟یاز چ_

 

او بود،  یسرد شده  یفنجان چا زیم یام را با دست لمس کردم. رو قهیشق

 یبرا یجذاب اتی. محتوونیزیقندان و کنترل تلو کیرنگ و  ینقره ا ینیس

توانستم به آرکان  یرک نم یلیبود که خ یزیهمان چ نینگاه کردن نداشت، ا

 دهم: یکردم غرورم را از دست م یچون مرتب حس م میبگو

 

 هجده سال گذشته، از کجا معلوم بازم من و بخوان؟_

 

 بود: قیزد، نگاهش دق وندیاش بهم پ نهیس یرا رو شیخونسرد، دست ها یلیخ

 

به بچه هاشون اون  یاز پدر و مادرا  از لحاظ عاطف یلیخ ،یالبته حق دار_

 قدر تعلق خاطر ندارن که بعد هجده سال منتظرشون باشن.

 

مخالفت  یاش باعث بهتم شد، اصال انتظارش را نداشتم که بخواهد به جا جمله

که باالخره در چشمانش زل  نینگاهم و ا رتیحرف را بزند. ح نیبا نظرم ا

 شد: شیلب ها یرو یزدم باعث لبخند کوچک

 

 گم؟ یم یمثل تو چ ییمن به ادما یدون یاما م_

 



 را گنگ تکان دادم و او آرام لب زد: سرم

 

 گم ترسو و بزدل! یم_

 

و بغض آلود تن جلو  یعصب یلی. خختندیمغزم ر یرو خیپارچ آب  کی انگار

 :دمیکش

 

 !ستمیمن اصال ترسو ن_
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 یرنگش دست یاسی راهنیپ ی قهیدر حالتش پا رو پا انداخت، به  یرییتغ بدون

 باال انداخت: ییو ابرو دیکش

 

 آدم ترسوا خانم آمال! کینکنه،  یحرکت فتادهیکه از ترس اتفاق ن یآدم_

 

 مخاطب قرارش دادم: ینسبتا بلند یو با صدا دمیزدم، تنم را جلو کش یپوزخند

 



 یمن تمام سال ها ن؟یدون یاز من و گذشتم م ی....شما چستمیترسو نمن _

و  ستادمیا ایکل دن یکردم و لبخند زدم. جلو یزندگ دم،یو جنگ میخوش زندگ

 دیشن یم یکه هرکس دمیشن ییبودم حرکت کردم. حرفا یکه راض یاون طور

 !دمیخند ن؟یفهم ی.. مدمیهمشون فقط خند یآورد اما من به رو یکم م

 

او هم در همان حالت در  دم،یدست نکش میگرفت اما از حرف ها یکم میصدا

 چشمانم زل زده بود:

 

دلم، به پدر و مادرم  یو تو دمیو چهارساعت شبانه روز خند ستیمن...ب_

 دمیلعنت فرستادم. ازشون طلبکار بودم..هجده سال طلبکار بودم و حاال فهم

 یآدما یشدم. جا یازشون متنفر م دیکردم، نبا یلعنتشون م دیبودم. نبا یم دینبا

و  تمیشده قاتل هو میشب آدم خوب زندگ هیعوض شده...تو  میخوب و بد زندگ

و  یقصه، بهم گفتن هجده سال عوض نیا یگناها یشدن ب میزندگ یآدم بدا

 قایعم شیکه تا چندروز پ یبه آدم نیکردم. چطور انتظار دار یزندگ یاشتباه

راحت برم  الیبا خ نیم برم بگم من دخترتم؟ چطور توقع دارازش متنفر بود

بگم..امروز سرخاک  ید بهشون چیدونم با یبگم من دختر شمام؟ من اصال نم

چرا؟ چون من تمام عمرم فقط بهشون گفتم  نیدون یزدن...م یحرف نداشتم برا

 یجا دیرفتار کرده بودم. حاال چطور با المیخ یباهاشون تو یچرا و با طلبکار

راحت عشق ومحبت بنشونم و بگم من عاشقتونم؟من  الیاون تصورات با خ

 یخوابه؟چه انتظار هیبرام شب تیواقع نیداد زدم. ا المیهجده سال سرشون تو خ

  ن؟یمن اومدم؟ اونا هم بگن خوش اومد یبدو بدو برم بگم وا ن؟یدار

 

 اوردیابرو ب بلندم خم به یکه از صدا نیبدون ا دم،ینفس زنان عقب کش نفس

 نجوا کرد:

 



 نیبدون ا یاگه سر راه قرار گرفته بود یحت ؟یهجده سال ازشون متنفر بود_

 یهجده سال به روش خودت زندگ ؟یازشون نفرت داشت لشیبه دل یکه فکر کن

  ؟یدیدرست بوده؟ خند یکرد یفقط خودت فکر م دیکه شا یبه روش ؟یکرد

 

 هیو راحت تر به مبل تک دیکش یقیبه چپ و راست تکان خورد، نفس عم سرش

 زد:

 

به عرضتون برسونم که  سرکار خانم شما تمام  دیبا ست،ین دنیجنگ نایاسم ا_

 !یهجده سال به اسم جنگ فقط از خودت فرار کرد نیا
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 چیشده بودند. ه ختهیدرهم آم تیو جد ینگاهش کردم، ته نگاهش مهربان ناباور

طور حرف نزده بود. نگذاشت از بهت حرفش در  نیکس با من ا چیقوت، ه

 داد: حیتوض یو خودش به ارام میایب

 

 یزندگ ی. هجده سال طورستین زیاما همه چ هیبه مشکالت عال دنیخند_

که  ییبه کارها ،یقط به خودت بها دادبودن. ف تیاهم یکه آدما برات ب یکرد

درست هم نبودند. تمام عمرت و با نفرت سر  اشونیلیخ دیشا یدون یخوب م

گن فرار کردن از خودت، خواسته هات و آرزوهات..  یم نی...به ایکرد

اصال بد  نیا ؟یندار یبه کس یاجیاحت یتا بگ یقدم برداشت ایدن ریبرخالف مس



باشه....حاال از نظر من تو  دینبود که با یریمس تیانتخاب ریاما مس ستین

 از خودت! ی.. فراریهم هست یفرار یآدم هیعالوه بر ترسو بودن، 

 

 کیشده بودم، انگار جمله به جمله اش ضربه شده بود درون روحم.  ناتوان

بودم، به محکم بودنم و حاال او...پتک برداشته  دهیام بال یزندگ ی وهیعمر به ش

از ان خارج  ییاما صدا دیلرز می. لب هاختیر یرا فرو م وارید نیو داشت ا

 نشد. دستانش را درهم قفل کرد:

 

 یگ یاون آدمه..م تیبلکه شخص ست،ین ینام خانوادگ هیآدم ها فقط  تیهو_

 یشک چیگم اون قطعا مقصره، درونش ه یبوده؟ منم م تتیمادرخوندت دزد هو

خودت و  ینم جوان. خودت براخا یخودت بود تتیهو یاما دزد اصل ستین

 نکهیگردن ا یرو انداخت زی. همه چیبه اون صورت تالش نکرد تیزندگ

ظلم و در حق  نیبه بعد ا نی. از ایکرد هیو خودت و توج یندار انوادهخ

 یکنن اما قطعا ادم ها یبتونن با حسرت ها زندگ دیخودت نکن. آدم ها شا

 شن. ینم یخوشبخت

 

 هم گذاشت:  یرا رو چشمانش

 

و به خودت  نیا رن،یاگر تورو نپذ یو حت فتهیهم ب یجلو، هر اتفاق برو

 یم ای. یو ادامه بد تیو مطمئن زندگ یببر نیو از ب دیترد نیکه ا یبدهکار

دادم.  یکاش انجامش م یا یگ یبه خودت نم گهیشه، اما بعدش د ینم ایشه و 

بهت بگم تو  متون یو البته...اون موقع من م یبخند یتون یبعدش باز هم م

 !یدیجنگ

 

جانم  شیکردم. درد حرف ها یمعلق بودم، جسمم را حس نم شیحرف ها انیم

 زد:   یو لبخند محکم ستادیبود. ا دهیرا در



 

تونست هچ وقت به خاطر عالقش به  یآرکان نم دیبود که شا ییحرف ها نیا_

اون  یجلو یتونست یوقت نم چیه دیهم شا یکه تو زد ییتو بزنه و البته دادها

 .یبزن
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به کاناپه مانده بودم. کنار در  دهیطرف در رفت، من اما خشک شده و چسب به

 و کنار گوشش قرار داد: دیکش رونیرا ب لشیموبا ستاد،یا

 

 کار من تموم شد آرکان برگرد خونت!_

 

دهانم گذاشتم و  یرفت، دستم را رو رونیخداحافظ آرام از خانه ب کیبا  بعد

که انگار تمام سال  یطرف و من کی شیچشمانم را بستم. برنده بودن حرف ها

 دیلرز یطرف. تنم م کیبود  دهیکش ریچشمم به تصو یخطا رفتنم را جلو یها

 ...یشدم. گفته بود ترسو و فرار یبعد داغ م یو دقائق

 

 !دیکشتن ترد یتمام کردن حسرت ها.. برا یبود بجنگم، برا گفته

 

که  ییجا ی رهیو خ ختیهم گفته بود. زخم زده بود و گفته بود. اشکم ر تلخ

را دوره کردم، هربار تکرارش درد داشت  شیمرد قد بلند نشسته بود، حرف ها

 کردنش بود. یضدعفون یزخم برا کی ینمک رو ختنیر هیدرد، شب نیو ا

 

 جانیگذاشت و او با ه نیزم یخانه که دوباره باز شد و آرکان، آلما را رو در

سرحال را  یچه کنم. آلما دیدانستم با یم گریبه طرفم...با تمام درد جانم د دیدو



 یکه سع یکنار در با اشک ستادهیو رو به نگاه نگران مرد ا دمیدر آغوشم کش

 در پنهان کردنش داشتم لب زدم:

 

 کنم! یانتخاب مراه سوم و _
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 ؟یبا دکترشون حرف زد_

 

گرفته و به او سپردم. حرف زده بودم، گفته بود مارال  ابانیرا از خ نگاهم

قابل  ریسر و ته و غ یب یاسم علم یسر کیبود!  یجنگد...راض یخوب م

که  ییرود. اسم ها یم شیخوب پ زیهمه چ دیعلم کرده بود تا بگو میفهم برا

 ین حال دلم نمیراحت شده بود. با ا المیبودم اما....خ دهیگفته بود را نفهم

دردناک ذهنم را  یبزنم. حرف زدن از او انگار نقطه  یخواست از او حرف

 کرد. یم یدست کار

 

 کنکوره! گهید یدوهفته _

 

اش شد، سرش را  ینگاهم کرد و بعد، دوباره حواسش معطوف رانندگ کوتاه

 آرام تکان داد: یلیخ



 

 .میکن یبحث و عوض م ریباشه، مس_

 

تن کرده ام و من  اهیبود که چرا سر تا پا س دهیزدم، مارال امروز پرس یلبخند

فرستادم. قرار  رونیب قیجواب، فقط چشم از او گرفته بودم.نفسم را عم یبه جا

 بود به او فکر نکنم.

 

هوا  یرو مونیمدتم که همش زندگ نی. کم خوندم، ارمیبگ جهیبتونم نت دهیبع_

 بود.

 

 آمال؟_

 

هم گذاشتم. من تمام  یکرده. چشمانم را رو میصدا یزیچه چ یدانستم برا یم

...با کابوس دنیروزها و شب هارا با فکر کردن گذرانده بودم. با ترس نیا

 واستن، با کابوس مرگ...سرم را کوتاه تکان دادم:نخ

 

 !امیمن باهات نم_

 

از پشت....چشم از  ینیبوق ماش ینگاهش را حس کردم، با صدا ینیسنگ

 داد.من هم راحت تر جمله ام را ادامه دادم: نیال رییصورتم برداشت و تغ

 

 و بهشون بگو.. زیخودت برو، بعد همه چ_

 



 ؟ینگران یاز چ_

 

مرد  تیبودم و به خاطر حساس دهیپوش یو مشک سهیپل یافتاد، دامن نییپا سرم

و  یمشک زینازک تن زده بودم. شوم یجوراب شلوار کی رشیکنار دستم از ز

ام بودند. حمام  رهیت یلباس ها نی...همه بهترشانیرو ریحر یتنگ تنم، مانتو

 یخودم م با ی. همعطرم را زده بود نیو بهتر دهیرا سشوار کش میکرده، موها

 گفتم اگر
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 یبغلم کنند، اگر من را باور کردند، سر و وضعم مناسب باشد. بو خواستند

گفتم خودت  یم میدیرس یم میو حسرت  عقده ندهم و حاال که داشت یدلتنگ

 برو..

 

و حال  یبود، گم کرده بودم...خودم را، جسارتم را، شاداب دهیو جرأتم ته کش دل

 را! میخنده ها یخوشم را، حت

 

 بهتره! یتو بر_

 



 شانیآشنا یرا پر کرد. به کوچه  نینفسش، اتاقک ماش ینزد و فقط صدا یحرف

حس کردم قلبم هم، دست  ستادیکه ا نیچشمانم را محکم بستم. ماش میدیکه رس

 یام پنهان کرد. نه من م نهیوسط س ییچشمش گذاشته و خودش را جا یرو

 یآدم ها نکیمغز بود که ع کی دانیم نیا ی نندهیو نه او...تنها ب نمیخواستم بب

 داد. یم دنیپوزخند، فرمان د کیگره کرده با  نهیس یعاقل زده و دست رو

را، آزاد مشتم  انیدستم نشست و آرام دامن مچاله شده م یگرمش، رو دست

 کرد:

 

 من و! نیبب_

 

عرق نشسته.  م،یپشت پلک ها یکردم حت یرا باز کردم، حس م چشمانم

 نگاهش رنگ مهر به خودش گرفت و دستش را پشت بدنم ثابت کرد:

 

 !یباهاشون رو در رو بش دیباالخره با_

 

 از عرق از پشت گردنم سر خورد: یدرشت یرا تکان دادم، قطره  یسر

 

 !امیباهاشون صحبت کن، اگه خواستن..اگه باور کردن منم متو برو _

 

و  ینگاهم کرد. طوالن یطور خاص کیانگشت چشمانش را فشرد و بعدش  با

 بدون حرف!

 

 یکه م ییدستش بود و حرف ها یمیشد، فقط همان عکس قد ادهیکه پ نیماش از

ه در دانستم بلد است چطور عنوانشان کند. زنگ در را فشرد و به من نشست



 یوقت ق،یشد. با دست صورتم را پوشاندم و بعد از چندنفس عم رهیخ نیماش

 داد وارد خانه شده! ینشان م نیاز او نبود و ا یاوردم خبر نییرا پا میدست ها

 

شدت  یافراشته شده بودند کم نیسر ماش یدرخت که باال یبرگ ها ی هیسا

و  دیرس یاز پخش به گوش نم ییصدا نیآفتاب را کم کرده بود. کوچک تر

دادم متوجه  یداشبورد قرار م یاضطراب رو یهربار که دستم را از رو

که رفته بود  یگذشت از وقت یم قهیتر از چهل دق شیشدم. ب یسطحش م یداغ

 من را تیهو ات

 

 [16:25 03.08.19, ]ایـآل (زهرا ارجمندنaʍaℓآمــ)

 507پارت_#

 آمــــال#

 ایزهرا_ارجمندن#

 

دادم و گردن او انداخته بودم. رفته بود  یخودم انجام م دیکه با یکند. کار اثبات

همسر من، دختر شماست و من آن قدر عرضه نداشتم که خودم  دیبگو

از  ش،یپ میکه هجده سال و ن یهمان میبروم..در چشمانشان زل بزنم و بگو

 منم! دیدست داده ا

 

شدم. سطح  ادهیرا باز کرده و پ نیانتظار جان فرسا، در ماش نیاز ا کالفه

 یاز لمسشان جان م میدست ها یاز شدت آفتاب داغ شده بود و سرد نیماش

خانه خارج  نیبچه از ا کیبا  یداشتم تصور کنم در گذشته، زن یگرفت. سع

 رونیاطراف دودو زده و با سرعت، از کوچه ب یرو یشده، نگاهش با نگران

در آغوشش اشک  یبچه  یدر تمام طول راه، پا به پا دیکه شا یرفته. زن

 واقعا چه کرده؟ دهیو هزاربار، از خودش پرس ختهیر



 

و داد  غیکه با ج یخودم..زن هیشب ینقش ست، زن گریزن د کیدر تصورم  بعد

 ی! همسرش سعستیزند بچه ام ن یم ادیزده و فر رونیو وحشت از خانه ب

خواست. چشمانم که سوختند  یرزندش را مداشت آرامش کند و او با التماس ف

نگاه  یدرزن ها به چشم ما نیاز ا یکیبه  یبود وقت یبستمشان. تصور مزخرف

 واقعا مادرم بوده! ،یکیکرده بودم و آن 

 

 فرستادم.  رونیو نفسم را محکم ب دمیکش یصورتم دست یکف دست، رو با

 

داشت قانعشان کند که واقعا ان  یسع دیکرده بود. شا رید یلیخ گرید آرکان

دختر شماست.  دیایداخل ب دینکش شیپشت در، که پا یو پرعقده  چارهیدختر ب

 نیروز در ا کیآمده تا باالخره،  امده،یارث ن یبرا دیداشت بگو یسع دیشا

زدم  یزنگ م رفتم، یجلو م دیطور بود با نیصاحب خانواده باشد. اگر ا ایدن

. بگذار باور نکنند، یکن هشانیخواهد توج ی..بس است، نمایب رونیگفتم ب یو م

 خواهم. یبوشهر. اصال خانواده نم میتا برگرد رونیب ایب

 

توانستم  ینم یحت قتیگرفت، در حق یها فقط در ذهن من شکل م نیا ی همه

که وسواس گونه برقشان انداخته  ییقدم به طرف جلو بردارم. به کفش ها کی

 سرم باال آمد. عیباز شدن در خانه، سر یابودم زل زدم و با صد

 

را زد.  مینگاهم کرد، حس کردم کفش پا بیآمد و آن طور عج رونیتنها ب یوقت

از  یانداختم. خبر یآمده باشم. به اطرافش نگاه ادهیپ یطوالن ریمس کیانگار 

چسباندم،  نیقدم به طرف برداشتم و من دستم را به در ماش کینبود.  یکس

 شکست بود: ی...صدامیصدا

 



 نخواستنم؟_
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 کیهم گذاشت و  یبلند بود. صدادار بود. پلک رو شیارام گفتم، اما تلخ یلیخ

دادند. حق  یرا نشان نم یزیچ چیه شیبه طرفم برداشت. چشم ها گریقدم د

 دمیام فرستادم. چرخ هیهوا، درد به ر یو به جا دمینفس کش قیداشتم بترسم. عم

 را باز کردم: نیدر ماش م،یو همراه با تمام ترس ها

 

 !میبر_

 

 !ستایوا_

 

 یدر خشک شود. قلبم رو یباعث شد دستم رو ان،یگر یزنانه  یصدا 

اش در چشمانش اشک جمع شد و  یخونسرد یافتاد، مغزم با همه  شیزانوها

 . ستادیپشت به من و قلبم ا

 

 برگرد._

 



دانستم اما بلد  یاش را م یکه معن یکار کیکار.. کیفعل بود،  کی برگشتن

وقفه  یبار تند و ب نیکرد و من، چند مینبودم انجامش بدهم. آرکان نگران صدا

 ینگاهم تار م. دمیآرام چرخ یلیدر سر خورد و خ ی. دستم از رودمینفس کش

 .دید

 

بودند اما نگاه او...نگاه آشفته و  ستادهیدر ا یکنار زن در آستانه  چندنفر

 ریز عیپسر جوان سر کی ش،یام شد و با خم شدن زانو رهیبود. خ یسرخ

چندبار تکان خوردند و دستش به طرف من دراز  شیبغلش را گرفت. لب ها

 شد.

 

 میهم گذاشت و من، پاها ی. پلک روو پر بهت، به طرف آرکان نگاه کردم جیگ

خودم هم خم  یزانوها دم،یخودم جلو رفتند. مقابلش که رس یاراده  یب

 که آفتاب، داغ و سوزانش کرده بود. ینیزم یشدند.نشستم رو

 

 یکرد که جا خورده بودم. قلبم درد م یبه چهره ام نگاه م یا یچنان شگفت با

 ششیاگر پ دیکه شا ی...دوست مارال، همانیره یالیبود! ل الیزن ل نیکرد. ا

صورتم  یکردم. دست لرزانش را رو یم شیصدا الیشدم مامان ل یبزرگ م

دستم را گرفت،  گرشیگذاشت، لمسم کرد و چشمان من بسته شدند. با دست د

اش، ناباور و  دهیلرز یوار دستم و بعد صدا وانهیشروع کرد به بو کردن د

 مبهوت بلند شد:

 

 بارانا!_

 

 کنارش نشست: یکنار دستش، با اخم پسر

 مامان؟_
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 تکان خوردند: یماه هیلب هاسش باز هم شب د،یطرفش چرخ به

 

 باراد؟ ادتهیچشماشو _

 

 الیباز گفت مامان و دلم را داغ گذاشت. نگاه ل یچشم بست و با کالفگ پسر

و محکم تر صورتم را لمس  دیکش ادیصورتم ماند و بعد چندلحظه فر یرو

 بود: سیکه حاال از اشک خ یکرد، صورت من

 

تنش و بلدم،  ی...بوستیدروغ ن گهیبار د نیخودشه، به خدا خودشه! ا_

 حفظم..!

 

 :دیرمق و آرام اما پر از ترد ی..بآرام شد شیرفت و بعد، صدا یلحظه ا نفسش

 

 !ی...خودتیخودت_

 

 و بلندتر زجه زد: دیکنار دستش چرخ یافتاد، او اما به سمت آدم ها ریز سرم



 

 شناسم بچم و! یخودشه...به خود خدا قسم م _

 

و بعد در  دمیکه ترس یکرد، طور میشد، بو میباره چنگ بازوها کیبه  دستش

 . ستیفقط دم و بازدم ن دن،ینفس کش دمیآغوشش که فرو رفتم تازه فهم

 

که آن طور استخوانم به درد افتاد، آن  شیزار زدن ها و خدا گفتن ها انیم

 نیکند، هم میبود تا بتواند بو دهیخودش را به طرفم کش یخاک نیزم یطور رو

 یکه من را محکم تر به بدنش م نیو باورم کرده بود، هم شیکه نگفت آزما

اشکش،   نیانداخت، .هم یچسباند و ناخواسته به دست و صورتم چنگ م

 بود! دنینوع نفس کش کیاش،  یزار نیهم

 !دنینقطه رس کیو باالخره..در  دنیبعد سال ها دو دنینوع نفس کش کی
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************************************************************* 

 یکل دیها، داستان ها و افسانه ها با لمیاز ف یلیکردم مثل خ یفکر م من

خانه سال هاست  نیا دیآدرس، مرد بگو کیدنبالشان بگردم. مثال برسم به 

 گرید نیسرزم کیها دورتر، در  لینباشد، بعد بفهمم ما یشده..نشان یخال

 شده باشد. یآن خانه هم خال دم،یکه رس نیهستند. باز انقدر بروم تا برسم و هم

 



و دست آخر،  فتمیکارتون هاچ، آن قدر دنبالش بگردم تا از نفس ب هیمثال شب ای

 هیشب یکم ایمارکو  هیشب یکم د،یکنم. شا شیدایدر آغوش مرگ پ دیکه نبا ییجا

 در مزرعه! یحنا....دختر

 

 یکردن رسم سخت دایرسم پ شه،یکتاب ها، افسانه ها و کارتون ها، هم درون

 بود.

 

شانه  یحال شد و سرش از رو یب هیکه از شدت گر یتا لحظه ا قایاو، دق اما

پسرش، متوجه شدم از هوش رفته مرتب  یدستپاچه  یام سرخورد و با صدا

شود؟  یم دایگفتم پ دیدید م؟یجا برو نیاز ا دیگفتم نبا دیدیزد که د یم ادیفر

 رساند؟ یگفتم باالخره خدا او را به من م دیدید

 

را در ذهن من بهم  زیها همه چ هیگر نیبو کردن ها و هم نیها، هم دیدید نیهم

 یرا داخلش م فیکث یآب شده بود که قلم ها وانیل کی هیبود. ذهنم شب ختهیر

بنفش ساخته  بشانیاز ترک ،یقرمز و بعد آب یگرفت، لحظه ا یزدند و رنگ م

ساخت و  یم یسرمه ا هیشب یزیشد.چ یبه بنفش اضافه م یشد، قهوه ا یم

 شد. یم اهیس زیهمه چ ره،یت یرنگ خاکستر کیبعد با اضافه شدن 

 شیدایبتوانم پ دینکرده من شا میدایجا نرفته بود تا حاال که او پ نیوقت از ا چیه

کنم.  ینکردم اما...سخت قبول کردم که خودم را معرف شیدایکنم. من سخت پ

به  یگشتند و با سخت یرفتند و م یبود. آن ها م نیفرق من با قصه ها هم

 یحالت ممکن به اتمام م نیتر نیریدر ش زیو همه چ دندیرس یمادرشان م

ت جلو بروم کرده و نتوانسته بودم با جسار شیدایپ عیو من، راحت و سر دیرس

 خانم...گمشده تان، گمانم منم! دیببخش میو بگو

 

که آمده بود گفته بود بهتر  یدستش سرم وصل بود و دکتر کیبود، به  دهیخواب

شدن به  دهیبه خاطر مال میکنند. لباس ها قیتزر شیآرامبخش برا کیاست 



و دستانم را آن قدر محکم  دیلرز یم یکم میبودند. پاها یهنوز خاک ن،یزم

 یاز مبل ها یکی یمتزلزل نشانم ندهند. رو یمشت کرده بودم که ذره ا

چشم  میزانو زینشسته، به پرش ر یمخمل صدر یبا آن روکش ها یسلطنت

 جز آن نقطه نگاه کنم. ییخواست، به جا یدلم نم یدوخته بودم و حت
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 یبعد، با صدا یدر گوشم نشست و کم وانیل ی وارهیبرخورد قاشق با د یصدا

را به لب  وانیتشکر آرام اما محکم آرکان خودش هم کنارم قرار گرفت و ل

واضح به شامه ام  یلیعطرش، به خاطر باد کولر خ یکرد، بو کینزد میها

 نشست:

 

 بخور. کمی_

 

آب قند را آورده بود حدودا پانزده  وانیکه ل یرا باالخره باال آوردم، دختر سرم

گفت و  ینم چیمن پر از تعجب بود اما ه ی. نگاهش رودیرس یساله به نظر م

 میما تنظ یرو قایدق ،یکرد. باد خنک کولر گاز ینگاه را سهمم م نیفقط هم

 بلند شد: دوبارهآرکان  یشده بود و باعث شده بود بدنم بلرزد. صدا

 

 آمال! کمی_فقط 

 



را مزه مزه کردم و بعد به دستش دادم.  اتشیاز محتو یرا گرفتم، کم وانیل

باالخره همان پسر بلند قامت و  ،یپر بود از نگران تیجد نینگاهش در ع

خورده، براق و  قلیص یکرده بود از پله ها شیباراد صدا الیخوش چهره که ل

زد و بدون  لبه چشمان من ز یو پراخم بینگاه عج کیآمد و با  نییپا دیسف

 آرکان امتداد داد: ینگاهش را تا رو ،یحرف

 

 کنن. یاستراحت م یشده چندساعت قیکه بهشون تزر ی_ با آرامبخش

 

پسر  نیاو حق به جانب بود، توقع داشتم که ا یبه اندازه  قایآرکان هم دق یصدا

مانند  کیشده بودم؟ نگاهم را دوباره به پرش ت یاالتیانقدر خ یبغلم کند؟ ک دیایب

 دوختم. میزانو

 

حال  یلی. خانم منم خمیبهتر باشه که ما فعال بر طیشرا نیکنم با ا ی_فکر م

 ندارن! یمساعد

 

 .میتر حرف بزن یبهتر باشه جد دی_قبل رفتنتون شا

 

 یگام هامن بود. فاصله را با  یرو قایبار نگاهش دق نیدوباره باال آمد، ا سرم

تک نفره نشست. دست آرکان همان  یاز مبل ها یکی یپر کرد و رو یآهسته ا

متعجب  ی رهینگاه خ کیدست من قرار گرفت و من ماندم و  یلحظه رو

 !انهینگاه نگران حام کینگاه پر سوال مردانه و  کیدخترانه، 

 

 !میبد شیآزما میتون ی_م
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 یرو یزیگرفته گفتم باعث شد اخم ر یباره با آن صدا کیکه  یا جمله

و کشتم خودم  دمیکرد. به طرفش چرخ میآرکان هم آرام صدا ند،یصورتش بنش

 گریاشک ها...د نیا یبمانم و نشد، لعنت یباق یشگیرا که همان تخس محکم هم

 قابل کنترل نبودند:

 

 کنن؟ ینگام م دیچقدر با شک و ترد ینیب یمگه نم ؟ی_آمال چ

 

 انداخت. نیمحکم در گوشم طن یلیپسر، خ یصدا

 

 .اشیجوون هی! شبنیمادرم هست هی_شما شب

 

که با  یسرم را تکان دادم، حالم بد بود...حالم از حال بد آن زن یعصب

 کیکه داشت با  یزن یکیآن  ی دهنیآ یآرامبخش آرامش کرده بودند و حت

بد بود. حالم از خودم که  دیجنگ یشاخ و دم از جنس سرطان م یغول ب

 بارانا بد بود. ایدانستم آمالم  یشم و هنوز نم ینوزده ساله م گریچندوقت د

 

هم هست که تا  یزن هیدم،  یدخترش و م یگن بو یو مادرتون م همی_شب

. با همه دهیخونه دزد نیمن بود و بهم گفته من و از ا یچندوقت قبل مادر ناتن

 یبرا امیم یهروقت بگ ینگاهت و درست کن یتون یحرف ها، اگه نم نیا ی



 یکنه و تو ینگاهم م یطور نیا یکی یخوره وقت یچون حالم بهم م شیآزما

 خونم. یچشماش لفظ دروغگو و کاله بردار و م

 

و محکم تر  ستادی. آرکان هم ادیلرز یحاال عالوه بر زانو تمام بدنم م ستادم،یا

 یتوجه به نگاه مبهوت پسر و نگاه پرخنده  یکرد. ب میلحنم صدا نیبابت ا

 ینوع حرف زدنم خوشش هم آمده بود، از همان راه نیکه انگار از ا یدختر

راف نبود. به اط سمقدم برداشتم. حوا یکه داخل شده بودم به طرف در خروج

قدم  یکرد. صدا یخانه داشت خفه ام م یبروم، هوا رونیخواستم ب یفقط م

درندشت  اطیرا در ح میکه من پا نیو هم دیآرکان پشت سرم به گوشم رس یها

 یجلو نیچشم در چشم شدم که آن روز، در ماش یخانه گذاشتم با همان پسر

من،  دنیبود و با د گذاشته شداخل دهن یآب نبات چوب کیبودمش.  دهیخانه د

و حتما از  ندیرا در خانه شان بب یا بهیتوقع نداشت غر دیچشمانش گرد شد. شا

سر او  یتمام حرص و حال بدم را رو ل،یدل یب یلیخبر بود. خ یب زیهمه چ

 میکرده و باعث شدم آب نبات به دهان، از شدت بهت خشک شود. صدا یخال

 خنده دار بود: یبیطرز عج بهو لحنم  دیلرز یم هیاز شدت گر

 

 نی. خرس گنده با ااوردمی_خاک برسرم کنن که از داداش جماعت شانس ن

 خوره. یم یسنش آب نبات توت فرنگ
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 نیماش ریدزدگ یرفتم، صدا رونیتوجه، کنارش زده و از خانه ب یهم ب بعد

پشت  ،یدر را باز کرده و سوار شدم و خودش هم با مکث عیآرکان امد، سر

تا با آن اخم نگران کننده اش  دیکه چرخ نیراننده قرار گرفت و هم یصندل

 بزند دستم را باال آوردم: یحرف

 

نگو، چندساعت وحشتناک رو پشت سر گذروندم و  یچینگو، االن ه یچی_ه

 پره! تمیظرف

 

مشتش  انینزند، م یبلند کرده بودم تا حرف شیکه جلو یرا گرفت، همان مدست

دست خودش، گرمش کند. منتظر بودم  یکرد با گرما یقرارش داد و سع

بدون توجه به  ش،یکار را نکرد و به جا نیاما ا ندازدیرا به حرکت ب نیماش

 خواسته ام شروع کرد به صحبت:

 

بهم نگاه  یلیکه خ میداشت یحیمس یهم کالس هی مییزمان دانشجو ش،ی_چندساله پ

اومد اون جا  یدانشگاه نماز بخونم م یرفتم نمازخونه  یکرد. هروقت م یم

نماز  ادیم هیحیکردم چون مس یشد. فکر م یم رهیخ هینشست و به بق یم

داشتم. همش  یبسته ا کمی دیکنه تا مسخرمون کنه...د یخوندن مارو نگاه م

 دیکه بهم خبر رس نیتا ا دم،ید یهش و پر از تمسخر محسم بهش بد بود..نگا

و  یکرد یطور نگاه م نیتو که ا ،ی...گفتم فالنششیمسلمون شده. رفتم پ یفالن

 یگفت من نگاه م دیخند ه،یا غهیچه ص گهید نینگاه تمسخر بود. ا یهمش تو

انجام داد. داشتم سبک  یید چه کاراینماز خوند، با دیچطور با نمیکردم تا بب

 ؟یو، چه تمسخر دنتونیکردم د یم نیسنگ

 

مشتش باال اورد و ها کرد...در دل  انیزد، دستانم را م یمحو خسته ا لبخند

 داشت گرمم کند: یکرده بودم و سع خیگرما، 

 



 ؟یبگ یچیه یخوا ی_نم

 

خودسر نبودند که امروز  میوقت انقدر اشک ها چیرا محکم بستم، ه چشمانم

. سرم را دندیغلط یگونه ام م یطور راهشان را گرفته و رو نیشده بودند. هم

 زدم: وندیپ مانیام را به اتصال دست ها یشانیجلو بردم و پ

 

 نم؟یبدم نسبت بهش، باعث شد نگاهش و بد بب دید یبگ یخوا ی_م

 

 و زمزمه کرد: دیگوشم نفس کش ریرا جلو آورد، ز سرش

 

 .ستیدرست ن میکن یو برداشت م مینیکه ما ب یزیچ شهیخوام بگم هم ی_م
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سطح کفپوش  یرو ختیکه دلم را ر دیکش یقینزدم، باز هم نفس عم یحرف

 یلیبودم، خ دهیترس یلیامدن. امروز خ یهم بند نم می. اشک هانیماش یها

ان  انیام م یبیداشتم. حس غر یحس مبهم یلیشده و از همه بدتر خ تیاذ

 .رمیاش بگ دهینبود که بتوانم ناد یزیخانواده چ

 



 کمی دینور خورش ریز م،یجا پارک کن نیو هم نیماش هینظرت چ ،یسرد کمی_

تا  یخور یهم م یزیچ هیبارون قدم زد. هوم؟  ریز دیکه نبا شهیهم م؟یقدم بزن

دونم سخته اما...آمال اون زن  ی. ممیگرد یشه ، بعد دوباره برم میفشارت تنظ

 شه.  ینابود م یستین نهیبشه و بب داریب

 

مانتوام،  نی. با پشت آستدیکش یم ریام ت ینینوک ب دم،یعقب کش یرا کم سرم

 شدم: رهیدرست مثل بچه ها اشک صورتم را پاک کردم و به در خانه شان خ

 

 خورد! یم ی_آب نبات توت فرنگ

 

 :دیرا گز لبش

 

 .یبد حرف زد یلی_قبول کن خ

 

 آزار دهنده: یسکسکه  کی هیآمد. شب یتکه تکه باال م هیاز شدت گر نفسم

 

 خوب بود.  یلیآب نباتش خ ی_بو

 

...شانه یو نگران یحال یبا همان ب ،ینگاهم کرد و بعد، با همان خستگ یکم

 :دندیمردانه لرز یخنده  کیاز  شیها

 

 خواد! یم یدلت آب نبات توت فرنگ طیشرا نیتو ا _نگو که

 



 نهیخشک شده بود و س شیکه رد اشک رو ینگاهش کردم، با همان صورت فقط

نگاهم باعث شد  م،یسکسکه مانند نفس ها یشد و صدا یم نییکه باال و پا یا

 و بعد لمس کوتاه چانه ام زمزمه کند: اوردیلبخندش محو شود، دستش را جلو ب

 

 یبه آدم نگاه م یطور نیا یوقت استیکار دن نینداشتن تو سخت تر_دوست 

 !میبخر یآب نبات توت فرنگ می..باشه، بریکن

 

اش قهر کرده بودم شکر  ییکه با خدا ییو در دلم به خدا دمشینگاهم بوس با

 کابوس را تمام کنم؟ نیگفتم، اگر امروز نبود....چطور قرار بود ا

 

 دانستم پشت آن در بزرگ همچنان پابرجاست. یکه م یکابوس

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

و هم، آب نبات  میدر آن خانه، هم ناهار خورده بود یجلو میبرگشت دوباره یوقت

و  اریکه ظاهرا کوه ییتلفن، با آلما یپا یام تمام شده بود. حت یتوت فرنگ

برقصد و  اریکوه ی. به او گفتم برامیکرده بود هم حرف زد وانهیهمسرش را د

 کند! اش یهنرش را نشانش بدهد و بخواهد همسر او هم همراه



 

به هوا رفت و  شانیخنده ها کیبلندگو بود که شل یرو میاما صدا هراظا

ها باعث  نیا ینکشانم. همه  راههیدرخواست کرد، همسرش را به ب اریکوه

بار دوم پشت در قرار  یو وقت ردیذهنم آرام بگ یتنها کم ،یشده بودند کم

 نشده باشند. سیاز شدت عرق خ میمثل قبل، کف دست ها میگرفت

 

سرش باشم.  یمن در اتاق او و باال الیشدن ل داریخواسته بود تا زمان ب آرکان

تر دور کند.  شیب یخواست من را از تنش ها و سوال و جواب ها یاحتماال م

از آن  یاما وقت نمیبه صورت پسرها نگاه نکردم تا واکنششان را بب میمستق

از قبل ممنون ش تر یکند ب ییدختر نوجوان خواستند من را به اتاق راهنما

 آرکان شدم.

 

که تمام  یبزرگ با تخت یبود. اتاق یو زرشک یاتاق با تم قهوه ا کیاتاقش 

با  یلیشده، وسا دهیکش پیتا ک پیک یکرده بودند. پرده ها یتاجش را کنده کار

 یبه پهلو رو ده،یپر یکه با رنگ و رو یو البته...زن ریو دلگ رهیت یرنگ ها

 آن تخت خوابش برده بود.

 

راک  یبه صندل یآرام یمن زد و با صدا یبه رو ینوجوان لبخند دخترک

 داخل اتاق اشاره کرد:

 

 ! نینی_بش

 

 ینگاهم کرد. حس کردم م یدودل کم ستادم،یتکان دادم اما همان وسط ا یسر

حرف، از اتاق خارج شد و در را  یشد و ب مانیاما پش دیبگو یزیخواهد چ



انداختم و  میشانه ها یفرستاد. شالم را رو رونیب نهیبست. نفسم را محکم از س

 اش نگاه کردم. دهیرنگ پر یبعد، به چهره 

 

خم شدم. به  یزانو گذاشته و کم یچهارقدم و بعد دستم را رو قایرفتم، دق جلو

 ش،یموها انیجاخوش کرده م دیسف یصورتش زل زدم، به تارها یچروک ها

 یگفتند حس م یکه همه م یدرانه اان عطر بدن ما نمیتا بب دمیکش یقینفس عم

از  یکه اشک درشت منفرستاده بود رونینه.. اما هنوز بازدمم را کامل ب ایکنم 

سرم را  دیایصورتش فرود ب یکه رو نیچشمم سرخورد، قبل از ا یگوشه 

 و همزمان با صاف کردن بدنم، دست پشت گردنم قرار دادم. دمیعقب کش
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کنار تخت...نگاهم پر  زیم یقاب عکس رو کی دنیچرخاندم و بعد، با د چشم

مرد جوان قرار  کیکه در بغل  یشد از حسرت، نوزاد درون عکس، همان

 داشت احتماال خودم بودم. چشمانم را بستم و با تأسف سرم را تکان دادم.

 

 ینیسنگ یناراحت، به جا یآن مبل ها ینشستن رو یبود که به جا خوب

 یجا بودم. سکوت حاکم درون اتاق باعث شده بود حت نینگاه ها...حاال ا رآنیز

 ساعت را هم بشنوم. یعقربه ها کیت کیت یصدا

 



راک قرار داده و بعد، با  یصندل یدسته  یشالم را رو یبا سردرگم دم،یچرخ

شد راحت در آن  یبود و م یتخت خال گریتخت نشستم. طرف د یرو اطیاحت

درآمده و بعد دستم را کنار دست او  دهینرم، به حالت خواب یلی. خدیجا دراز کش

جلوتر  رادستش نگاه کرده و سرم  یکمرنگ رو یقرار دادم. به لک ها

 .دمیکش

 

قرار دستم هم جلو رفت، مشت شد و کنار بدن او  یکیتار شد و آن  چشمانم

صورتم خورد چشم  ینفسش، رو یو وقت دمیگرفت. باز سرم را جلوتر کش

همه سال  نی. قانع نبودم...بعد ازدیچشمانم آب شود و بر یبستم و گذاشتم، تار

ام را  یشانیدستش، پ یفاصله هم قانع نبودم، دستم را لغزاندم رو نیبه ا

 اش و بعد، محکم و تند نفس گرفتم. نهیچسباندم به س

 

 که نداشتمش: ییو زمزمه ام، پر بود از درد سال ها ختهیتر از آن اشک ر تند

 

 !ی_مامان...مامان

 

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

 نشد؟ داری_ب

 

 ش،یصدا دنیباز شدن در و ورود دختر نوجوان را متوجه نشده بودم، با شن 

د خودم را مهمانش کرده بودم دور کرده و بو یساعت کیکه  یاز آغوش عیسر

 یزیآم طنتیش ی. لبخنددیکش ریت ،یحرکت ناگهان نینشستم، سرم به خاطر ا

 زد و شانه باال انداخت:

 

 ده مگه نه؟ یبغلش مزه م دنی_خواب



 

سوخت. با انگشت اشاره و  یبند آمده بودند اما چشمم به شدت م میها اشک

انداختم، ظاهرا  ینگاه الیل ی دهیهمچنان آرم یشصت فشردمش و به چهره 

 بود: یتر از تصورم قو شیکرده بودند ب قیکه به او تزر یآرامبخش
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 ؟یهست ی_تو ک

 

 یروسر ریبافته شده اش، از ز ی. موهادیخند یم نیریباال انداخت، ش یا شانه

 تخت نشست و لب زد: یصدا کنارم رو نیبود. با کم تر دایکامال پ

 

 خواهر من. اسمم بهارکه! یش یم ی_اگه شما راست بگ

 

 یکیداشتم،  یبیحس عج کیخوردم، بعد من، باز صاحب دختر شده بودند؟  جا

 انداختم: نییحسادت...سرم را پا هیشب یزیچ

 

 نگفتم._ من دروغ 

 



شباهت اعتماد کرد، اما من ازت خوشم  هیبه حساب  دیگه نبا ی_داداش باراد م

 .یباحال جوابش رو داد نیاومده. همچ

 

 فیزدم و نگاهش کردم، ظر یپس برادرش همچنان شک داشت. تلخ لبخند 

 یزیو خاص بود. چ یشرق یلیمن نبود اما، چهره اش خ هی...شببایبود و ز

 درش اشاره کرد:نگفتم و باز به ما

 

گه بچه کوچولو، اما  یخوابم. بهزاد بهم م یم ششیپ یواشکی امیشبا م ی_بعض

 ده. مگه نه؟ یخب مزه م

 

 یبودم نگاه دهیدراز کش شیقبل رو ی قهیتخت که چند دق ی هیاز رو یقسمت به

 م،یرا کردم صدا میانداختم، چروک شده بود. با دست صافش کردم و سع

 حسرت و عقده ام را نشان ندهد:

 

 _اوهوم.

 

 فیظر یسرش را کج کرد و من چشمم به گردنبد طال د،یکش یقیعم نفس

 دوستش داشتند: یلیافتاد. حتما خ دشیاسمش، دور گردن سف

 

 _اون آقا شوهرته؟

 

 زد: یا وسانهیمنظورش آرکان بود. سرم را تکان دادم، لبخند مأ احتماال

 



 کنه. یو نبوده، دق م یکرد_مامان بفهمه شوهر 

 

جلو بردم و بافت  دیخودم بود. دستم را با ترد هیو سرزنده بودنش شب طنتیش

 را لمس کردم: شیموها یآمده  رونیب
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 ؟یریگ یانقدر زود با همه گرم م شهی_هم

 

تر برا لوس  شیلبخند زد، حس کردم کج کردن سرش را، ب طنتیم با شه باز

 برد. حرکاتش واقعا بامزه بود: یجلوه دادن خودش به کار م

 ..من که عاشقشم.ستین دمیزبونم به عمه خانم رفته، بع نیگه ا ی_مامان م

 

رفته بودم.  دهیمن هم به همان عمه خانم ند دیزدم، شا یحس و حال لبخند یب

کردم  یدرک نکرده بودم. حس م یلیخواهر را خ کیداشتن  تیهنوز واقع

...به او یتر از خوشحال شیمغزم توان قبول کردنش را انقدر زود ندارد، ب

شالم را برداشتم.  م،یبه لباس ها دنیکردم. بلند شده و بعد دست کش یحسادت م

توجه من و آن دختر را  ،الیل فیضع یبودم که صدا نداختهیسرم ن یهنوز رو

 یلب ناله م ریباز کرده بود و مرتب ز مهیبه طرفش جلب کرد. چشمانش را ن

 کرد:

 



 _دخترم...بارانام!

 

 یرا آرام صدا کرد، چشمانش کم الیبهارک خشک شد و ل یلب ها یرو لبخند

از  یلیچرخاند، برعکس خ یکم یباز تر شدند و سرگردان، سرش را به سخت

 آورده بود: ادیرا به  زیشدن همه چ داریآدم ها انگار به محض ب

 

 _کوش؟ کوش؟

 

نشست و  میبهارک رو ی دهیامد، نگاه ترس یگرفته بود و راحت در نم شیصدا

که چشمش در چشم من قفل شد،  نیرا به جلو برداشتم. هم نمیمن...قدم سنگ

شدند و دستش،  سیخ بالش افتاد، چشمانش یبلند شده اش باز رو یگردن کم

 دهانش نشست: یرو

 

 من، پس خواب نبود! ی_خدا
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 کیمثل  زیکه همه چ نیکه خواب نباشد... به ا نیشک داشتم، به ا نیبه ا من

من را به طرف  یوقت دندیلرز یباره نابود نشود. دستانش م کیحباب به 

سر  هیگر یها یاش قرار داد و ها نهیس یسرم را رو یوقت د،یکش یخودش م



را به  نتر م صانهیحر ش،یبهارک خواست او آرام باشد و به جا یداد، وقت

 خودش فشرد.

 

 چسباند گواهش بود. یطور من را به تنش م نیکه ا نیداشت...ا باورم

 

 ییجا کیدانم. فقط از  یقورت دادم را نمکرد و چقدر من بغض  هیگر چقدر

بهم و  میشده بود رهینه او اشک داشت و نه من بغض. خ گریبه بعد، د

همان تخت  یرفته و من، رو رونیدستانمان در دست هم بود. بهارک از اتاق ب

 یرگیحال از خ نیو با ا دیلرز یکنارش نشسته بودم. ضعف داشت...دستانش م

کردم  یکرد و من حس م یدستم را هم رها نم یحت د،یکش یبه من دست نم

 به عرق نشسته. مانیکف دست هردو

 

 بخشم. یوقت مارال و نم چی_ه

 

 ای دنیحال بخش نیمارال حق هردو نفرمان بود. با ا دنیافتاد، نبخش نییپا سرم

 اندازه سخت بود: کیمن به  یبرا دنش،ینبخش

 

 .نی_شما باورم دار

 

هنوز  شیو چشم بست. صدا دیکش یقیرا به صورتش چسباند، نفس عم دستم

 :دیلرز یم

 

چسبوندم  یدستت و م یخواب بود یوقت یطور نیهم ،یاومد ایبه دن ی_وقت

 نیدستارو نشناسم. تو تمام ا نیتونم ا یمن نم دمت،یبوس یصورتم و م یرو



 یم یکس یوقت م،یدیرس یآدم اشتباه م هیو به  میگشت یدنبالت م یسال ها، وقت

 یگاهیابه ج ،یکرد دختر ماست تا به خاطر ثروت ره یاومد و ادعا م

 کرد. یحس مادرانم جلوتر از من عرض اندام م شهیبرسه...هم

 

 شده بود: سیقطره اشکش خ کیرا کوتاه بستم، دستم با  چشمانم

 

 .میایم شیآزما یبرا نی_من هروقت بخوا

 

 :دیخودش را باال کش یو بعد، کم دینگاهم کرد، دستم را بوس دانهیناام

 

 زدن؟ یخواب بودم، پسرا حرف ی_وقت

 

مادرانه اش،  ی زهیکه انقدر مطمئن بود به غر نیرا کوتاه تکان دادم، ا سرم

 کرد. یحالم را خوب م
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 یکینگفت بهم اما معلومه شک داره...اون  میحرف زدم، مستق شونیکیفقط با -

 خورد. یبچه ها آب نبات م نیداشت ع یاونم وقت دمشیهم، فقط د

 



را لمس کرد. کم  میبار، موها نیو ا دیزد، باز دستم را بوس یبغض آلود لبخند

 ب باشد:خوا زیزد..انگار هراس داشت همه چ یتر پلک م

عاشق شکالت و  ه،ییو سربه هوا طونی_منظورت بهزاده؟ پسر ش

چندوقت آدما به خاطر سوء استفاده  نیتره، انقدر ا ی...باراد اما جدهینیریش

 نقطه ضعفمون گذاشتن که به همه مشکوکه. یدست رو

 

 .نیشک داشته باش دی_شما هم با

 

کرد، دستش را دو طرف گونه ام قرار داد و  دایبغض آلودش وسعت پ لبخند

اش گرفت و سرم را به  هیام را با شصتش لمس کرد. باز هم گر قهیاطراف شق

 کرد: کیاش نزد نهیس

 

 یبرم...چطور م ینم ادیاز  دم،یچشمات و د مارستانیب یبار که تو نی_اول

 یوشده با خودم ت یشباهت مخف نیتونم چشمات و، عطر تنت، حس دستت و، ا

 و شک کنم؟ نمیچهرت و بب

 

. سرش را دمیچیدور تنش پ دیرا درآغوشش بستم و دستانم را با ترد چشمانم

 سرم گذاشت و من با بغض زمزمه کردم: یرو

 خواد مطمئن شم. ی_دلم م

 

 ؟ی_به چ

 

سوختند. مارال در حقمان  یم بیرا از آغوشش جدا کردم، چشمانم عج سرم

 کرده بود. تیجنا



 

 .یکه شما مادرم نی_به ا

 

اعتماد شده بودم که دلم  یرا با درد بست، درد هم داشت...ان قدر ب چشمانش

 را منطق ثابت کند.  زیخواست همه چ یم

 اعتمادم کرده بود. یب ا،یدن نیا

 

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

 انقدر مشخصه؟ زیهمه چ یواقعا الزمه وقت شیآزما نی_ا
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به خانه،  میرفتم. تازه برگشته بود یواریکرده و به طرف کمد د زیرا آو لباسم

تر از  شیحال ب نی. با امیبمان ششانیبا تمام وجود خواسته بود پ الیل یآن هم وقت

گردم اما  یسرد آن خانه را تحمل کنم. گفته بودم برم یتوانستم فضا ینم نیا

 ...شیبعد از آمدن جواب آزما

 

 یگه، هم به اون پسره  یهم به خودم ثابت شه که مارال راست م دی_با

 خودخواه.

 



را عوض  شیتخت نشست، هنوز لباس ها یخسته اش را فشرد و رو چشمان

خودش باز کرده بود و  یمن را جلو یشیلوازم ارا فیهم نکرده بود. آلما ک

 زدم. یکرد. لبخند محو یم یرا بررس اتشیمحتو یداشت با کنجکاو

 

 شد. یور و اونور پاس کار نیبچه خسته شد انقدر ا نی_ا

 

زانو گذاشت و با وجود تمام  یآلما ماند، آرنج دستانش را رو یاو هم رو نگاه

 لبخند دخترش را مهمان کرد: کمیاش  یو کالفگ یخستگ

 

 عمرم؟ یکن یم کاری_چ

 

محتاط درش را باز  یلیآلما باال امد، رژ لبم را نشان پدرش داد و بعد خ سر

 کرد:

 

 _آلما لبش قرمز شه!

 

نشست و رژ لب را از دستش  نیزم یبرخواست و کنارش رفت، رو آرکان

 :دیرنگش، سرش به طرف من چرخ دنیگرفت و بعد د

 .یرنگ و استفاده کن نیتاحاال ا دمی_ند

 

بودم و کاسه   ختهیتمام عمرم، اشک ر یکرد، امروز به اندازه  یدرد م سرم

اتوبان  کی هیخود داشت. شب یسوخت. فکرم هم جا یم بیچشمش عج

را پشت گوشم  میکردم و بعد، موها زانیرا در کمد آو زیدوطرفه و شلوغ. آو

 فرستادم:



 

 باشم. یهپل رونیرم ب یم_آخه آقامون دوست داره 

 

 را به طرفم گرفت، آلما حاال پلت رژ گونه ام را باز کرده بود.  رژ

 

 چشم. ینه تو یمرتب باش رون،یب یر ی_آقاتون معتقده م
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چقدر خوب است که دارمت و  میبگونگاهش کردم، تا نوک زبانم امد  فقط

 زد: یداد. لبخند محو یقورتش دادم. به نظرم نگاهم کامال نشانش م

 

 .نمتیبزن بب ای_ب

 

 یرو  ،یینبود. بدون نگاه کردن در جا کمینزد نهییرا از دستش گرفتم، آ رژ

کردم پخشش کنم. بعد هم با بستن  یسع م،یو با بهم فشردن لب ها دمشیلبم کش

 تخت پرتابش کردم. یدرش، رو

 

 ؟یپسند ی_م



 

و دستش را از پشت  دیکش یقیبود. نفس عم زیزد، چقدر نگاهش عز یخند تک

کنار دخترش  ن،یزم یتخت نشسته بودم و او رو یستون بدنش کرد. من رو

 کرد: یکه داشت رژ گونه ام را پخش صورتش م

 

 خوشگل خانم. نیبش نیزم یکنارم رو ای_ب

 

 یها الیخ ینقش ب می. هردو خوب داشتدیکش ریام ت قهیآمدم، شق نییتخت پا از

 میلب ها یتر رو قینشستم و او دق کشی. نزدمیکرد یم یخوش را باز شهیهم

چانه ام قرار داد،  ریبرداشت و ز نیزم یدستش را از رو کیشد،  رهیخ

 چشمان هردونفرمان خسته بود:

 

 ز تو قانع نشود. دنیبه د نهییکه تو را داده خدا، ترسم آ یبیلب بوسه فر نی_ا

 

 یخنده، کامم تلخ شد. نداشتمش چه م نیافتاد و وسط هم نییسرم پا دم،یخند

 شد؟:

 

 بود آرکان. یروز سخت یلی_خ

 

و  نیرا به شانه اش چسباندم. دستش پشت کمرم قرار گرفت و من چند سرم

 شده بود: یجد شیصدا. وستهیو پ قیعم دم،یچندبار نفس کش

 

 .زمیدونم عز یدونم....م ی_ م



 

 کردم. یکرد من دق م ی_اگه باورم نم

 

داد  نیقاطعش، نشان از ا سیحرکت کرد و ه نییکمرم به باال و پا یرو دستش

طور آرام و  کیمرد،  نیکه حرفم به مذاقش اصال خوش ننشسته بود. من و ا

 نه عشق نیگمانم ا. میبود دهیدر هم تن یبیو عج وستهیپ
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. می..ما هم را دوست داشتیتفاوت یاش و نه ب یریبه شکل شعله ور و اساط بود

که عقل و منطق و آرامش هم  ییهمان جا ا،یحس دن نیو باالتر نیقشنگ تر

 در همان نقطه.... اقیآمدند. دق یو محس جل نیا یاری یبرا

 

 شن؟ یتموم م یروزا ک نی_ا

 

 .تیو قاطع مانیمطمئن بود، پر از ا لحنش

 

غمش  یو بدونه، نه تو نیاگه ا زادی... آدمیو نه شاد هینه غم دائم زدلمی_عز

تموم  ایدرد و تلخ نی. چندوقت بعد، احتماال تمام اشیخوش یشه نه تو یغرق م



به خواهرت  یاون روز دار دی...شادتیجد یو خانواده  یمون یشدن، تو م

 .یکن یم ادعو یو با برادرت سر تصاحب آب نبات چوب ید یم ادیرقص 

 

و  قیدق دم،یشانه اش عقب کش یبود. سرم را از رو ینیریتصور ش دم،یخند

 لبم را لمس کرد: یزد و بعد، گوشه  یدوباره در چهره ام گشت

 

 .میحرف بزن یجد ندمونیباشه راجع به آ ادمونی_بعدش اون روز، 

 

 انیم یکرد. خنده  یرو شیلبم پ ینرم یلمس دستش، رو د،یباال پر میابرو

 دور پلکش دوخته شده بود: زیر نیچشمانش با چند چ

 

که  نیاتاقمون، ا یرژ لب قرمز خوش بو و کاربردش تو نی_مثال راجع به ا

  یرو از تک فرزند ...آلمادیچپت کنم و بعدش شا یلقمه  هیمن 

 .میبد نجات

 

 یاز چشمانش م دم،یعقب کش یچشمانم را براق کردم و تنم را کم عیسر

 داد: یکه گفت را انجام م یریس نیخواندم اگر آلما در اتاق نبود قطعا ا

 

سال  یبذارم برا دیبتونم بدم، با دهی_اصال فکرشم نکن، امسال که کنکور و بع

 یبوشهر دوباره م میشم و درس دارم. تازه برگردبعد...بعدشم دانشگاه قبول 

حواسم به مارالم باشه...آلما خودشم  دیدم. با یسالن آموزش رقص م یرم تو

 ی..چهارنفرمیمون یم یگوشت فرو کن ما فعال سه نفر یو تو نیکوچولوا...ا

 .میش ینم

 



 تکان داد: یو سر دندیلرز شیشانه ها د،یخند

 

 ؟یچ ی_پنج نفر

 

چشمم به آلما افتاد و  م،یایاز خجالتش در ب غیج کیکه بخواهم با  نیاز ا قبل

دهانم باز ماند. آرکان رد نگاهم را گرفت و او هم مبهوت فقط توانست اسمش 

 بلند یطرف ما...ک دیلب صدا کند. سر آلما چرخ ریرا ز
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دانم فقط با همان رژ قرمز افتاده  یبود نم و خودش را به تخت رسانده شده

 یتخت تمام صورتش را قرمز کرده بود. دور لبش را به طرز افتضاح یرو

هم کامال رنگ گرفته بودند. هنوز رژ در دستش بود  شیسرخ کرده و گونه ها

 زد: یع لبخندیچه کرده که سر دیکرد. انگار خودش فهم یو او هم به ما نگاه م

 _اوجل شدم؟

 ی. خودش هم رژ را رودیاش کوب یشانیچشم بستم و آرکان دستش را به پ من

 را با دستان تپل کوچکش عقب راند: شیموها عیتخت پرت کرد و سر

 _آلما الال؟

...وروجک کارش را میخنده زد ریدر چشمان آرکان افتاد و هردو ز چشمانم

 گفت الال. لحن آرکان، واقعا کالفه بود: یکرده و م

 ؟یکرد یشکل نیجان، چرا خودت و ا_آخه بابا

******************************************************** 
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 کشه. یطول م شیتا اومدن جواب آزما ی_حدودا سه هفته ا

  

. آلما سرش دمیلب زمزمه کرده و به طرف آرکان چرخ ریز دهیهفته را کش سه

رنگ  دیسف یبه فضا یا دهیطور ترس کیشانه اش قرار داده بود و  یرا رو

. میخودش بود که امروز، او را همراه خودمان کن شنهادیبود. پ رهیخ شگاهیآزما

 سوخت. یدستم م یرو یریلمس کردم. محل نمونه گ دست تپل دخترک را

  

 خوان اتم بشکافن؟ ی_مگه م

  

 شد: کمیرا پشت تن آلما قرار داد و نزد دستش

  

 زود بگذره. لیدم خ ی_قول م

  

طول زمان، به  نیا دنیهم بعد شن الیفرستادم، پسرک بداخم ل رونیب ینفس کالفه

 شیلحظه هم اخم ها کیها نشسته بود رفت.  یصندل یطرف مادرش که رو

 دیچرخ یما م یآلما، آن قدر شوکه رو دنیهم بعد د الیکرد. نگاه ل یرا باز نم

 ست؟یچه کس خترد نیباشم تا بخواهد بپرسد، ا کشیخواست نزد یکه دلم نم

  

 و آلما را در آغوشش جا به جا کرد: دیچرخ یآرکان کم سر



  

 ن؟ییپا یای_دخترم نم

  

و آمدنش همراه آن  الیبزنم و با بلند شدن ل یسرتقانه اش، باعث شد لبخند نچ

بالفاصله و  ستادندیکه ا کمانیمان، کنترلش کردم. نزد یکیپسر تحفه  به نزد

 کیبا وجود سن نزد الیکردم. ل سهیناخوادگاه سرو وضعشان را با خودمان مقا

 بود. دهیبه پنجاهش، مناسب و جذاب لباس پوش

  

 !ننیخونه، گفتم ناهار تدارک بب نیایهمراهمون ب _لطفا

  

ملتمسانه و پر خواهش بود، همچنان داشتم دست آلما را که  تینها یب لحنش

 کردم: یبود نوازش م دهیچیآرکان پ یدور شانه 

  

 ...شیتا زمان اومدن جواب آزما نی_بذار

  

 معلوم بود دوباره بغض کرده.  د،یحرفم پر انیم

من مشخصه، من بعد سال ها خودم تمام شب پلک  یبرا شیآزما_جواب اون 

 هم نذاشتم و خونه رو مرتب کردم که امروز تورو با خودم ببرم اون جا.  یرو

  

 ه؟یدخترخانم ک نی_ا
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پرسشش اعالم حضور کرد،  نیم که باراد با ارا نداده بود الیجواب ل هنوز

داد جواب را به خودم  ینگاهم در نگاه آرکان قفل شد. اعتماد نگاهش نشان م

نداشتم و  یپسر و رفتارش دل خوش نیباشد. از ا یکردم لحنم جد یسپرده. سع

 دادم. یبدبختانه، حق را هم به او م

  

 _دخترمون!

  

به ما دوخته  ماریو چند ب رشیبلند هردونفرشان، باعث شد نگاه مسئول پذ یچ

 مبهوت باراد را: یرا حس کردم و بعد صدا الیرنگ ل دنیشود. به وضوح پر

  

 ؟یسه چهارساله دار یبچه  هیمگه تو چندسالته که  ؟یچ یعنی_

  

لحنش،  نیبار و ا نیاخم ا نی. از ادمیکش یقیاسم او را صدا کرد، نفس عم الیل

 توجه نبود. یو من ب هیقض نیخوشم آمده بود. پس آنقدرها هم به ا

  

 هیشب قایمن دق ی_خب من، همسر دوم آرکانم. آلما حاصل ازدواج اولشه و برا

 تونم مادرش باشم. یکه خودم م هیدختر بچه ا

  

و چشمان باراد  دیباره بغضش بلند ترک کیزد، به  هیسست به باراد تک الیل

کردم. معلوم بود  یآرکان نگاه یزدم و به رو یمحکم بسته شدند. لبخند تلخ

روند تا  یم نینزد و با اشاره به آلما، لب زد که به ماش یناراحت است اما حرف



ام  یبه خاطر نوع زندگ الیل ی هینترسد. سرم را تکان دادم. گر نیتر از ا شیب

مرد زن طالق داده و صاحب بچه شده  کیسر هم یکه در هجده سالگ نیبود؟ ا

 بودم؟ 

  

کرد، اما خب...به نظرم  یم هیدخترش گر یاز نظرش بد بود و داشت برا نیا

 قرار دادم: شیبازو یاتفاق بود. دستم را رو نیمن هم یتنها شانس زندگ

  

 ستیمن آرکان و آلما بودند. بابتش الزم ن یشانس زندگ نیبهتر ن،ینکن هی_گر

. بعدش میبر ییجا دیقبلش با یمنته یی. سه تامیایناهار م ی...برانیناراحت باش

 . فعال خداحافظ.میایخودمون م

  

آن پسر تحفه را  یشانیپ یآن اخم برادرانه  یتا آرامش کنم، نماندم تا حت نماندم

 . نمیبب

مناسبات سخت بود، درک  نیمن هنوز هم درک ا یخواستم بروم، برا یم فقط

و  یبرادر و خواهر داشته باش ،یصاحب مادر شو یکه چطور ناگهان نیا

چشم زدم  یرو شگاهیام را با خروج ا آزما یافتاب نکی. عیدل بسوزان شانیبرا

پوشاندم. آلما را  یاندک چشمم را م یسرخ دیرفتم. با نیو بعد، به طرف ماش

داشت  لشایچرخاند و به خ یرا م نینشانده بود و او فرمان ماش شیپا یرو

آلما  د،یکرد. سوار که شدم نگاه هردونفرشان به طرف من چرخ یم یرانندگ

 .دمیبغل کردنش محکم گونه اش را بوس نیو من ح دیخودش را به طرفم کش

  

 د؟یخر میناهار اما قبلش، بر می_قبول کردم بر

  

به  رهیچشمم برداشت و خ یرا از رو نکیدستش را جلو آورد، ع د،یخند محو

 نگاهم زمزمه کرد:
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حسابمون نمونده.  دنیبه ته کش یزیاما چ مینگاهت و پنهون نکن...بر ی_سرخ

 ک،ینزد یا ندهیکار نکردم. احتماال در آ یمدت درست و حساب نیمن واقعا ا

 .میت بخوربه بن بس یحساب

  

توانستم با  یبود م نیباال انداختم، مهم نبود چشمانم سرخ بودند، مهم ا یا شانه

چشم  یرا از پدرش گرفت و رو نکمیچشم ها هم لبخند بزنم. آلما ع نیوجود ا

 خودش گذاشت:

  

گردم سر  یشه. هم من برم یدرست م زیبوشهر همه چ مینداره، برگرد یبی_ع

 یدانشگاه..مراجعاتم کم کم برم یگرد یتو برم دیکارم هم با شروع ترم جد

 گردن.

  

 زد: یگرفت لبخند یمن ژست م نکیآلما که با ع یبه رو د،یکش یقیعم نفس

  

 خوبه. یلی_خ

  

 چسباندم: یصندل یباال انداخته و سرم را به پشت ییابرو



  

 خوبه؟ ی_چ

  

 خم شده بود.  یفرمان ضرب گرفت، به طرفم کم یدستش رو با

  

 !ندهیبه آ یدواریکه ام نی_ا

  

شد.  ینم الیخ یکرد ب یرا در چشمش فرو نم نکیع یآلما تا دسته  دم،یخند

 و او اخم کرده نگاهم کرد: دمیرا از دستش کش نکیع

  

 _تورو دارم آخه!

  

خاص  یجذاب و حالت ینگاه ن،یریلحن ش کیجوابانه و بالفاصله با  حاضر

 زمزمه کرد:

  

 م؟یکن آخه....حاال کجا بر ی_کم دلبر

  

 کی ششیته ر یگردنم، صورتم را جلو بردم و رو یرا خم کردم رو سرم

 ریس کی هیشب میمرد، برا نیزد. ا یپر م شیآرام کاشتم. دلم برا یبوسه 

 تکامل بود.

  

 . دیخر هیثل بهارک هددختر شونزده هفده ساله م هی یکه بشه برا ییجا هی_ 

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



  

 نازه.  یلی_خ

 

فر شده  یرا به بهزاد سپردم، آلما را بغل گرفته بود و مرتب به موها نگاهم

 یکوتاه دوکلمه ا یجمله  نیبود که ا یبار نیسوم نی. ادیکش یاش دست م

 یرا الاقل کم نمانیبود جو سرد ب نیاش ا یرا به کار برده بود. خوب یفیتوص

 یم یباز ودشخ یآلما را گرفته بود و داشت برا پدیشکست. بهارک آ یم

 کیبه من بود و باراد، با  رهیکرد و خ یدست من را مرتب لمس م الیکرد. ل

نشسته و  با لبخند به  گرمیزل زده بود. آرکان هم سمت د نیمن اخم به زم

 کرد. یدخترش نگاه م
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 . ختیموهاش بهم ر ی_انقدر به موهاش دست زد

  

دانستم چرا انقدر  یطلبکارانه ام نگاهشان را به طرفم چرخاند، نم لحن

زل  شیآلما بود. بهزاد هم به موها یموها یمقابلشان گارد داشتم. نگاهم رو

 زد.

  

  ؟ییبگه دا دیبه من با نیا یعنی_بهم نخورد که، 

 .شی_البته بعد اومدن آزما



  

را به همراه داشت. نفس  الیجمع و اخطار ل یشده  نیباراد، نگاه سنگ ی جمله

 نیمغزم را سوراخ کرده بودند. من ب خ،یس کیکردم با  یحس م دم،یکش یقیعم

 داشتن خانواده و نداشتشن معلق بودم.:

  

ذارم  ینم شمیبعد اومدن آزما ینه...حت شونیاما به ا ،ییتونه بگه دا ی_به تو م

 .ییبهش بگه دا

  

 آلما را یاخم نگاهم کرد و بهزاد، محکم گونه  با

 :دیبوس 

  

 .یی_پس به من بگو خان دا

  

 آرکان را بهم باال فرستاد. یباراد، ابرو عیسر ی جمله

  

 منم. شیی_خان دا

  

 باره: کی یتند نیگفتنش و نه به ا شینه به آن آزما دم،یرا جلو کش خودم

  

 !نهیا شیی_خان دا

  

 خطاب قرارم داد: ینگاهم، بهزاد هم شاک انیبا اخم زل زد م باراد



  

 گن مادمازل. یبه درخت م نی_ا

  

انداختم.  میپا یرا رو میزده و پا هیمبل تک یدوباره به پشت دم،یکش یقیعم نفس

 شهیکه هم یکه صحنه ا یآدم هیام بود. شب رهیخ یبیو لذت عج یتگیبا شف الیل

 .دهیکرده، در عالم واقع د یتجسم م ایدر رو

  

 .نیکرد تشیبد ترب یلی_بهتون برنخوره ها، اما خ

  

شده  رید گری. اما دردیرا بگ میبا آمال جان گفتنش، خواست جلو عیسر آرکان

با گرفتن  الیسالن را ترک کرد و ل یبیبود چون باراد، با حرص و خشم عج

 :دیشانه ام را بوس یچشمش، رو یاشک گوشه 

  

به  یده. وقت یجونشم برات م ز،یباراد ثابت شه همه چ ی_دورت بگردم، برا

 تر ذوق داشت. شیباراد از همه ب ،یاومد ایدن
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آن پسرک  یفکر کنم که واقعا برا نیخواست حرفش را باور کنم، به ا یم دلم

 یکی یشد لنگه  یماندم، م یخانواده م نیداشتم و اگر در ا یادیز تیبداخم اهم



پروراندم. نفس  یرا سال ها در ذهنم م شانیایکه رو ییاز همان برادرها

 . گونه ام را لمس کرد:دمیکش یقیعم

 

 بود. ی_کاش ره

 

شد و نوچ ناراحت بهارک را  ریجمله، از چشمش سراز نیبعد گفتن ا بغضش

 یجمله را گفت، وقت نیکه ا یدر همان لحظه ا قایافتاد. دق نییبلند کرد. سرم پا

فکر کردم.  نیگونه ام نشستند من هم به هم یانگشتانش رو یلمسم کرد و نرم

بغض آلودش،  حنو ل دیبود. سرم را به طرف خودش کش یکه کاش ره نیبه ا

 دلم را آتش زد:

 

. نهیروز و بب نی...اما خدا نخواست زنده بمونه و ایلیدنبالت گشت، خ یلی_خ

 روز خوش بعد گم شدن تو به خودش بدهکاره. یلیخانواده خ نیا

که آرام شد، دستانش را  یشانه اش بود. کم یرا بستم، چانه ام حاال رو چشمانم

. نگاهش خجالت بار بود، با نوک دمیاز دورم رها کرد و من عقب کش

 زد: یرا پاک کرد و لبخند لرزان شیاشک ها عیانگشتانش سر

 

 کنم.نتونستم خودم و کنترل  د،ی_ببخش

 

 دنشیبرداشت و بعد کش زیم یاز رو یزدم. دستمال یا مهینصفه و ن لبخند

 صورتش، زمزمه کرد: یپوست سرخ شده  یرو

 

 _اون زن االن کجاست؟

 



فرو کرده  الیکه از پشت خنجرش را در جان ل یقیبه مارال بود، رف منظورش

 بود. به آرکان نگاه کردم، با چشمانش خواست آرام باشم. 

 

 ازتون بکنم؟ یخواهش هیشه  ی_م

 

چروک خورده  یچشمانم خوب نگاه کرد، دور چشمان خودش که حساب درون

لب  ینزده، دستش را رو یو هنوز حرف دندیجوش شیبودند. دوباره اشک ها

 گذاشت: میها

 

 دم که نخواه ببخشمش. ی_قسمت م
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پر درد بود که چشمان من هم نم برداشتند و زود خودم را  یآن قدر لحنش،

 .دمیکش نییکنترل کردم. مچش را لمس کرده و دستش را پا

 

 .نینکن تیاما ازش شکا ن،ی_نبخش

 

 شکست: شیصدا

 



 دردت به جونم؟ یخوا یم یازم چ یدون ی_م

سوخت، بهزاد  یم میزدم. گلو ید، لبخند تلخاش کار را سخت کرده بو یناباور

متأثر و ناراحت آلما به بغل از خانه خارج شد و احتماال به باغ خانه رفت. به 

داشت. حس  یبینگاه کرده و بعد آرام، لمسشان کردم. حس عج شیدست ها

 مادرانه بود. شیدست، که گرما کیلمس 

 

من و  یایاون بود که خراب کار شهیبود. هم بیمن و مارال، عج ی_زندگ

گفتم که باالخره  یجا بود بهش م نیکرد، اگه بود، اگه االن ا یم یماست مال

 کنم. یم یبار من دارم کار تورو ماست مال نیا ده،یچرخ نیزم

 

 :دیاش کوب نهیس به

 

با چشم  یمرده، هجده سال نداشتمت و ره ی. رههیکه زد، جبران نشدن ی_زخم

بردت، بهارک  ی. وقتدنیخونه پاش نیجده سال گرد مرده به امرد. ه یانتظار

بود سقطش کنم و خدا خواست که  کیماهه باردار بودم. چندبار نزد کیو 

. ما نایا یبرا دپدر ش یبچه هام نه ره ینه من مادر بودم برا گهیبمونه. اما د

جبران  نای. امیبه بچه هامون توجه کن دیرفته بود با ادمونی. میدوتا مرده بود

 شن. ینم

 

مهربانانه رو به بهارک بغ کرده کرد و خواست تا  یلیهم برخواست، خ آرکان

 ینگاهم کرد. به مرحله ا قیاش کند. قبل رفتن اما دق یتراس خانه همراه

نگاهش نگران بود و در  دم،یفهم یحرف نگاهش را م گریبودم که د دهیرس

بود. نبودن  هداخل سالن نماند یکس گریماند. حاال د یگفت پشتم م یحال م نیع

 بغض دارم را بشنوند: ینباشم صدا نیداد من نگران ا یاجازه م یکس

 



 .ضهیمر یلی_مارال خ

 

خون  یدانستم اما، چشمانش کاسه  یاشکش بود را نم یقطره  نیکه چندم نیا

 شده بودند.

 

سخته شب  یلیپدر، خ هینبودن تو سکته کرد و مرد، واسه  یاز غصه  ی_ره

کنه، ناموسش کجاست.  یم کاریفکر کنه االن بچش چ نیبه شب قبل خواب به ا

 غصه ها قلبش و از کار نینکنه. ا تشیاذ یکه کس نیا
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 میرفت یم یفشار خون باال دارم. هرشب، وقت فه،ی. خود من قلبم ضعانداختند

و  هیاز گر دیلرز یشونه هاش م یره م،یکرد یرخت خواب بهت فکر م یتو

خواب خودش  یکنه، اگه مجبور باشه االن به جا تشیاالن اذ یگفت اگه کس یم

غذا  گرمه؟االن جاش خوبه؟  یعنیکردم که  یم هی...منم گریو حراج کنه چ

گلومون که مبادا بچمون  یسنگ شد تو میخورد یچخورده؟ هجده سال هر

هجده سال  ،یهنوز زندست. کجاست؟ پدرت...ره میگشنه باشه. همش فکر کرد

داره بندازه  یزیدونم بچم کجاست و چ یگفت نم ی. مدیخواب یشبا بدون پتو م

 ...دخترکم، نخواه ببخشم.زکمینه، پس بذار منم سخت بخوابم. عز ایروش 

 



تحت کنترلم نبودند. چشمانم را به سقف دوختم تا بتوانم  گر،ید میها اشک

 بار پلک زدم: نیمهارشان کنم و نشد. چند

 

 ی. اصال مگه منیبخشمش، به خودشم گفتم. شما هم نبخش یوقت نم چی_من ه

 کنم. ی.. خواهش منینکن تیازش شکا ضهیچون مر د؟امایشه بخش

 

 و پر اشک نگاهم کرد: مبهوت

 

 ؟ی_دوستش دار

 

چکش مدام بر سرم  کی هیسوال، شب نیباز ماند و ا یرفت، دهانم کم نفسم

چشمم نقش بست.  شیام پ یشد. دوستش داشتم؟ تمام هجده سال زندگ دهیکوب

دوره  تیپلک زدن برا کیدر  یگفتند، زندگ یقبل مرگ که م یلحظه  هیشب

 یقتمارال و شهیدوره شد، هم میدر مرکز برا میو اشک ها ییشود. تنها یم

 یکرد. از روزها یکرد. بعدش بغلم م یم میدایپ زمیشدم تا اشک بر یپنهان م

بار من را به خانه برد و اتاقم را نشانم  نیاول یبرا یزد. وقت یحرف م بایز

دادم  یکه سرد شده بودم، محلش نم ییپخت و روزها یم کیک میبرا یداد. وقت

. دیکش یم کیاتاقم کش دررفت تمام شب پشت  یم میحال خار به پا نیو با ا

. میکن دیکرد باهم خر ینکشم. خواهش م گاریخواست س یو م ختیر یاشک م

 یو هروقت حوصله نداشتم غذا دیخر یمخصوص رقص م یلباس ها میبرا

 چیزدم و ه یکه تا نصفه شب ساز م ییپخت. وقت ها یمورد عالقه ام را م

که پشت در  یلحظاتهم بخوابم و نزن. خوا یکرد که م یوقت اعتراض نم

روز  کیکرد  یام م یآمد و به زور و خواهش و قربان صدقه راض یحمام م

سرعت گرفتند و  میبمالم. اشک ها لیقبل حمام روغن نارگ میدر هفته به موها

 بود: بهیبه گوشم غر م،یصدا
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هجده  یکیاگه  که،ینفرت و دوست داشتن بار نیگن که مرز ب ی_آدما دروغ م

باز دوست داشته باشه و  یباشه، اگه هرچقدرم بد باش تیسال تنها آدم زندگ

شه  ی...اما نمیشه نبخش یتهش م ،یشه دلخور یتهش م ،یدوستش داشته باش

 دوستش نداشته باشه. یبد ادیزود به دلت 

 

 :دیلرز شیهم گذاشت و شانه ها یتر فشرد، با درد پلک رو شیرا ب میها دست

 

اصال سرش داد  ن،یبکن نیخوا یم ی...هرکاردنشید نیبا شماست، بر می_تصم

 شه؟ی. منینکن یکه مارال خوب نشده باشه، اقدام قانون نی. اما تا قبل انیبزن

 

باز کرد، خب حق داشت..ما هجده سال آغوش بهم بدهکار  میرا برا دستانش

 . ختیلرزانش، روانم را بهم ر ی. خودم را به دستش سپردم و صدامیبود

 

 مامان؟ یگفت ی_بهش م

 

که  ییاش پر حسرت و پر درد بود. از آن دست سوال ها یسوال یجمله  چقدر

زن،  نی. من و ادمیفرستاده و عطرش را بو کش رونیجواب نداشتند. نفسم را ب

 نیو تا دردمان تسک میکرد یم هیگرفت، تا دملش را تخل یتا زخممان آرام م

 .میداشت ازیعمر زمان ن کیکرد به  یم دایپ



 

 که کم هم نبود. یهجده سال نیا یعمر برا کی

******************************************************* 
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بود تا داخل اتاقش را نشانم بدهد.  دهیاز خوردن ناهار، بهارک دستم را کش بعد

از پانزده سال سن ندارد و حاال  شتریکردم ب یاحساس م دمشیکه د یروز اول

 یدارد. آلما هم کم یسال و دوماه با من تفاوت سن کیمتوجه شده بودم، فقط 

 اتاق برده و بخوابانمش. هکرد، دستش را گرفته تا با خودم ب یحال جلوه م یب

 

خانه رفته و باهم مردانه صحبت  اطیبود که به ح یو باراد چندلحظه ا آرکان

حال  نیصحبت من هستم و با ا نیدانستم موضوع ا یکردند. چشم بسته م یم

 .ندیگو یم گرید چه بهم نمینداشتم تا بب یعالقه ا

 

نازک  یمالفه  کی یتخت بهارک خوابش برد و وقت یزود رو یلیخ آلما

به خودم استراحت بدهم.  یانداختم تازه توانستم با تکان دادن گردنم، کم شیرو

 نیداشت. باد خنک کولر ا یظهر تابستان و سکوت بعد ناهار، حس دلچسب

 .خوابمب یو کم دهیراز کشکرد که خودم هم کنارش د یم جادیحس را در من ا

 

 ؟یخون یم ی_دانشگاه چ



 

بود، حس خواب و رخوت و آرامش را از تنم دور کرد.  دهیکه پرس یسوال

گفته بود  الیو آن همه کتاب تست انداختم، ل شیکتاب ها یبه قفسه  ینگاه

 کنکور بدهد: دیبهارک امسال با

 

 .رمی_دانشگاه نم

 

 یحسرت در وجودم زنده م یلیاتاقش، خ یباال انداخت، دکور دخترانه  ییابرو

 :دیآلما را، باالتر کش یرو یتخت نشست و مالفه  یکرد. کنارم رو

 ؟ی_ قبول نشد

 

 _اصال شرکت نکردم.

 

 غر زد: ش،یادامه نداد و به جا نیتر از ا شیبود اما ب متعجب

 

و  سانسشیل فیباراد، دانشگاه شر. ادی_من که اصال از درس خوندن خوشم نم

 دیگن با یسره هم م هیگرفته، بهزادم دانشگاه تهران..همشون خر خونن. 

 .یقبول ش یدانشگاه دولت

 

 :یو از درس فرار وانهیخودم بود، د هیغر زدنش خنده ام گرفت، شب از

 

 .دنمی. به جاش عاشق رقصادی_منم اصال خوشم نم

 



تخت گذاشت و راحت تر  یرا رو شیوزان د،یتنش را جلو کش جانیه با

 نبود. یکردم دوست داشتنش کار سخت ینشست. هرجور که حساب م

 

 مثل عمه خانم؟ ی_وا

 

 بودم: دهیاسم عمه خانم را قبال هم از زبانش شن د،یباال پر میابرو
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 رقصه؟ ی_عمه خانمم م

 

 که من هم خنده ام گرفته بود: دیخند یصدا م یب یخنده نفسش گرفت، طور از

 

 .شینیبب دیبا ه،ی_عمه خانم عال

 

بود؟ خنده اش  یموروث یاستعداد رقص من استعداد یعنیجالب شده بود،  میبرا

 کرد یسع ش،یو با فشار دادن گونه ها دیکش قیکه بند آمد، چندبار نفس عم

 :ردیخودش را بگ یجلو



 

 ؟یفقط عالقه دار ایرقصت خوبه  یجد ی_حاال جد

 

خانواده  نیبه ا یخواست خودم را به نحو یدلم م یلیباال انداختم، خ ییابرو

با ان ها رودرو شده بودم مرتب حس ضعف داشتم و حاال  یثابت کنم. از وقت

و  ستادمیببرم. ا نیضعف را با مهارتم از ب نیامده بود تا ا شیپ یفرصت مناسب

بلند  مینوک انگشتان پا یداشته باشم رو یکیبه موز یاجیکه احت نیبعد بدون ا

شکل دادم. خنده اش که بند  میرا با پاها ستادهیا یشدم و صد و هشتاد درجه 

که در نگاهش  یطرف و برق کیو تعجب دهانش باز ماند  جانیامد و از ه

و پر از اعتماد به نفس، در همان حالت  یبود. راض هیقض گریطرف د دیجه

 کمر را از پشت خم کردم. میپا ردنآو نییزدم و بعد، همزمان با پا یچرخ

 

دوست داشتم  ستاد،یدهانش گذاشت و ا یدست رو عیزد و سر یآرام غیج

چه  جهیآن برادران محترم انجام بدهم نت یحرکت را جلو نیتصور کنم اگر ا

بعد رقص  نشیو تحس یتاب ینگاه آرکان، ب ادیخواهد بود. بعد با  یزیچ

 ارقر نیزم یرو یبه حالت عاد میو پاها دیحباب ترک کی هی...قلبم شبمیها

 و جلو آمد: دیپر شیپا یگرفتند. بهارک رو

 

 ؟ینیتو بالر ،یوا ی_وا

 

 که بلدم. هیاز چندنوع رقص یکیرقصم، باله فقط  ی_مرب

 

بدهد، بهزاد بود که آرام وارد اتاق  یدر و باز شدنش نتوانست جواب یصدا با

 قربان صدقه اش رفت: دهیکه آلما خواب نیا دنیشد و بعد د

 



هم بود  یزنن، که اگه مذاکرات هسته ا یحرف م یطور هی_شوهرت و باراد 

 شد. یتا االن تموم م دیبا

 

 یرا نگاه اطیاتاق رفتم و با کنار زدن پرده، داخل ح یطرف پنجره  به

 یو ب یهردو جد یو چهره  یچوب یکنده ها یته بودند روانداختم، نشس

و همزمان گوشم را دادم به بهارک که داشت  دمیکش یقیانعطاف بود. نفس عم

 .مبا مهارت هست یرقصنده  کیکرد که من  یم حیبهزاد تشر یبرا جانیبا ه

 

 ؟ید ی_آموزشم م
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خانه  میگشت یآمد باال و برم یسوال بهزاد سرم را چرخاندم، کاش آرکان م با

 یرا داشت. م گریکدیآغوش  انیآن هم در م ی. دلم هوس خواب ظهرگاهمانی

 لوس کنم و مطمئن شوم که همچنان دوستم دارد. شیخودم را برا یخواستم کم

 

 بوشهر کالس داشتم. ی_تو

 

تخت نشست و بعد به حالت دراز کش  یزد، کنار آلما رو یبرق چشمانش

نشدن آلما  داریکه داد بهارک را درآورد و فقط به خاطر ب یدرامد، کار

 اعتراضش را ادامه نداد:



 

 .ستیبلد ن یچیه یچندجلسه بذار واسه دوست دختر من، لعنت هی_

 

در خون  طنتی، ژن شرا از داخل گاز گرفتم میو من هم لپ ها دیخند بهارک

 گونه بودم. نیمن چرا ا دمیفهم یخانه بود و تازه م نیا یاهال

 

 دوست دخترت برات برقصه؟ ی_دوست دار

 نگاهم کرد. قیسرش قرار داد و دق ریرا ز دستانش

 

با اعتماد به نفس  میر یکه م یا یندارم برقصه، اما خب هر مهمون ی_اصرار

چشمتون  یاالن گفت باال یشه هم به دخترا یبره. نم یوسط، آبروم و م فتهیم

به کدوم  ستیطرف. کمرشم که معلوم ن هیطرفن باسنش  هیابروا، دستاش 

 چرخه. یجهت م

 

 یدادم و تمام خوش یها جوالن م یکه وسط مهمان ییخودم افتادم، وقت ها ادی

 زدم: یدور شده بودم. لبخند محو میبود. چقدر از آن روزها دنیام رقص

 

 یبزرگ یشه قطعا فداکار قیکه حاضر شده با تو رف یمعتقدم دختر _اصوال

 کن. یچشم پوش بشیع کی نیکرده، از ا

 

 نگاهمان کرد: یشد و بهارک با لبخند زیخ مین

 

 _چمه مگه من؟



 

تا  ندازمیچنگ ب شیموها انیخواست بروم جلو، بغلش کنم و م یدلم م چقدر

 نشده. یثابت و رسم مه،ی. داشتمشان اما نصفه و نزدیبهم بر

  

 _بماند.

 

 قرار داد و کامل نشست: نیزم یرا رو شیام خنده اش گرفت، پاها ییپررو از

 

 دوتا؟ دیفتنه خونمون داشت شد هیخوام نماند،  یم-
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 .دمیاز فتنه بهارک بود و دوتا شدنش، من..خند منظورش

 

راهکار  یسر هیالزمه  نمش،یقرار با دوست دخترت بذار بب هی ی_خواست

 بدم. ادشی

 

در هوا  یشد و دست رهیخ میچشمانش را گرد کرد، به قد و باال عیسر یلیخ

 تکاند:



 

 _من غلط بکنم. 

 

و فقط منتظر  رفتهیا پذداد او هم من ر یکرد اما رفتارش نشان م ینم انشیب

و او چپ چپ نگاهمان کرده و  میخنده زد رینسبت است. با بهارک ز نیا دییتا

 درآورد. یآبنبات چوب کی بشیاز ج

 

 نداشتند. یتمام شیآب نبات ها ی رهیذخ ظاهرا

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

  

کدام  چیآرکان و باراد که ه یاتمام حرف ها. درست بعد میخانه برگشته بود به

با اشک بدرقه مان کرد و  الی. باز هم لمیاز مضمونش متوجه نشده بود یزیچ

 را به دستم داده بود. شیاز آب نبات ها یکیبهزاد 

 

 ضیشارژ بود و بالفاصله بعد تعو یبه خاطر دوساعت خوابش، حساب آلما

تاپ و شلوارم خنک تن زده بودم   کیرفت.  شیها یلباس به سراغ اسباب باز

حمام شده بود و  یمبل ها نشسته بودم. آرکان راه یدر دستم، رو میبعد، با تقو

روز بعد آمدن  هماه و س ریتولدم بود. درست در اواخر ت خیتار یچشمان من پ

 .شیجواب آزما

 

اجازه اش را داده  مارستانیگرفته بود. ب لیتحو یاش را به تازگ یگوش مارال

 کی شینه اما، برا ای ندیب یدانستم م یاستفاده اش محدود بود. نم میبود اما تا

 ضبط کردم.  سیو

 



 شانیداشته ام و ظهر مهمان خانه  دارید الیکه با ل نیگفتم، از ا زیهمه چ از

شده اند و پسرها، هنوز ان قدرها باورم  گریدختر د کیصاحب  نیبودم از ا

بغض دار بود و لحنم پر  میصدا سم،یو یجا نیمرده....ا یفتم رهندارند. گ

 حسرت.

 

وسط کوچه گفتم و تهش،  دارمانیاز د ند،یخواهد او را بب یم الیکه ل گفتم

 ییروزها یام برا یبوشهر حرف زدم. از دلتنگ یام برا یناخواداگاه از دلتنگ

گذشت اما الاقل، ذهنم  یم یبد ریو اگر چه در مس میکه فقط خودمان دونفر بود

بار هزارم  یبرا دمیپرساش لک زده... هیخورشت قل یارام بود. گفتم دلم برا

 کردم. یادآوریکار را با ما کرد و بعد قولش را  نیکه چرا ا

 

اشکش  میبا فشردن چشم ها عیدر حمام آمد. سر یتمام شد که صدا یوقت سمیو

 قرار دادم. زیم یرا رو میرا ارسال کردم و بعد...تقو سیرا گرفته و و
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خوش شامپو و  یشد، بو ییراینمدارش وارد پذ یکه با موها دینکش یطول

 یتوانستم حس کنم، حال بدم را کمرنگ م یکه با چشم هم م شیموها ینرم

 :دیمن چرخ یروکرد. نگاهش بالفاصله 

 

 آمال خانم! ی_آروم نشست



 

 یباز یا هیکه ثان نیو بعد ا ستادیزدم، در کنار چهارچوب اتاق آلما ا یلبخند

 کردن او را تماشا کرد به طرف مبلمان آمد:

 

 باهات صحبت کنم. یای_منتظر بودم ب

 

گاه مبل قرار داد و سرش را  هیتک یرو یکنارم، دستش را عمود نشست

 چرخاند که خوب نگاهم کند: یطور

 

 _در خدمتم خوشگلم!

 

 یام م یبود که در زندگ یمیتصم نیتر یجد نیا دیشا دم،یکش یقیعم نفس

. فاصله مان را کم تر یو فکر کردن طوالن یدور کی یبرا میگرفتم. تصم

کتف و شانه اش قرار دادم. عطر شامپو و بدنش، اغوا  نیکردم و سرم را ب

 کننده بود:

 

 خوام امسال کنکور بدم. ی_نم

 

حرفم بود. منتظر  یشناختم، منتظر ادامه  یکرد، جنس سکوتش را م سکوت

 چه در سر دارم. میبگو شیبرا قیکه دق نیا

 

چندماه  نی. ارمیگ ینم یا جهیبخوام شرکت کنمم، نت یدون ی_خودت خوب م

 نخوندم. یچیانقدر پرتنش بودند که من ه ریاخ



 

کرد و بعد، گونه اش  لشیمتما نییشانه ام قرار داد، به باال و پا یرا رو دستش

 نیآغوش و هم نیمدت ها بود در هم میسرم قرار داد. آرامش برا یرا رو

نه چندان دور چه ها  یرفته بود روزگار ادمیکرد.  یم دایتنگ معنا پ یفضا

 .تداش رادیا انمیافکارم و ب دم،یکه نکرده بودم و چقدر د

 

 !زمیبگو عز _بعدش و

 

 یرا...زندگ رمیکردم، مس یم دایخودم را پ دیمن بودم که با کیبعدش  بعدش؟

زمان بود که  کیخواهم. بعدش  یچه م ایدن نیاز ا قایدق دمیفهم یم دیام را..با

 داشتم. اجشیاحت

 

برگشت  طیبل هیرفت باشه و  طیبل هی...فقط ستیخوام، جاش مهم ن یم طیبل هی_

دارم. فکر کردن، دوره  اجیاحت ی. من دورادیم شیکه جواب آزما یروز یبرا

 کردن...دلتنگ شدن!
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قابل نفوذ،  ریغ یبیجور عج کیو  رهیت ییطورها کیناخوانا بود،  نگاهش

 وشش لم دادم.تر در آغ شیو ب دمیکش یقینفس عم

 



نباشه، استرس نباشه...فقط  الیکه فکر و خ ییجا هیخواد،  ی_دلم سکوت م

تر از توانم تحمل  ادیز یلیخسته شدم. خ یلیچندوقت خ نیخودم باشم و خودم. ا

 اما واقعا کم آوردم. اوردمیخودم ن یکردم، به رو

 

داغ  میصورتم عضالتم را منقبض کرد. گوش ها یکیدر نزد قش،یعم نفس

ها سست  یبست. اراده ام مقابلش، تازگ یچشمانم را لحظه ا ش،یشدند و صدا

 شده بود. شهیتر از هم

 

 فاجعه رخ داد. کیکه تنهات گذاشتم  یبار نی_آخر

 

در کنار بدنم حرکت کرد. کف دستم را گرفت، با انگشت شست نوازش  دستش،

 :دیصورتم آن را باال کش یکرد و بعد، تا جلو

 

 .نیبب ناروی_ا

 

گذشت از باز  ینم یلیماند. خ هیبخ صیرد کمرنگ اما قابل تشخ یرو نگاهم

 شیبعد رطوبت لب ها یکردن دستم. دستم را باالتر آورد، از سرم رد شد و کم

 .دمیلباسش پنهان کردم و نفس کش انیآن ردها نشست. صورتم را م یرو قیعم

 

 ؟یبهم اعتماد کن گهیبار د هیشه  ی_م

 

 نگران بودنه نه اعتماد نداشتن دختر!_بحث 

 



 شیپا یدانستم. کمرم را گرفت و بدنم رو یاو؟ جوابش را نم ایداغ بودم  من

اش را پنهان کند، تا بفهمد از  یقرار گرفت. لبخند زدم تا نگران نباشد. تا نگران

دور گردنش  یبلرزم. دستانم را هم با طناز یکه با هر باد ستمین ییدهایآن ب

 .دمیو گونه اش را بوس دمچانیپ

 

قند و  یقشنگه و ته دلم کارخونه  یلیآقامون، قبول که نگران بودنت خ نی_بب

 یستین یراض نمیب یم یشه وقت یهم حالم خوب م یلیکنه، خ یعسل آب م

 یتو یمرض هیزنا  یهمه  ه؟یچ یدون یبرم. اصال م ییبدون تو جا

باشه دوست  یو رفاقت یحیاگه سفر تفر یوجودشون دارن که وقت سفر، حت

 یبعد اونا هم البته م ؟یشد نر یرفتن، شوهرشون بگه حاال نم یلحظه  ندار

شه کال با حال خوش برن. من کامال  یجمله باعث م نیا دنیرن سفر اما شن

اما، من خوبم.  ینگرانم باش یاواخر مرتب گند زدم...حق دار نیقبول دارم ا

دم  یو قول م مر ی. مارمیباز در ب وونهیبرم د ستیالاقل االن خوبم! قرار ن

 !یلنج عاشقش شد یباشم که تو یا وونهیبرگشتم، همون د یوقت

 

اش را به  ینیام را گوش کرد و سر آخر، نوک ب یمحو، سخنران یلبخند با

 .دییام سا ینیب
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 _من تو لنج عاشقت نشدم.

 



 شد که دوست داشتم. یم لیمتما یبحث داشت به سمت ریمس دم،یخند

 

 ؟ی_پس کجا عاشقم شد

 

 گریرا سر داد پشت گوشم. د میمو ینگاهم کرد و بعد دسته  د،یکش یقیعم نفس

 لبخندش بود. یبرا یخوب نیگزینگاهش، جا یفتگیلبخند نداشت اما ش

 

 االن! نی_هم

 

 آرام. سرم را کج کردم: میمحو شد و صدا لبخندم

 

 ر؟ی_انقدر د

 

صحبت کل عصب  نیرا گرفت و نوازش کرد، در ح میبازو گرشیدست د با

 مهارت نبود پس چه بود؟ نیکرد و اگر ا یخودش م ریبدنم را درگ یها

 نیاز آخر نهی. مهم استیهم مهم ن یلیبارش خ نیبارش االنه...اول نی_آخر

 یلیخ ،یخوا یم تیخودت و زندگ یآدم و چقدر برا هی یکن یکه حس م یبار

 نگذشته باشه.

 

داشتم او  یبودند وقت می. مرکز صقل بدن من، لب هادمشیجواب، بوس یجا به

از  میصدا دم،یکرد. عقب که کش یام م یو او آرام همراه دمیبوس یرا م

 و التهاب، خش برداشته بود. جانیخواستنش و ه

 



 شه برم؟ ی_حاال م

 

نقس بست،  شیچشم ها شیبدنم پ زیلرزش ر نیو بعد از ا دیکش یگوشم دست به

 زد و پر از دوست داشتن من را به خودش فشرد. یلبخند محو

 _بذار روش فکر کنم.

 

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

 نشد. یهم طوالن یلیخ اریکوه یکردنش با صحبت ها فکر

 

که با آن  یام کرد به شهر یراه آهن تهران مشهد، راه انیبعد، م دوروز

 بودم. بیغر

 

 مارال را به او سپردم و او، من را به خودم.. من

 

ات کنم کنار ضامن  یراحت راه الیتوانم با خ یکه م ییگفت، تنها جا یم

تر بود. خواست  شیب شهینگاهش از هم ینگران ،یآهوست. وقت خداحافظ

 یو قسمم داد به زندگ دیآن همه مسافر بوس یام را جلو یشانیدعا کنم، پ شیبرا

 که حواسم به خودم باشد. مانیتازه پا گرفته 

 

 [18:08 19.08.19, ]ایـآل (زهرا ارجمندنaʍaℓ)آمــ

 539#پارت_

 #آمــــال

 ای#زهرا_ارجمندن



 

برود، بار  شیخوب پ زیمشهد گفت و قول داد اگر همه چ یاش برا یدلتنگ از

وقت اجبارت نکردم که نماز  چی. گفت که همیشو یم یراه یخانوادگ یبعد

 یدیمن بخوان. اگر د یحرم، دو رکعت نماز به جا یدیاما اگر رس یبخوان

 خودت قامت ببند. تیبه ن یبعد یشود، بارها یدلت با خواندنش سبک م

 

 یقیرا که به دستم داد، دلتنگش شدم. نرفته دلتنگش شدم و با نفس عم ساکم

 زمزمه کردم مارال..

 

 جوابم را داد: یسرحال نبود وقت یلیخ لبخندش،

 

 نباش. یزی_براشون اون جا دعا کن و نگران چ

 

 هیشب ،یبرگشت یفقط حواست باشد که وقت ،یشو یمطمئن هستم آرام م گفت

 .میدار اجیبه حال خوب و لبخندت..احت . من و آلما،یسابقت باش

 

 یبه او دادم و بعد، وارد کوپه  ییعروسک موطال کیقول  دم،یرا بوس آلما

 هم سفر بودم.  گریشدم که با سه زن د یقطار

 

سوتش، حرکت کرد و چشمان من، بعد مدت ها...با آرامش  یبا صدا قطار

 بسته شد.

 

به شانه ام  یکه زن هم کوپه ا ییفقط با تکان ها دم،ینفهم یزیطول راه چ از

. راه اهن شلوغ بود و میا دهیکرد از خواب بلند شده و متوجه شدم رس یوارد م



نوشته بود و من  میکنم، ادرس هتل را برا دایرا پ یتا خروج دیطول کش یکم

 دادم. یرانیسمند زرد رنگ تاکس یفقط کاغذ را دست راننده 

 

 رمیشهر، غافلگ یبصر ییبایبود اما ز یگرید زیمشهد، چام از  نهیزم شیپ

 یشلوغ بودند و چشم نظر آب یبه هتل حساب کینزد یها ابانیکرده بود. خ

 خورد. یبا هر ترمز، تکان م یتاکس یرنگ جلو

 

گنبد  دنیرا گفته بود د نیکه آرکان ا نیبه حرم بود، عالوه بر ا کینزد هتل

 کیبود.  ییثابتش کرد. حس عج ن،یدور و در ماش یرنگ از فاصله  ییطال

نوع  نیوقت اهل ا چیبودن. ه یخال نیحس گره خوردن و بغض کردن در ع

 وکه ضامن اه یکس تینبودم اما خب، گمانم حکا یاحساسات مذهب انیطغ

دادند  ینشان م نیکه آدم ها از د ییها شینما شیکردند با کل پ یخطابش م

 متفاوت بود.

 

مرطوب  یآن گنبد کم دنیمرد مقابل هتل توقف کرد هنوز چشمانم از د یوقت تا

 بود.

 

رزرو شده  میکه از قبل برا یهتل، وارد اتاق یمتصد ییزود، با راهنما یلیخ

دور گردش نگاه در اطراف،  کیزده و با  هیبود شدم و بعد بستن در، به آن تک

 ام. دهیامن و تنها رس یباالخره به ان نقطه  دمیفهم

 

را کنار  یمخمل زرشک یتخت رها کرده و پرده ها یرفتم، ساکم را رو جلو

غروب، تا  یلحظه  یینمانده بود و انوار طال دیبه غروب خورش یزیزدم، چ

کردند. پنجره را باز کردم و بعد، چشمانم را دوختم به  یرو شیداخل اتاق پ

 کرد. یتر م شیام را ب یبیکه حس غر یرنگ ییبرق طال
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 .میلب بگو ریز یعرب ی هیبلد بودم سالمش کنم و نه دست کم چندآ نه

 

که  یابانیرا از نظر گذراندم، خ ابانیخ یزدم و شلوغ هیچهارچوب پنجره تک به

و محل فروش  ینبات و زعفران فروش ،یفروش هیادو شیتر مغازه ها شیب

انگار به حال خوب  یطور کی شان،یو حال و هوا یبود. شلوغ حیمهر و تسب

 کرد.  یم دایربط پ شانیآدم ها

 

چشمانم را دوباره به  قینفس عم کیرانندگان که بلند شد، با  یبوق ها یصدا

. نمیبه حرم بب کیرا نزد رگذریز کیتوانستم  یکه بودم م ییگنبد دوختم. از جا

 سرم را کج کرده و در دلم، زمزمه کردم:

 

 ؟یشه کمکم کن یجا آروم شم، م نی_من آمالم...اومدم ا

 

قطره اشک سمج و مزاحم  ،یتار شد و من با پلک زدن میچشم ها یجلو گنبد،

 دیو آن را بستم. با دمیآرام از کنار پنجره عقب کش یلیرا پس زدم. بعد هم، خ

 انجام داشتم. یکار برا یام و بعدش کل دهیرس دادم که یخبر م

 



 

خواستم بگم تا  دم،یفرستادم." رس امیپ کی شیرا دست گرفته و برا لمیموبا

 ..."ینکن یطونیش ستمین یوقت

 

 شود. درست مثل خودم. یلبخند زده و بعد، دلتنگ م امیپ دنیبودم با د مطمئن

 

 نی. استادمیهمان وسط ا ریدرگ یتخت پرتاب کرده و با ذهن یرا رو یگوش

 گریخوب، حاال د ایکه بد  یعمر یکردم و دوره  یخرج خودم م دیزمان را با

 گذشته بود.

 

که در درونم نشسته بودند و سرکوب شده بودند،  یتیخودم و چندشخص با

 داشتم. یادیز یکارها

 

بکند و بعد،  یرییتغ یدم کرده کم یداخل اتاق را روشن کرده تا فضا لتیاسپ

 اریاخت یوصل بود زل زدم و ب وارید یکه رو یکوچک ی نهییبه خودم در آ

مدت..من را با خودم هم  نیا یگونه ام را لمس کردم، دردناک بود اما دردها

 کرده بودند. بهیغر

 

 رییتغ یگفته بود، آدم ها برا اریآمد کوه ادمیخودم زدم و  یبه رو یتلخ لبخند

 .دمیچرخ نهییسرم برداشتم و پشت به آ ینگند. شالم را از روبا خودشان بج دیبا

 ..دمیجنگ یم دیواقعا با دیشا

 

 

 پرسم از خودم. یخسته م یبا لب نه،یصورتم و تو آ نمیب یم



 شدم؟ رهیمن به اون خ ایخواد؟ اون به من  یم یاز من چ هیک بهیغر نیا

 ذارم. یهم م یلحظه رو هیچشام و  نم،یب یم یشه هرچ ینم باورم

 تونم از صورتم ورش دارم. یصورتکه، م نیگم که ا یخودم م به

 گه. یبدونم دستم م دیبا یصورتم، هرچ یکشم دستم و رو یم

 .گهیکس د چینه ه ییتو نیگه ا یده، م ینشون م نهیآ یو تو من

***************************************************** 
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 رفته؟ ی_ک

 

 یمورد عالقه  یقرار داد. شکالت ها زیم یشکالت را باز کرده و رو ظرف

 یم غیسرش ج یباراد قرارشان داده، کل یجلو دیفهم یآمال بودند که اگر م

صورتش انداخت.  یلبخند کوتاه را رو کیرد  یفکر لحظه ا نی. ادیکش

برداشتن شکالت چشم  یمبل ها نشست و به تالش آلما برا یمقابلش رو

 . ختدو

 

 هست.  ی_دوروز

 

 :دیکش شیلب ها ریبه ز یدست باراد،



 

دوروز  نی. اششیدلتنگشه. امروز فرستاد من و که حتما ببرمش پ یلی_مامان خ

 رف زده باهاش اما بهش نگفته رفته مشهد.ح یتلفن

 

. خودش هم دلتنگ بود. اصال انگار بدون آمال و نگاهش، دیکش یقیعم نفس

شکالت به  کیکم داشت.  یزیچ کیخانه  شیو لبخندها شی...صداطنتشیش

 زد. شیبه رو ینیدست دخترش داد تا دست از تقال بکشد و آلما، لبخند نمک

 

 سفر، خسته بود.  کیداشت به  اجی_احت

 

زانو  یرا رو شیرا درهم قفل کرد و آرنج ها شیافتاد، دست ها نییباراد پا سر

عروسک شکل بست.  یدختر بچه درست به اندازه  کیقرار داد. در ذهنش 

آن  یخواهر دار شده بود دلش برا یاش وقت یکودک یبود با همه  ادشی

 کوچک عروسک مانند رفت.

 

گه آمال  ی. مستیمالقات اون زن، حالش اصال خوب ن_مامان امروز رفت 

 اما دلم... میقانون بش الیخ یخواسته ب

 

حرفش، در همان حال هم دست آلما را گرفت تا سراغ  انیم دیپر آرکان

 شکالت دوم نرود.

 

و کتمان کرد، اما تنها  نیشه ا یاشتباه کرده و اصال نم یلی_اون خانم خ

 نشه. یریگیپ یزیقانون چ قیبوده که از طر نیآمال از مادرتون ا یخواسته 

 



شه  یخانواده گرفته، چطور م کیرو از  یبه نوزده سال زندگ کی_نزد

 گذشت؟

 

 شیگوش آلما ریبود و پرحرف. آرکان ز نیسنگ نشان،یب یمردانه  سکوت

کنند. دخترک با  یبرج بسازد تا باهم باز شیخواست برود در اتاق با لگوها

رفتنش زل زدند. نفس  ریقبول کرد و هردو  مرد به مس شوق درخواستش را

 باراد، آه مانند بود.

 

کرد. دست  غیمحبتشم از ما در نیکوچک تر گهیبارانا، مامان د دنی_بعد دزد

اشکش  دیخر یکرد، لباس که برامون م یبغض م دیکش یسرمون م یکه رو

 رمیکرد مرتب ورد زبونش بم یکه م یاومد و آشپز یدر م
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رفت  ادشی گهیبه بعد، انقدر خودش و باخت که د ییجا کیبچم بود. از  یبرا

ازش انتظار محبت  میگرفت ادیمادر، در برابر ما مسئوله. ما هم  کیبه عنوان 

 یختم م هیتهش به گر ،یچون هر محبت مینداشته باش بیو غر بیعج یها

اگه به ما  هک نیا ی هیاز حالش. گر یخبر ینبودن بارانا و ب ی هیشد..گر

 یلیما خ دیکه ازش دوره ظلم شده. بابا اگه نبود شا یمحبت کنه در حق بچه ا

 میی. اون حواسش بود. حواسش بود که مامان حالش بده، ما تنهامیرفت یخطا م

کرد،  یخودش محبت م یمامان و جا یکنه. جا مونییاراهنم ستین یو کس

رفت  یهمه خوابن م یوقت بودم دهید یحواسش به مامان بود. اما شبا...چندبار



باعث شد  ختیخودش ر یکه تو ییزای. چدیلرز یو شونه هاش م اطیح یتو

قانون و بکشه وسط  ی. سپردم به مامان که بخواد پاستهیقلبش نکشه و آروم با

 شه. ینم دهیمن بخش یوقت از جانب خانواده  چینه...اما اون زن، ه ای

 

 ارکان باال امد: یکرد و بعد، نگاهش تا چهره  مکث

 

دونم  ینم یگه هست...من حت یما باشه که حسم م ی_اگه آمال، همون بارانا

که  نیا یبچست برا یلی. اون خامیچطور با ازدواجش با شما کنار ب دیبا

 بشه. ینامادر

 

 یآمال با دخترش افتاد. لقب نامادر یرفتارها ادیکنار بدنش مشت شد و  دستش

داشت مادر  یکرد. نه سع یخودش با آلما رفتار م هیرا دوست نداشت. آمال شب

 . چشمانش دلتنگ تر شدند.ینامادر کیباشد و نه 

 

بود که مادرم، بدون اطالع من  یکه پا به مطب من گذاشت وقت یبار نی_اول

 .شیرفته بود خواستگار

 

خشم آمال و حرص  ادیان روز افتاد.  ادیباراد متعجب شدند و آرکان،  چشمان

که چقدر  ییزهایان حرف ها و چ دنیخودش بعد شن یسرافکندگ ادیو دردش...

 میبرو دیکه گفت با ی. انگار سال ها گذشته بود از وقتدندیرس یدور به نظر م

عقد  یبهت همه جواب مثبت داد. از روزها تیاش و آمال در نها یخواستگار

که از دوست  یبار نیاول ش،یها تیکننده اش..از اذ وانهید یو کارها

 مانیکه رفته و پش یشان و بعد، ان مهمان یحرف زد..شب عروس شیپسرها

 شده برگشته بود.



شد  یکرد و باورش نم یفکر م ریمس نیواج به واجش، او بود که به ا یدلتنگ

 چقدر نرم و آرام، دخترک دلش را به دل خودش گره زده بود.

 

شده بود از  مونیپش ه،یپرورشگاه یبچه  کیبود  دهیفهم ی_مادرم وقت

و  تیماده ببر از خودش و هو کی. اونم اومده بود و مثل شیخواستگار

 ییبه نفس باالکه انقدر اعتماد  یبود، دختر بیکرد. برام عج یدفاع م شیزندگ

 ی. بعد ها تورهیقضاوت ها قرار بگ نیتونست مورد ا یداشت چطور م

. با دهیسال ها جنگ دمیحرفاش نشستم فهم یتر پا شیب یوقت مون،یندگز

بود که عادت  دهیمشخص نبوده. انقدر جنگ تشیکه هو نیا یهمه...فقط برا

 نیسرکش...با ا یکرده  انیدختر طغ هیکرده بود با همه دعوا داشته باشه. 

. هیبقحال خوب  یو تالشش برا یذاتش بود، مثل مهربون یتو ییزایچ هیحال 

اومد. مقابلش من بودم که آروم بودم  یبال سرش م نیاگه بدتر یحت دیخند یم

که جز تکرار  یریرفته بود و هم شنا کردن خالف مس ادمیاز  دنیاما هم خند

مختلف...اون به  یایآدم با دوتا دن برام نداشت. دوتا قطب مخالف، دوتا یزیچ

 داشت اجیآرامش من احت
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ماجرا غلط به نظر  رونیاز ب دی. ازدواج ما شاشیدوست یمن، به حس زندگ و

آدم  نیتونم بگم، مناسب تر یو حاال م میبرسه اما ما، نقاط سخت و گذروند

 .میا گهیهم د یزندگ یبرا

 



حستون..اما  نیسوال ببرم، من خوشحالم از ا ریو ز تونی_قصد نداشتم زندگ

 برادر، سخته. کی یبرا دیقبول کن

 

 زیم یچرخاندن فنجان رو نیاشاره کرد و باراد، ح شیداشت. به چا قبول

 زمزمه کرد:

 

 گفت دانشگاه نرفته... ی_بهارک م

 

نوع سوال و  نیبود. ا رفتهیکرد، باراد آمال را پذ دایآرکان گسترش پ لبخند

 نداشت. یگریجواب ها علت د

 

 یرقص ب یمرب هیهنرمنده.  هیکنه، خواهر شما  ی_واسه سال بعد شرکت م

خوب کردن حال  ش،یاصل ییداره. البته توانا ییکه تو سن کم مهارت باال رینظ

 آدم هاست.

 دیزد. پدرش اگر زنده بود، شا یبود، لبخند محو دهیهارک شنرا هم از ب نیا

داشت. همه شان منتظر بودند جواب آن  یابرها قدم برم یلحظه رو نیا

بدهد و بعد..قرار بود مادرش  تیشده رسم دایدختر تازه پ نیبه ا ش،یآزما

 یم خودشبه  ی. بعد سال ها، خانه شان داشت رنگ شادردیبگ یبزرگ یمهمان

 گرفت.

 کنه من باور نکردمش؟ ی_فکر م

 

 .نیبد رییو تغ تشیذهن نیتون یدونم م ی_م

 



دانست که کمکش کند. سال ها آدم  یاز او نم یزینداشت، چ یدیکه ام خودش

و هر  یدیبدهند و بعد هربار، هر ناام بشانیکرده بودند فر یها سع

بار، هرچقدر هم  نیحال ا نیتر شده بودند. با ا یشکست...مادر و پدرش منزو

کشد و  یگفت خون، خون را م یسخت گرفته بود حسش فرق داشت. مادر م

 گفت. یگمانش راست م

 

 . قیعم یدلتنگ کیرفتنش، آرکان بود و  بعد

 

نشست  دیچیهم م یرا مرتب رو شیاتاق آلما رفت، کنار او که داشت لگوها به

 شهیخود آمال، ش یکه به تازگ یرا درآورد. شماره ا لشیموبا دنش،یو بعد بوس

 یرسان واتساپ گرفت و منتظر برقرار امیکرده بود را در پ وشیعمر س ی

 اشان شد. یریارتباط تصو

 

خواب آلود  یآمال با چشمان ی مهینصفه و ن ریکه تصو دیطول نکش یلیخ

 مقابلش ظاهر شد.

 

 ؟ی_ساعت شش بعد از ظهره، خواب بود

 

و  دیبچه ها با مشت بسته اش چشمانش را مال هیدرست شب ش،یآلما نیع

بود که پدرش با  دهیآمد. فهم لیبه طرف موبا عیکه بلند شد آلما هم سر شیصدا

 زند. یدارد حرف م یچه کس
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 سالم تپل. یکنه. وا یجا همش من و خواب آلود م نیا ی_هوا

 

 لکنتش عود کرد. جانیهنگام ه شه،یباز هم مثل هم آلما

 

 !ی_سسسالم، مامان

 

 ریبود ز دهیچشمش کش یکه رو یفرستاد و همان دست شیبرا یبوسه ا آمال

 سرش قرار داد.

 

 ؟یانرژ ی_چطور

 

را  لیرا نشان امال دهد، موبا شیو از ارکان خواست برج لگوها دیخند آلما

اش  یآلما سر باز یتمام شود و وقت شانیچرخاند و اجازه داد حرف ها یکم

 را به طرف خودش گرفت: لیو موبا دیکش یقیبرگشت، نفس عم

 ؟ی_چطور

 هم خوب بود. نیداشت. آن هم بعد مدت ها و هم جانیه شیصدا

 یعالمه خوراک هیاطراف و گشت زدم.  یبازارا نیرفتم ا روزید ،یعال ی_وا

طعم دار.  ینباتا و نقال نیتا ا ر،یاز زعفرون و زرشک بگ دم،یخر یموراک

 یسبزه، م دمیهم خر هیادو هیده.  یم هیادو یبو یر یخوبه، هر مغازه م یلیخ



 یدرست کن قرمهدم برام  یبرگشتم م شاالی..حاال ایگفتن مخصوص قرمه سبز

 شه. یچطور م نمیبب

 

. خود آمال هم از بپزد یخواست او قرمه سبز یدخترک پررو م د،یخند

 خنده اش گرفت و زمزمه اش آرام تر شد: طنتشیش

 

 یبدجنسن، بدون جادر راه نم یلیخ ی_حرمم رفتم، دورکعت نمازتم خوندم...ول

. دیخند یکرد م ینگاهم م یدادن بهم، بلد نبودم سر کنم هرک یدن. چادر رنگ

بچه  هیبا  ستادمی. به جاش عقب وادینرس حیانقدر هم شلوغ بود دستم به ضر

کردم.  یبود باز هگرفت شیگر نیخوند و ا یکوچولو که مامانش داشت نماز م

 دعام کرد. یتا مامانش نمازش تموم شه بچه رو آروم کردم. زنه کل

 

داشته. به  دنیو رو کرد. حتما چهره اش د ریبا چادر، قلبش را ز تصورش

 یبچه  کیدن آرام کر نیاش نگاه کرد. در نظرش هم یدوست داشتن یچهره 

 تر بود. شیواجبات ب یلیقرار، ثوابش از خ  یب

 !ی_پس آروم

 

 تکان داد. یسر

 

دلتنگم شه و بفرسته  الیمنتظر باشم ل یکه ه نی_بهتر از بودن اون جاست، ا

تخت  یبرم و مارال رو رو یکه ه نیدنبالم و اون جو سرد و تحمل کنم، ا

 افتادم. یم مونییآشنا لیاوا ادی یامروز ه. گهیو هزار تا فکر د نمیبب مارستانیب
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 ییزهایباراد چ یبرا شیپ یلحظات نیبود، هم نینداشت که خودش هم هم خبر

 دلتنگ شده بود. ادشان،یرا دوره کرده و به 

 

 جا. نی_اتفاقا امروز باراد اومده بود ا

 

 آمال کمرنگ شد: لبخند

 

 ازش. رهیگ یو، انقدر حرصم م تیخاص یب یداد ی_راهش نم

 

 کرد. یتکان داد. کاش کنارش بود تا محکم بغلش م یو سر دیخند

 

 از شکالتتم گذاشتم جلوش. ی_تازه خبر ندار

 

گوش  شیها غیج غیو به ج دیتوجه آلما را دوباره جلب کرد. بلندتر خند غش،یج

 کرد.

 

به خدا  یعنیاون؟ کشتمت آرکان.. یجلو ی_از شکالت محبوب من گذاشت

 ازت. رمیگ ینمونده طالقم و م یزیاز شکالتام چ نمیبرگردم بب
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اش وصل کرده بود  ی...آمده بود جانش را به جان زندگیخام الیچه خ طالق؟

اش به آمال فهماند از  یاش هم جالب نبود. نگاه جد یگفت طالق. شوخ یو م

کرد قلبش  یلبخند زد. حس م ن،یو نمک نیریحرف لذت نبرده که خودش ش نیا

 یم جرمنف ،یو دوست داشتن طانیدختر ش نیدارد از شدت دوست داشتن ا

 شود.

 

 کنم باهات. یاما قهر که م رم،یگ ی_خب طالق نم

داد، آن قدر دلتنگ بود که اگر کنارش بود...آخر اگر کنارش  یاش را نم اجازه

 بود!

 

 ه؟یعیطب ریغ یلیکه انقدرم دلم تنگ شده برات، خ نی_ا

 

جمله، باعث چرخش  کیاش آرکان با  یامال کمرنگ شد. وسط شوخ لبخند

کرد حاال او را  یاحساسات و عواطفش و هجومشان به مغزش شده بود. حس م

همان منطقش بود. آرکان نظم  نیارد و به گمانش...ابا ذهنش هم دوست د

نفر را با قلب و مغز و منطق  کیشد  یبود. مگر م ختهیرا بهم ر عتیطب

 دوست داشت؟ امانتو

 

 _نه چون منم براتون دلم تنگ شده.

 

زن شده بود  نیا یها یگفته براتون...دخترش هم جزء عالقمند ت،یبرا نگفت

 شیبه آلما که محو لگوها ینگاه مین وار،ید به دز هیخوشحال بود.تک ش،یو برا

 هنوز مقابلش بود. لشیرا خم کرد، موبا شیزانو کیبود انداخت و بعد 



 

 لنج.. ی_اون روز تو

 

 یبود و بدون نقش باز یعیکه به نظرش، طب یحرفش، با لبخند انیم دیپر آمال

 کردن.

 

 .یکه عاشقم شد ی_همون روز

 

 یمورد اصرار م نیا یدانست چرا هربار رو یتکان داد، نم یخنده سر با

 کرد.

 

 .ندتیشوهر آ یلحظه که طفل هی_از ذهنم گذشت 

را مسلط تر مقابل  لیتختش و حاال موبا یامال درشت شدند، نشست رو چشمان

 صورتش نگه داشت.

 

 _واقعا؟

 

 یکرد، نگاه چپ چپ دختر، قلبش را به تکاپو انداخت. ک دییهمان لبخندش تا با

 شده بود؟ زیانقدر عز

 

 دلتم بخواد. ،ی_عوض
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 خوادت. ی_دلم م

 

را زمزمه کرده بود که  نیجمله حبس شد. انقدر دلتنگ ا نیاز ا شانیهردو نفس

دور هزار  یبش بود که روقل ریتر درگ شی. بدیآمال، ماند در جواب چه بگو

منطقش، که مرتب  ریکرد و درگ یتکرارش م یمغزش که ه ریزد. درگ یم

 کرده بود. انشیگفت چقدر جذاب ب یم

 

 فرستم. یبامزه م لمیف هیبرات  گهید ی قهی_قطع کن، چنددق

 

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

 

 نیکردم.چند کسیف شمیلوازم ارا فیو ک یدستمال کاغذ یجعبه  نیرا ب لیموبا

 نشیخواستم دورب یکه م یدر نقطه ا قایکنم تا دق شیبار مجبور شدم جا به جا

 .دمیثابت شود. بعد چرخ

 

ان ها را  یفرو بردم و همه  میموها نیهمزمان هردو دستم را از دو طرف ب 

تنم را از نظر  نیرک جبستمشان و تاپ شلوا یسرم جمع کردم. گوجه ا یباال

 یداخل هتل و فلشم پل ونیزیکه مد نظرم بود را با تلو یا یقیگذراندم. موس

و امروز،  بودم دهی. مدت ها بود نرقصدمیچرخ نیکرده و بعد به طرف دورب

که  ییاو یرا دوست داشتم اجرا کنم. برا نشیرقص اما خاص تر نیبداهه تر



وقت خود  چیکه ه ییخواست. برخالف تمام آدم ها یدلتنگ بود و من را م

 ام را نخواسته بودند. یواقع

 

 با تو به غم و غصه بخندم دیکه با ی"شده ام اون

 با کل جهان شرط ببندم" نباریحاضرم ا یآمال من تو

 

کردم، دوست داشتم لبخند و  یم یهم هم خوان کیزدم و همزمان با موز چرخ

باشم که دست  ییزهایعزادار چ ستیبفهمد که قرار ن. ندیارامش چهره ام را بب

 من نبودند. بفهمد که تلخ و سخت، باالخره گذشت.

 

 تیجانم به فدا تیو شادم به هوا رقصمیم

 تیچگونه افتاده به پا دهیکن و بنگر که دل و د یرحم

 

 یبریکه تو دل م یطور یعالم و آدم سر از

 "ییتو ایدن ییبایعاشق منم، ز نیتر عاشق
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 تیشدن، نها دهیشوم. د یم دهیکردم د یچون حس م دمیرقص یم یزمان کی

زبان بدنم  ی لهیکه به وس دمیرقص یآمالم...حاال اما م تیبود. نها میآرزوها



بود.  یبیعج یایرقص دن یایمن هم دلم تنگ شده و دوستت دارم. دن میبگو

توانستند انگار حرف  یمعلق در هوا...همه م ینگاه ها، کرشمه ها و دست ها

 یبا ارامش تکان م تیگذرد و اگر پاها یکه در سر آدم چه م دییبزنند. بگو

 احوالت خوب است.  یعنیخوردند 

 

 زنانه ات...خوب است. احوال

 

 زده ام ایدل را به در ییتو ایکه در یت"وق

 از ترس نبودنت نلرزم قهیمن تو بمان که هر دق با

 لب مرزم شهیتو هم یمن ب ستین یمرز جنون فاصله ا تا

 

 "یاز بس که تو ماه یشدم من به نگاه ووانهید

 یرا باز کرده و آبشارشان رو میتمام شد اما لبخند من نه، کش مو کیموز

 زانو گذاشته و خم شدم: ی. جلوتر رفتم. دست روختندیر میشانه ها

 

 نیفکر کن تک تک متن ا نیو نگاه کن، به ا لمیف نیهروقت دلت تنگ شد ا-

 فکر کن. بذار نشونت بدم. یقرمه سبز ی هیحسم به توا. بعد به ادو کیموز

 

 

و نبات  هیادو ینبودم. بسته  نیدورب یجلو گریرفتم، حاال د میدهایطرف خر به

 باشم. ریکه در تصو ییرا برداشتم و برگشتم به جا یرنگ یها

 ،یخوشمزه بهم بد یغذا هیبا برگشتم  یتون یچطور م نیبب ش،یادو نهی_ا

و  یتراس، چا یرو میبرگردم قراره بر ینباتا فکر کن. چون وقت نیبعدشم به ا

م. بعدش دار یو برم نشیگم من طعم دارچ یاالن م نیو از هم مینبات بخور



 یم و حرف میخور یم یی..چایکن یتو بغلم م نت،یس یدم به قفسه  یم هیتک

و البته حواست به  نیرقصم و بب لمیفکر کن..ف نایبه ا ،ی. دلتنگ که شدمیزن

 محبوبم باشه. یشکالتا

 

شده  مانیارسالش کنم اما پش لمیخواستم جلو بروم و با قطع ف یکردم، م مکث

 یب میباشد نگاهم پر از مهر شد و لب ها ستادهیانگار مقابلم ا. ستادمیا یلحظه ا

 .دندیاذن من جنب

 

 _دوست دارم.
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بود. جلو رفته،  نیکرد هم انیشد ب یکه با احواالتم م یجمله ا نیتر صادقانه

به  یرگیو با خ دهیکش یقیفرستادم. بعد هم نفس عم شیرا قطع کرده و برا لمیف

 دیبروم. با یبودم شب را به کوه سنگ ختهیساعت سرم را کج کردم. برنامه ر

 یبد درونم بجنگم...و م سشدم. به خودم قول داده بودم با ح یکم کم آماده م

 .دمیجنگ

 

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

 ینوشت افزار فروش کیکرده و از  دایدفترچه پ کی میها یگرد ابانیخ یتو

حس  دمش،ید ی..وقتنیبالر کیو طرح  دیدفترچه با جلد سف کیبودم.  دهیخر



را دوست داشتم.  نشیبالر یخودم بود. لباس صورت هیخواهمش. شب یکردم م

 اندامش را هم.. یدگیکش

 

بنفش  یخودکار فانتز کینشسته بودم، دفترچه را باز کرده و  یکوه سنگ در

 شیهرشب برا ستمیکه ن یخواسته بود مدت اریهم دستم گرفته بود. کوه یلیاکل

 .سمیصفحه از احواالتم بنو کیبفرستم. در کنارش هم  سیو کی

 

روحم داشت.از  یبرا یخاص اما ارام کننده ا یقد بلند، روش ها مرد

را  یدیجد یچندروز نوشته بودم گذشتم و بعد، صفحه  نیکه ا یچندصفحه ا

شدم. امروز  رهیخ میبه ناخن ها زیو قبل از هرچ دمیکش یقیباز کردم. نفس عم

 زده بودم. شانیرو یالک صورت

 

 هیدوست داشتم شب گر،ید یکردم اما وقت ها یرفتن به حرم پاکشان م موقع

و  خیبدهم.تار یریی، خودم را تغداشته باشم یکه سع نیخودم باشم. بدون ا

 ساعت را زده و شروع کردم به نوشتن.

 

جا و  کیشدن به  رهیو خ ییقبل دلم تنها ی"امروز بهترم. کم تر از روزا

کاش  یگفتم ا یقبل همش با خودم م یخواد. روزا یکاش گفتن م یمرور و ا

 یافتاد، کنار ا یاتفاقات نم نیکاش از اول ا یکرد، ا یکار و نم نیمارال ا

فرق  طمیراش دیاالن شا یدزد یبودن. اگه ن و نم ادیکاش...اگه ها هم ز

موفق بودم.  یدختر دانشجو هیگرفت و  یکل م یا گهیطور د تمیداشت، شخص

دوشم  یرو ییتنها نیانقدر حسرت نداشتم و ا دیکرد شا یکار و نم نیاگه ا

 نبود..

 

از ذهنم  یو اگر دیکاش و شا یا چیبار، ه کیامروز صبح اما جز  از

 نگذشته.



 

 یطور نم نیاگه ا دیفکر کردم شا نیزدم، به ا یداشتم با آرکان حرف م یوقت

اروم  یبرا هیتوج کی نیآوردم، احتماال ا یوقت اون و به دست نم چیشد من ه

 "هیخوب هیکردن ذهنمه اما خب..توج
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که مردم از کوه باال  یو به قسمت دهیکش یقینفس عم ستاد،یاز حرکت ا دستم

شهر  نیا یزدم. اهال یشدند چشم دوختم. لبخند آرام یآبشار م کیرفته و نزد

نقطه خنک است و حق با آن ها  نیتابستان هم ا یدر گرما یمعتقد بودند حت

 بود. دوباره نوشتن را از سر گرفتم.

 

 یکردن سخته..درست زندگ یبجنگن. زندگ دیبشه، آدما با ی"فکر کنم هرچ

و اشتباه فکر  میاشتباه بر شهیهم ستیکردن سخت تر...اما خب، قرار ن

ا فقط من، در پوششم نبود. من ظاهرا همون آدم سابقم ام یآرکان رو ری.تأثمیکن

کنم  یسع لباشم. الاق هشیکردند، دوست دارم شب رییظاهرم..افکارم اما تغ

...لطفا خوب ی. زندگستیفکر بق یرو رشیکه تأث یآدم هیباشم..بشم  هشیشب

. توهم لطفا اجازه بده مارال یخوام تالش کنم که تو تلخ نباش یگوش کن، من م

 یبره حسرتام و دردام و...اجازه بده کنار خانواده  ادمیبرام بمونه، اجازه بده 

 رم،یمدت بگ نیا یو من حال باراد و برا فتهیاتفاق ب یخوب یروزا دم،یجد

 هیآلما باشم و البته  یبرا یمامان جذاب خوشگل و قرت هیاجازه بده بتونم 

...لطفا اجازه بده حالمون خوب باشه یآرکان. زندگ یهمسر عالقمند به افق برا



که  ستیکنم. و الزم به گفتن ن یمن براش تالشم و م ،یچون اگه اجازه هم ند

 و تو، برنده منم. مننبرد  یقطعا تو

 

 قایخونم دق یدفتر و م نیخوام چندسال بعد که ا یتوهم گوش کن...م سرنوشت،

 بهش برسم. یریدرگ یبشه که نوشتم، پس لطفا سد راهم نباش. بذار ب نیهم

 ..."یکوه سنگ /یشب خنک تابستون هی

 

بزرگم انداختم و  فیگرفت. دفترچه را داخل ک یخنده ام م م،یمدل نوشته ها از

از  دیقدم برداشتم. با یسنگ یسر خودکارم را بستم. بلند شدم و به طرف پله ها

نرود امشب و در  ادمیگرفتم تا  یعکس از ان باال م کیرفتم و  یکوه باال م

 یدختر بچه ا دنیخوانده ام. سر راه با د یام کر یزندگ ینقطه...چقدر برا نیا

توانستم  یخورد که نم یبا ولع م ی. طورستادمیزد ا یم سیل یکه داشت بستن

 فقط تماشا کننده باشم. 

 

 انداختم. یبهتر بود صعود را عقب م دیخواست، شا یهم م ی...دلم بستنیلعنت

 

*************************************************** 
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 اشترودل لطفا! هی_

 

گرم را به طرفم گرفت و من کارت را به دستش دادم، رمز را  یبسته  مرد

 یگرم یراشکیپ یرا برگرداند. بسته  دیوجه، کارت و رس دنیو بعد کش دیپرس

گذاشته بودند باز کرده و همان طور  یها اسمش را اشترودل رضو یکه مشهد

را  ازگ نینشستم اول یحرم م یورود یدرب ها یکیدر نزد ییسکو یکه رو

 به آن زدم.

 

تند هم  یو کم ذیلذ یراشکیپ نیطعم ا یگشتم، قطعا دلم برا یظهر که برم فردا

 یراه رفتن دختربچه  ی رهیزدم که نگاهم خ یشد. گاز دوم را درحال یتنگ م

بود. کش چادر را دور سرش انداخته و با  یگل گل دیچادر سف کیبا  یکوچک

 یو آن را بلند م دیچیپ یچادرش م انیشنل از پشت باد م کی هیهر حرکت، شب

 کرد. 

 

آلما  یها برا یراشکیپ نیسوم را که زدم از ذهنم گذشت، چندبسته از ا گاز

کردند و  یخوردنش باد م نیح شیآمد. لپ ها یبخرم. وروجک حتما خوشش م

 دهیحرم خر یکیکه از نزد یا یغش کنم. چادر رنگ شیتوانستم برا یمن بعد م

 یآه فیداخل ک مرژ لب دنیخارج کردم. در بغلم گرفتم و با د فمیبودم را از ک

 .دمیکش

 

 رفت برش دارم. ادمی ،ی_لعنت

 

بودند به بردن لوازم  لیو وسا فیمسئول گشتن ک یحرم که در ورود نیخادم

 کیدستانم فشردم و بعد زدن  انیگرفتند. رژ را م یم رادیداخل حرم ا یشیآرا

بود پرتاب  کمیکه نزد یدر سطل زباله ا یدیبه اشترودل، با ناام گریگاز د

 کردم.



 

ام نمانده بود، با دو گاز بزرگ، تمامش را  یراشکیپ اتیاز محتو یزیچ گرید

ام  چارهیداخل دهانم فرستادم و بسته اش را هم درون سطل، کنار رژ لب ب

سبز رنگ را کنار  یبرزنت یسر انداخته و پرده ها یپرتاب کردم. چادر را رو

شود و بعد پا  یرسباز لمیتا وسا ستادمیکه جلوتر بودند ا یزدم. پشت سه زن

 اشتم.داخل صحن گذ

 

را  میبعدش کارها دیشد. با یسفر محسوب م نیدرا ارتمیز نیآخر نیا احتماال

کار  یظهر بود و کل ازدهی یبرا طمیکردم. بل یرا جمع م لمیانجام داده و وسا

 یحرم چرخاندم. رو یخلوت انیانجام دادن مانده بود. نگاهم را م ینکرده برا

خورد. از  یبه چشم م دمآ یکه در صحن ها انداخته بودند تعداد کم یفرش ها

نگاهم  دنشیسرکش نیو ح ختمیر یکیپالست یها وانیآب داخل ل یسقاخانه کم

 را به پنجره فوالد گره زدم.

 

 نیغمگ شیپررنگ درون ذهنم نقش بست و نگاه من، برا یلیخ یلیخ مارال

 شد.

 

را کمرنگ کرد. تا  رونیب یهنده آزارد یگرما یحرم که شدم، خنک وارد

 هیتماما سنگ و خنک، تک یوارهاید یرفتم و بعد، پا شیپ حیضر یها یکینزد

 انداختم. شانیزده و نشستم. زانوانم را جمع کردم داخل شکمم و چادرم را رو
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بزنم  یشدم و چندهزاربار تالش کردم تا حرف رهیخ حیبه ضر قهیدانم چنددق ینم

جا، حتم داشتم من را  نیفکرم قفل کرده بود. آرامش ا یو زبانم انگار همپا

حرف داشتم که  یلیکرد. زبان دعا بلد نبودم، اما با زبان خودم خ یدلتنگ م

 زدم و فراموششان کرده بودم. یم دیبا

 

 نیبود. در ا یخلوت تر از هرزمان حیضر کیمدم که نزدبه خودم آ یوقت

جلو رفتن را از من  یاجازه  یجا آمده بودم شلوغ نیچندروز هربار که ا

حرم خلوت بود. بلند شدم، چادرم  ییمعجزه آسا ییجورها کیگرفته و امروز، 

 دهیچسب طشانه ام سرخورد. درستش کرده و بعد مردد جلو رفتم. نگاهم فق یرو

جذاب  یها ییشد جلو رفت و محکم، آن طال یکه م یا یخال یبود به نقطه 

از  یسرد قسمت یسنگ ها یرو ختیانگار دلم ر ییطورها کیرا لمس کرد. 

 که فرش نشده بودند. نیزم

 

 شاه پناهم بده. ی"آمده ام، آمدم ا

 ز گناهم بده. ،یامان خط

 حرمت ملجأ در ماندگان یا

 مران از در و ، راهم بده." دور

 

دورش قفل شد و  می. انگشت هاییطال حیبه آن ضر دی. دستم رسدیرس باالخره

. فکر و زبان قفل شده ام باز شد و دیاش چسب ییباال یام، به چهارخانه  یشانیپ

داخل حرم اعتقاداتش  یبا کل آدم ها دیکه شا یهمان دختر هیخودم، شب هیشب

 فرق داشت زمزمه کردم.

 



 یبود و چ یکه قصش چ نیگن ضامن آهو..ا یلقب بلدم. بهت م هی_ازت فقط 

مدرسه خوندم و تمام. با همه  یتو ییزایچ هیدونم.  یشد هم، درست درمون نم

احوال، تا حاال صداتم نکرده باشم و به رسم و راه توهم راه نرفته باشم  نیا ی

 . یدونم مهربون یم

 

 بود.  نیکه سنگ ی. نفسدمیکش یقیعم نفس

 

شک ندارم. انقدر مهربون که برات مهم نباشه مهمون  ،یدونم مهربون ی_م

خطا و پاک،  یآدم ب هی ایکه خطا رفتم،  یهمه راه نیخونت، من آمال باشم و ا

که باشه هم مهم  ینیو هرد یو سن عهیو ش یحیدونم مسلمون و مس یاصال م

 ...یکن ی. آروم میکن یو م تی. تو مهربونستین

 

اما  ستم،یخوب خدا ن یبنده ها هی. من شبیآروم شم. اومدم و آرومم کرد اومدم

 نی. همنی. من و دوست داشتنیاون خوبا رفتار کرد هیتو و خدات...بامن شب

 که هستم.  یطور

 

 کی هیشد. شب یدوشم داشت کم م یاز رو یزیچ کیبسته شد، انگار  چشمانم

 .دمشیعمر...که گذشت و نفهم کی هیاعتراف، شب
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 "تاکه ز عشق تو گدازم چو شمع

 جان سوز به آهم بده یگرم

 من است نیبه کم طانیلشگرش

 شاه پناهم بده" ،یکسم ا یب

 

حال خوام با زبون خودم صدا کنم..ازت کمک بخوام. تا به  ی_امام رضا، م

 خوام. مارال.... ینخواستم اما حاال م

 

و محبت زنده  یکشت از نفرت و هم، از دلسوز یهمزمان هم من را م اسمش

 تر از همه بد کرده بود. شیکرد. مارال به خودش ب یم

 

دونم اما  یاسمش نم هی_حالش و خوب کن، بذار سرپا شه، معجزه...شفا..چ

بشه.  یدونم فردا قراره چ یمارال و نگه دار. به خدا بگو نگه داره. من نم

اما کمکم کن  ارهیبه وجود ب یزندگ نیا یتو یرییچه تغ شیقراره اون آزما

 هی..درست شبدمی. من ترسامیبرب فتهیکه قراره اتفاق ب یبتونم از پس هرچ

 کردم.  یم میتو قاپ ریمرکز، خودم و ز یزد و تو یکه رعد م ییشبا

 

 یو کف دست آزادم را رو دمیکش یفاصله دادم. نفس تند حیرا از ضر سرم

 لبم نشاند. یلبخند رو ادش،ی. دمیصورتم کش

 

 ادیتا ب دیجا اومدم و ازش نگم. آرکان! خدا انگار اون و آفر نیتا ا هیمعرفت ی_ب

از  امیدن یبود. با آدما بیآروم کنه. عج یروز هیو  ختشیافسار گس یبنده  نیا

عمر خطا رفت دلم؟ گفت  هیبود و  یشکل نیاولم فرق داشت. مرد بودن ا

 یطور نیپس ا ارحرف زدن؟ بذ نیهم ه؟یدعاش کنم. دعا کردن چه شکل

 دعاش کنم، کمکم کن...کمکم کن خوشبختش کنم. که بلد باشم خوشبختش کنم.



 زد. یابا آن چوب پرمانندش به پشتم آرام ضربه  خادم،

 

 شه خانمم، حرکت کن. ی_داره شلوغ م

 

که  یحیبه ضر رهیتکان دادم، چادرم را صاف کردم و بعد، در دلم...خ یسر

 دستانم بود نجوا کردم: انیهنوز م

 

 یکنم. نم یاما باراد و بهزاد و بهارکم دعا م دهیدونم ازم بع ی_امام رضا، م

 ادشونیجا  نیکه ا نیآدما، اما من هم یایدن یتو هیچه شکل قایدعا دق نیدونم ا

من، مارال و تمام  ال،یرو شاد کن و به ل یافتادم به گمونم دعاست. روح ره

 میکه از دست داد یتلخ یگذشته  الیخ یب میتوان بده که بتون یزندگ نیا یآدما

 .میخوب جلو بر

 

خوش رنگش بود. بغض  ییعقب رفتم، نگاهم هنوز هم پرت طال عقب

 داشتم. بغض وداع! یکمرنگ

 

جا  نیو تا ا یکه هستم، قبول کرد یطور نیکه من و هم یمرس ،ی_مرس

 .یکشوند
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که کنار دستم  یاز زن دی. جمعش کردم و به تقلستادمیرفت، ا میپا ریکه ز چادرم

 گذاشته بود، سالم را به رسم خداحافظ...نجوا کردم. نهیس یدست روو  ستادهیا

 

 الرضا! یابن موس یعل ای کی_السالم و عل

 

 یکه عطا بخش همه عالم ی"ا

 حاجات مرا هم بده" ی جمله

 

 

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

 آمال؟ یی_کجا

 

ساک که  دنش،یساکم را محکم فشرده و چشم چرخاندم. کالفه از ند ی دسته

 گذاشته و دستم را به کمرم زدم. نیزم یتر از رفتنم بود را رو نیسنگ

 

دونم. خدا بهت رحم کنه  ینم یستیکه ن ییراه آهنم، تو کجا ی_واال من تو

 زنت؟ یکیاون  دنید ی. نکنه رفتیداخل سالن ینگفته باش یالک

 

 پخش شد: یه اش درون گوشخند یصدا

 

 از راه. ی_بذار برس



 

ام و  دهیربع است رس کیتر از  شیبزنم که ب غیکه بخواهم ج نیاز ا قبل

 نییرا پا لیبرق زد. موبا یاز دور چشمانم از دلتنگ دنشیمعطلت ماندم، با د

را قطع کرد و داخل  لشیشفاف موبا یآوردم و او هم مثل خودم، با چشمان

 .ندیلب زدم که بتواند بب یزدم و طور یقرار داد. لبخند بشیج

 

 خوام بپرم بغلت! ی_م

 

دانستم  یتر کرد. م شیرا ب شیاطراف اشاره و بعد سرعت قدم ها یادم ها به

کردنش را  تیاذ یبنا دهیخواست نرس یو باز، دلم م ستندیچ شیها تیحساس

 بگذارم.

 

 _بوستم نکنم؟

 

مانده را  یباق یچشمان پر مهرش دلتنگ شد و من قدم ها د،یام را فهم یلبخوان

 خودم پر کردم.
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اطراف  یاهویو نه ه دمید ینه مردم را م گریرا به طرفم دراز کرد، د دستش

ام را  یشانیبه طرف خودش، پ دنمیرا...دست در دستش گذاشتم و او با کش

شعر بلند  کی هی. چشمانش پر از برق بودند. شبدیبوس قیکوتاه اما عم

 مزن عاشق به چش کیزن بود.  کی دیاش شا ندهیکه سرا یعاشقانه..شعر

 براق.

اش را پشت هر پلک زدنش نشان  یبه وجب صورتم را نگاه کرد، دلتنگ وجب

 یام کرد برا ییدستم را فشار داد و زمزمه اش، هوا د،ینفس کش قیداد. عم

 خلوت مشترک!  کی

 

 _مردم از بس دلم تنگ بود!

 

کرد  انیاحساساتم غل ،یهمه دور نیرا گفت بعد از ا ایدن یجمله  نیتر قشنگ

 ظالمانه بود. یادیبغلش نکنم و خب، ز یدر چشمانم. گفته بود در مکان عموم

 

 خونه. می_بر

 

تاب و دلتنگ،  یداد و ب یو پر از حس، دستم را باز هم فشار یواقع د،یخند

 شالم گذاشت: یرا جلو آورد و رو گرشیدست د

 

 قرارم نکن. ی_ب

 

 تنش هم تنگ بود. یبو یرا جلو بردم، آخ که عطرش...چقدر دلم برا سرم

 

 قرارم شو! ی_ب



 

شد از محبت، دستش را پشتم قرار داد، ساکم را گرفت و همان  زیلبر چشمانش

 نجوا کرد: میکرد تا از راه آهن خارج شو یم تمیطور که هدا

 

 خونش منتظرته. الخانم،ی_ل

 

بدنم،  یگذاشت. دلم جوش افتاد و دما دنینتپ یارام تر شدند و قلبم، بنا میها قدم

که هنوز هم به خودش  یخود یخودم بودم. شرمنده  یسقوط کرد. شرمنده 

 شک داشت.

 

 ش؟ی_جواب آزما

 

کرد و من را همگام  یدستش بود، با حلقه ام باز انیطور که دستم م همان

حرف  نیتر یهیکرد که انگار بد انیب یخودش به جلو راند. جمله اش را طور

 ممکن را زده:

 

 هامون فراموشش نشه. ی_بهزاد گفته به خواهرم بگو موقع اومدن سوغات

 

مقابلم قرار گرفت. برق  شیکالج ها یچرخش رو کیو با  ستادیا ستادم،یا

توانست محکم  یکه حاال م یبرق چشمان خودم بود. خود هیواضح نگاهش، شب

 من همانم..همان گمشده. د،یو بگو ستدیبا
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 ره؟_آ

 

فرستادم.  رونیب قیکرد و من نفسم را محکم و عم دییهم گذاشت، تا یرو چشم

که تا  ییو خدا دمیگذاشتم و زمزمه ام را فقط خودم شن یشانیپ یکف دست رو

 نکرده بودم. شیهم صدا یلیبه حال، خ

 

 شکر. ای_خدا

 

من، در اعماق  یبود. حت زیشگفت انگ یاز گردش ها یبیعج ی رهیدا جهان،

اعتماد برسد. تا  یتا باورم، به مرحله  دییتا نیداشتم به ا ازین دیقلب و ذهنم شا

دانم نگاهم چطور  یخانواده. نم کیدر ذهنم، مامان را بگنجانم و  الیل یبه جا

 لب بزند: چشممبکشد و چشم در  یبود، فقط باعث شد آرکان نفس

 !ی_جونم

 

 ..دیشد بهتر نفس کش یم

 

 واقعا مادرم بود! ال،یجانش بودم و ل یوقت شد یم

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



بود.  یبی. حس عجدیکوب یرفتم، قلبم در دهانم م یپله ها ساختمان که باال م از

 میخانه گذاشته بودم اما حاال....چشمم پر بود و گلو نیهم پا در ا نیقبل از ا

 یو لحظه ا وانیبه ا دنیداشت و من...تا رس یزخم شده! آرکان پشتم قدم برم

هنوز باور  د،یو اشک در چشم به آغوشم خز یبار جد نیاول یکه بهارک، برا

 نکرده بودم که چه شده!

 

جلو آمد و  یکه وقت یدر  نگاه بهزاد هم نبود. بهزاد یحت یاز شوخ یاثر گرید

برادر را داشتم در ذهنم  کیکه حسرت داشتن  ییتمام سال ها دیدر آغوشم کش

 یپناه برده بودم. نداشتمشان و جا ریکه نبود و به غ ییشد. تمام سال ها یتداع

 پر کرده بودم. یپوشال یرا با آدم ها شانیخال

 

 گفتن نداشت باراد بود. یبرا یکه انگار حرف یکس تنها

 

شکستن  یبرا یتالش ی...حترهینگاه مغموم و خ کی ره،ینگاه خ کیو  باراد

و هرچه  میو جلو نرفتم. فقط هم را نگاه کرد امدیسکوت انجام نداد. جلو ن نیا

 .دیباالخره ثابت شد؟ باز هم نتوانستم. در دهانم نچرخ یدید میکردم بگو

 

من  یپدر یجا خانه  نیخواست و نه زخم زدن. حاال ا ینه حرف زدن م دلم

 یم غیکس نبود، ج چیخواست ه ی. دلم مدهیمن پدر ند یپدر یبود. خانه 

 بغض بشکند. نیکردم تا ا یو تقال م دمیکش

 

 و نجوا کرد: دیرا چسب میبازو بهارک

 

 اتاقشه. بهش سرم زدن! یکرد فشارش افتاد، تو هی_مامان انقدر گر
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 یبد و خوب معلق بود. هجده سال نم نیطرف اتاقش که قدم برداشتم، حالم ب به

در  ی رهیتر بود؟ دستگ شیدانست هستم. درد کداممان ب یدانستم هست و او م

 یگذاشتم که او یو با باز کردنش، پا داخل اتاق دیکش نییرا خود بهارک پا

 دو قدم بردارد. گرید یکه جان نداشت حت ییتختش نشسته بود. او یرو ان،یگر

گر گرفتند و  میدست ها د،یدر معده ام جوش یزیچ کیدر هم قفل شد،  نگاهمان

 زجه زد و بعد دست به طرفم دراز کرد: ،یاو با سر تکان دادن پر بغض

 

 _بارانا!

 

 ییکرد من نبودم. او ریکه به طرفش پا تند کرد و در آغوشش گ ینبودم، آن من

 هیکه آن طور بلند گر ییلقه کرد من نبودم. اوکه محکم دست دور کمرش ح

 کرد و مامان گفت هم من نبودم.

 

 نبودم............ من

 

کارها بلد نبود اما بارانا....دلش تنگ مادرش بود.  نیبود. آمال از ا بارانا

 بود. دهیبه نوزده سال در درونش انتظار کش بیبارانا، قر

 



 کرد. شیو مامان صدا ختیکرد، اشک رمن بغلش  ینبودم اما بارانا به جا من

 

اش در گوشم زنگ زد و دخترم  هیگر یمن را به خودش چسباند، صدا محکم

صورت غرق اشک من  یرو شیدلم را نم دار کرد. بوسه ها ش،یگفتن ها

نوزده سال نداشتمش و امروز،  یشدن در کار دلم نبود وقت رینشستند و خب، س

 دخترش بودم.

 

 ام. ییالال یبزن که تشنه  یحرف مادرم

 ام. ییهمدم تنها تیدم برا یکه جان م من

 من است. یکودکم آغوش تو جا شهیهم من

 من است. یایپشت دن تیاگر خوبم دعا من

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

 ؟یآورد ی_سوغات

 

 ی! هنوز دور چشمم کمشیبود و چشم ها الیل هیام، شب هیسرخ از گر ینیب

 دهیبهم چسب شیو مژه ها ختهیما اشک ر یبود. بهارک هم که پا به پا سیخ

. میآورده و حاال همه دور هم نشسته بود ییرایرا با کمک بهزاد تا پذ الیبودند. ل

 یا یطعم دار چوب اتده آبنب ادیجمله اش من را  نیبه بهزاد نگاه کردم، ا

 بودم. دهیخر شیراانداخت که ب
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 دم بهت! ی_االن نم

 

 :دیدرخش یگرد کرد، در نگاهش محبت م چشم

 

 _چرا؟

 

. دمیکش یم دینبا گری...الاقل ددمیکش یخجالت م دی. گمانم نبادمیکش یقیعم نفس

 یدست رو میخواهم بگو یدانست چه م یانداختم. اگر م ینگاه میبه آرکان ن

 گذاشت. یدهانم م

 

 جا! نیبالفاصله اومدم ا دمیرس ی_من از وقت

 

انداختم. باراد که فقط نگاهش به فرش ها  ینگاه الینگاهم کردند، به ل متعجب

 یفتنه  کیاما خب، دست من نبود که  دمیکش یخجالت م الیاز ل دیبا دیبود. شا

 بدون خجالت بار آمده بودم. 

 

 ن؟یندار یاتاق خال هیجا  نی. ادمیند ی_خب من هنوز شوهرم و درست و حساب

 

لبخند زد  یبا مهربان الیبهزاد، همراه شد با آمال گفتن مبهوت آرکان. ل ی قهقهه

 ایدانست شرم کند  یمتعجب براندازم کرد. بهارک هم نم یو باراد با چشمان



نجوا  دهیبر دهیخنده بر نیبخندد. دست بهزاد به طرف پله ها دراز شد و در ح

 کرد:

 

 !نیبب یاتاق دست چپ کتابخونست، برو شوهرت و درست و حساب نی_اول

 

چشمان آرکان  ستادم،یتکان دادم و ا تیجد تیتشکر و در نها یبه معنا یسر

 باال انداختم و دستش را گرفتم: یهنوز از شوک کارم گرد بودند. شانه ا

 

 !نمتیبب کمی میبر ای_ب

 

نداشت. حس کردم  یریمن تاث یدلتنگ یحرف ها رو نیکرد اما ا میصدا آرام

بود که در عمرم  یآدم نیدهد. سردتر یباراد هم خنده اش گرفته و بروز نم

دست دود کند و من  مانیاسپند برا کیبه بهارک سپرد تا  عیسر الیبودم. ل دهید

که بهزاد گفت  یدر مانو ه می. از پله ها باال رفتدمیآرکان را دنبال خودم کش

آمد. در را  یبه چهره اش م یلینازک تنش، خ یمردانه  راهنیرا باز کردم. پ

 و نجوا کرد: دیکش یقیکه بستم کالفه نفس عم

 

 _کارت درست..

 

بودم. آدم  نیبدهد، من هم یدرست و غلط کارم نظر یندادم رو اجازه

تنش  راهنیپ ی قهیبد هم نبودند. کف دستم را به  یکه گاه یجانیه ماتیتصم

. حرفش را خورد. دمشیبوس میپاها یپنجه  یوصل کردم و با بلند شدن رو

 مزود به خودش امد، کمرم را چنگ زد و آرا یلیانتظارش را نداشت اما خ

 کرد: میصدا متیو با مال دیعقب کش میام کرد. نفس که کم آورد یهمراه
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 _آمال؟

 

 گردنش حرکت دادم: ینوک انگشتم را رو طنتیش با

 

 یمواقع م نیپسرا ا شهیتونستم صبر کنم. کارمون برعکس شده. هم ی_نم

 خلوت باشم.  هیبه فکر  دیحاال من با چوننیپ

نوازشش، سر جلو آورد.  نیلبم گذاشت و ح یدستش را رو د،یکش یقیعم نفس

 چشمانش لبخند داشتند.

 ؟یجلوشون بگ یزیچ نیهمچ ی_چطور واقعا تونست

 

 هم خنده ام گرفته بود، دستم را تا پشت گردنش امتداد دادم: خودم

 

 شدم. یشارژ م دیبا هیگر ی_خب دلم تنگت شده بود. بعد کل

 

. هردو به دیبو کش قیانگشتش گونه ام را لمس کرد، چشم بست و عم پشت

 .میعطر تن هم معتاد بود

 



 !یدلتنگ نیشه ا یبوسه که رفع نم هی_با 

 

 نجوا کردم: یو با لحن بامزه ا دمیکش ینیه

 

 

 جا؟ نی_خاک برسرم ا

 

در آغوشش قرار گرفتم  یو وقت دیاش کش نهیسرم را محکم به طرف س د،یخند

 داد: میلحنش حرص و دوست داشتن را ادغام کرده و به خورد گوش ها

 

 زبون. نیریش هی_لعنت

 

را دور کمرش قفل کرده و  میکرده بودم. دست ها دایرا در آغوشش پ آرامشم

کمان  نیرنگ کی. انگار بعد ساعت ها بارش باران، با دمینفس کش قیعم

شد. او هم در  یآب م دیخورش نینور دلنش ریروبرو شده و قلبم داشت ز

سرم قرار داد و با محکم تر کردن دستانش من را در  یسکوت چانه رو

 حل کرد. دشخو

 

بزنم و آرکان  یکه به در خورد، باعث شد در همان حالت لبخند یآرام ی تقه

 . {نیهم هینجوا کند}خواهر و برادر شب

 

 یوغاتس رونیب ایب یدیشوهرت و د یهمه جا یگم اگه درست و حساب ی_م

 من و بده خواهر خانم.



 

بود. عقب  یپسر عال نیگفته بود، ا یشوهرت را با لحن بامزه ا یجا همه

 لب زدم: یو با طناز دمیکش

 

 .میباحال یخانواده  هی_ما 

 دار: یمعن یتکان داد، البته با خنده ا یسر
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 _حق باتوا.

 

ام را  یاعتراض چشم بست. زندگ یفرو بردم و به او جا شیموها انیم دست

 .شیها یصبور نیآدم، به نام خودش زده بود. درست با هم کی

 

 !یمن و دار یخوشحال یلی_و تو خ

 

 یانحنا گرفتند، دستم را گرفت و رو شیهمان چشمان بسته پرانتز لب ها با

 :دیتپ یم نیقلبش گذاشت، محکم و سنگ

 



 _خوشحالم.

نشاندم. چشمانش باز و قفل نگاه پر  راهنشیپ یدکمه  یآزادم را رو دست

 شد: طنتمیش

 

 جا... نیهم هی_و نظرت چ

 

را  میزور خنده اش را کنترل کرد و اسمم را با هشدار صدا زد. چشم و ابرو به

. چشمانش مردادماه بودند، گرم دیشکج کردم و  او با نگاهش نازم را ک شیبرا

آمد، آدم ها هم را کامل  یو پر از عشق. دوست داشتن از تکامل به وجود م

 یشد، حس یدرهم قفل م تشانیپازل شخص یتکه ها یکردند و بعد...وقت یم

تر  شیکرد. ب یآمد که هم در نگاه، هم در کالم و هم در صدا رخنه م یم دیپد

 من دلتنگ را.  یتاب یبرد و هم ب یاتاق، هم حرارت او باالتر م نیماندمان در ا

 

 نیرا از ا مانیدر نشاندم تا با باز کردنش، هردو ی رهیدستگ یرا رو دستم

را آرام گرفت و با نگه داشتنم،  میوسوسه کننده نجات بدهم اما بازو یخلوت

لباسم  ی قهیباعث شد به طرفش بچرخم. با انگشت اطراف لبم را لمس و بعد 

 را مرتب کرد:

 

 _خانم قشنگم... رژت پخش شده بود.

 

داد  ینشان م نیرا گرد کرد. ا مانیبهزاد از پشت در، چشمان هردو یصدا

 داشته ام. میام بلکه در ژن ها ادنگرفتهیرا  یمردم آزار

 

اتاق رژش  یبر یخواهر من و م یکش یبهش، خجالت نم یگفت یچ دمی_شن

 پخش بشه؟



 

 نیا یو دلم ضعف رفت برا دمیبسته شد، بلند خند یچارگیآرکان که با ب چشمان

 . شانیخورد برا یلحظه که انقدر قلبم سر م نیلحظه..هم

 تک تکشان! یبرا

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

و دنبال آلما رفته بود. قرار بود همه  اریکوه یبه خانه  ال،یبا اصرار ل آرکان

در  یطور د،یرس یکوچک تپل دوست داشتن ی. وقتمیشام را کنار هم باش

 که با زبان کودکانه اش لب به اعتراض باز کرد. دمیآغوشش کش

 

از وجود خودم  یخالصانه بود. انگار که واقعا بخش یلیخ شیام برا یدلتنگ

 یخواهش م ان،یآن طور آما جون گو یشده بود. وقت نهیدختر نهاد نیدرون ا

که با  دمیبوس یرا طور شیشد خوددار ماند. گونه ها ینم گریکرد لهش نکنم د

 داشت پسم بزند. یدستش سع

 

رابطه  یخوشبخت یاز نقاط اتصال من و آرکان بود. نقطه  یکی آلما،

وقت مادر آرکان  چیشدم و اگر ه یاش نم یدانم اگر نبود، اگر مرب یمان...نم



 یداد کجا ینم یو تن به آن خواستگار دید یمن را در جشن تولد او نم

 .ستادمیا یسرنوشتم م

 

 یبعد از آن جمالت فاجعه بار پشت در اتاق، باز هم سوزنش رو بهزاد

 میآمده بود رونیاز اتاق ب یکرده بود. متوجه بودم که از وقت ریها گ یسوغات

 رفتار کند. یعاد یلیداشت خ یکرد و سع ینگاهش نم میآرکان مستق

 

او بود و  یبرا شیایبود. خجالت و شرم و ح یبامزه ا یما، رابطه  ی رابطه

 من! یبرا شیها یپررو گر

 

را به دستش  نیبالر یعروسک بافتن زینشاندم و اول از هرچ میپا یرا رو آلما

تر به  شیو خودش را ب دهیکش یغیذوق زده شد که ج یبه حد دنشیدادم. از د

و بعد به سراغ آب نبات ها رفتم.  دمیبدنم چسباند. محکم گونه اش را بوس

 :رفتمرا به طرف بهزاد گ گرینصفشان را دست آلما دادم و نصف د

 .ستی_کم بخور، واسه دندونات خوب ن

 

وا رفته گرفت، در همان حال هم زمزمه  ینبات هارا با بهت و چهره ا آب

 کرد:

 منن؟  هیسوغات نای_دندونام جنسشون خوبه، ا

 

که از مکه آمده  یکس نیدادند، ع یبود اما بروزش نمخنده اشان گرفته  همه

آوردم.  یهارا در م هیداشتم هد کیبه  کیهمان وسط ساکم را باز کرده و 

 :ندینگاهم را نب ینگاهش نکردم تا خنده 

 



 و بهارکم بده! خمکتی_همش که نه، به اون داداش 

 

دوست  شانیاش داد. چهره ها ینیبه ب ینیاخم آلود نگاهم کرد و بهزاد، چ باراد

 بود. یداشتن

 

دوست دارم. نصف  یو توت فرنگ یخانم، من فقط نوشابه ا ی_اوال که آباج

 دایهمه سال پ نیبعد ا یکش ی. دوما، تو خجالت نمگستید زیچ هیطعمشون  نایا

دهنم؟ سوما،  یتو یآب نبات بچپون یخوا یم هیهد یو به جا یشد

شم بگم پشت در  یمجبور م یو درمون بهم ند درست ی...اگه سوغاتدایببخش

 اتاق...
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تنگ کردم.  شیآرکان، حرفش را خورد و من چشمانم را برا یسرفه  با

 از گفتنش نداشتم: یبرخالف آرکان، من ترس

و عمرا بهت  دمیکه خر یطور شد اون عطر نیحاال که ا ؟یکن یم دمی_تهد

 بدم!

 نیو با لبخند، دست دور گردنم حلقه کرد. از ا دیخودش را به طرفم کش عایسر

و خنده  یشوخ د،یگرفتم و او، محکم گونه ام را بوس یلرز کوتاه یتماس بدن

 نوع آغوش را داشتم. نیرا فراموش کردم. چقدر سال ها حسرت ا

 



 !هیخانم چ یآبج ی قهیسل نمیردم، بده عطرم و ببک ی_شوخ

 

به دستش  یکردنش را نداشتم. وقت تیدل اذ نیتر از ا شیرا درآوردم. ب عطر

شوخ  گریبار، لحن او هم د نیکاشت و ا یگونه ام بوسه ا یدادم باز هم رو

 نبود:

 ! زدلمیعز ی_مرس

 

بود. حس  یبیقلبم را سراند. حس عج ق،یعم یجمله  نیکالمش و ا محبت

 دیکمش داشتم. همه شا یکه سال ها در زندگ یو بدون تکرار یوصف نشدن

حاکم شد. باز هم خودم  انمانیکه آن طور سکوت م یلحظه ا یمنقلب شدند برا

 .بودندمن  یکه برا یخانواده ا یلب ها ینشاندن لبخند رو یبودم و تالش برا

 . یدوست داشته باش دوارمی. امدمیست نقره رو خر نیبهارکم ا ی_خب، برا

 

. آلما را که سرش گرم دمیذوق گرفت و بعد تشکر، او هم محکم بوس با

 یا یمجلس نیسنگ یگذاشته و بلند شدم. پارچه  نیزم یعروسکش شده بود رو

 .بایبلند و ز راهنیپ کی یداد برا یبودم جان م دهیخر الیل یکه برا

 

 یدر پ یگرفتن سرم، چندبار پشد وبا  ریاز گرفتنش بازهم اشکش سراز قبل

بود که حس کردم  زیآن قدر محبت آم شیغرق بوسه ام کرد. تشکر کردن ها

 کیآن پارچه کامل از تنم خارج شد. فقط مانده بود  یگشتن بازار برا یخستگ

 یدلم نم صالبرادر سردم گرفته بودم و ا یکه برا یمردانه ا راهنی...پهیهد

و  راهنیپ یکنم. خم شدم طرف ساکم و بعد دراوردن جعبه  مشیخواست تقد

قراره داده و نشستم. بهزاد آرام گردن  یساک را گوشه ا زیم یگذاشتنش رو

 و جعبه را برداشت: دیکش

 



 شوهرته؟ یبرا نی_ا

 

 کرد: یانداختم. او هم داشت نگاهم م یتکان دادم و به ارکان نگاه یسر

 

شما ازم  یروش نشه جلو دیدم. شا یخودمون بهش م ی_مال شوهرم و خونه 

 تشکر کنه.
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نشاندند و همه متوجه  میگونه ها یبود که رو ییاز تشکر بوسه ها منظورم

 نیاز اب نبات هارا باز کرد و ح یکیمنظورم شدند که باز لبخند زدند. بهزاد 

 :دیکرده بود پرس رییکه تنش تغ ییبا صدا دنشیمک

 

 ه؟یک ی_پس برا

 

 آلما کردم و کوتاه جوابش را دادم: ی. سرم را گرم موهادمیکش یقیعم نفس

 

 خونتون. خچالی ی_برا

 



 به باراد زل زد: ینبات را فرستاد کنج دهانش و با لبخند خفته ا آب

 

 گه! یم _گمونم تورو

 

من ثابت کرد و من با  ینتوانست جواب بدهد، فقط همان نگاهش را رو باراد

زنگ خوردن تلفن همراهم به طرف بالکن خانه قدم برداشتم. انتظار تشکر 

شد.  یم یادب تلق یکردن نداشتم اما واقعا به نظرم رفتارش خارج از محدوده 

و حال مارال  دیبول بگوق ارتیخواست ز یتماس از جانب مادر ارکان بود. م

تماس را قطع کرده و خواستم  یو وقت میرا بپرسد. کوتاه باهم صحبت کرد

 :ستادمیباراد درست پشت سرم جا خورده ا دنیبچرخم و داخل خانه شوم با د

 _بسم ا...!

 

 جلو آمد: یقلبم گذاشتم زد و قدم یکه رو یبه ترس و دست یشخندین

 .میحرف بزن دی_با

 

 نینداشتم و در ع یپسر دل خوش نیگره زدم، از ا نهیس یرا رو میها دست

 بود. پارادوکس نخواستن و خواستن. میهم برا یحال...دوست داشتن

 .یقبول ندار شمیآزما ی جهینت یبگ یخوا یبگو..االن البد م ،ی_اوک

 

 نبود که انتظارش را داشتم. یزیحرفش، جمله اش و اصال لحنش...چ اما

 

..تمام شب با یکرد یم هیگر یلیکه اون زن تورو بدزده، خ نی_شب قبل از ا

بخوابم. بهزاد خوابش برد اما من نتونستم. انقدر از  یهات نذاشت هیگر یصدا

شده بودم که با همون لحن بچگونه، به خدا  تیاذ غاتیهات و ج هیدست گر



 ریو من، گ ینبود گهیمثل تو نداشتم...فردا عصرش تو د یگفتم کاش خواهر

 من تورو ازمون گرفت. یبرزخ که خدا، به خاطر دعا هیرده بودم وسط ک

 

 :دیکش یقیو نفس عم ستادیدرست مقابلم ا د،یچرخ
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دوست داشتم. فقط اون شب، خب بچه بودم و  ایدن یتر از همه  شی_من ب

 نیهمش به ا م،یبچگ یایاون دعا رو کردم. دن نیهم یاومد. برا یخوابم م

تا بزرگ شم و بفهمم مصلحت و  دیمن و دعامه. طول کش ریگذشت که تقص

 من نداشت. یبه اون دعا یقسمت، ربط

 

شد، واقعا  گشت، چشمانش که سرخ یم یزیدانم در چهره ام دنبال چه چ ینم

لرز  شینشاند. صدا میموها یشوکه و مبهوت شدم. دستش را جلو آورد و رو

 داشت:

 

 یبر ،یکن یبچه مادر هی یبرا ،یانقدر که عروس ش ،یما بزرگ شد ی_ب

خانم دوست  نیکه ا زهیهرلحظه برات بر یو من دلم تو یبرام لباس بخر

 همون خواهر کوچولومه! یداشتن

 



به طرف  دنمیبست، بعد بدون مکث دست دور گردنم انداخت و با کش چشم

 :دیخودش، محکم در آغوشم کش

 اگه دلت و شکوندم.   رمی_بم

 

دستم را دور کمر  م،یبه گلو دیاراده بغض چسب یاز ته دل گفت که ب انقدر

بود که من  یخدانکنه ا یبازدمم زمزمه  ق،یدم عم کیپهنش حلقه کرده و با 

 ر به آغوشش چسباند.ت شیرا ب

 

 را بهم زده بود. میها قضاوت

 

 جمله... کیراحت و فقط با  یلیخ

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

 من کجاست؟ ی_آرکان، لباس صورت

 

به من آشفته در  ینگاه میاتاق شد و در حال باز کردن بند ساعتش، ن داخل

 مرکز اتاق انداخت:

 



 و بدونم؟ نیا دیمن با دیچرا با زم،ی_عز

 

و بهارک،  الیو هرچه ل میباال انداختم، تازه به خانه برگشته بود ییابرو

مدت از  نیا یو دور یدلتنگ یشب الاقل آن جا بمانم به بهانه  کیخواستند 

 یمثل آدن ها قایتا روابطمان، دق دیکش یبار نرفتم. به نظرم طول م ریآرکان ز

 شود. یعاد

 

 

و باهاش  یو بغل کرد مینبودم لباس صورت یتو لمایف نیع دی_گفتم شا

 !یدیخواب

تخت رفتم. انگشتر  یرو یپخش و پال لیهم کرد و من، سمت وساتأسف نگا با

 :دمیچرخ یکردم و بعد کم دایبودم را پ دهیکه خر یمردانه ا

 

 عشقم! دمیخر یبرات چ نیببب ای_ب

 

 یجعبه  ستادم،یرا پر کردم و کنارش ا ماندهیباق یجلو آمد، من هم قدم ها یکم

 یانگشتر را باز کرده و بعد دراوردنش دستان بزرگش را گرفتم، دستان یچوب

داد. انگشتر را که داخل  یقدرتمند را به من م یحام کیحس  شهیکه هم

 یرنگ...لبخند رو یمشک نیرنگ پوست با نگ قیتلف ییبایانگشتش کردم از ز

 لبم نشست.

 

 _چقدر...

 



ام برگشت و آرامش، تمام  نهیدرون س...نفسم مهیماند، نصفه و ن میدر گلو حرفم

 چاند،یام را پر کرد. دست انگشتر نشانش را دور سرم پ یخون یگلبول ها

 یم نییام قرار داد که تند و تند باال و پا نهیس یقفسه  یرا رو گرشیدست د

 به بوسه اش ادامه داد. قایاش، بدون عجله اما عم شهیشد و مثل هم

هردو  قیلبخند عم کیو من، با  دیر عقب کشتمام شده بود که س گرید نفسم

 :دمیزده و خودم را جلو کش وندیدستم را پشت گردنش پ

 

 _خوشم اومد.

 

 رهیت ییایبود. در ایدر کی هیهنوز آرام نگرفته بودند. چشمانش شب شیها نفس

 . درست به آغوش من!دندیرس یامواجش انگار، به من م یاما مهربان. همه 

 لباست وبغل نکردم اما... یاز سر دلتنگ ،ینبود ی_وقت
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به کمرم منتقل شده بود.  نهیس یدستش از رو یگره  دم،یعقب کش یرا کم سرم

 هردو چشمم را از نظر گذراند و بعد، ادامه داد:

 

 بهت فکر کردم! یلی_خ

 



 

 چارهیرا ب مانی..هردویو دلتنگ یتاب یبوسه اش را از سر گرفت، ب دوباره

راه شد و با کم آوردن، مارا از هم جدا  مهین قیکرده بود. نفسمان باز هم رف

 کرد. 

 افکارت منحرفم شدن!-

 

 زد: یمحو لبخند

 

 _تا دلت بخواد!

 

که فقط  یورباز، ط مهیکه دوست داشت. دلبرانه و با چشمان ن یطور دم،یخند

مشخص شدند. همان طور که دستم دور گردنش بود،  میدندان ها فیرد کی

 تاب دادم. یخودم را کم

 

 کردم. ی_منم بهت فکر م

 

 _منحرفانه؟

 

 مانی. باز نفس هادیهم گذاشتم و او با همان لبخند، باز سر جلو کش یرو پلک

تر از  یبار طوالن نیچنگ شد. ا مانیموها یبه شماره افتاد و دستانمان رو

 !دیکوب یدستم تند م ریدوبار قبل. قلبش ز

 

 ؟یدخترت و زود خوابوند نیهم ی_برا



 

 اش چسباندم: نهیام را به س یشانینفس زنان نگاهم کرد و من، پ نفس

 کردن افکار منحرفانت! ادهیپ ی_برا

 

 یشانه اش طور یمحکم من را به خودش چسباند، فشار دستش رو د،یخند بلند

 خواست من را در خودش حل کند: ید که انگار مبو

 

 طنتیش نیا یدونم اما...دلم برا یکردم و نم یم ی_من قبل تو چطور زندگ

 تنگ بود. ییایهات دن

 

پا بلند شدم و صورتم را مقابل صورتش قرار  یپنجه  یتکان دادم، رو یسر

 رساندم: شرتمیت یدادم و دستم را به لبه ها

 

 م؟یشروع کن میگذار بود..بر ری_حرفات تأث

 

 کوتاه گونه اش، لب زدم: دنیو گنگ نگاهم کرد و من بعد بوس جیگ

 

 _افکار منحرفانه رو!

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

 

کرد  ریو روشن اتاق، نگاهم گ کیتار انیپتو را کنار زده و نشستم. م آرام

شکم  یبرهنه رو یتنه  میکه کنارم، با ن ییغرق خواب او ریتصو یرو

 بودند. ختهیاش ر یشانیپ یرو ش،یو موها دهیخواب

 

 نیداد و از ا یم صشیتنها فقط مغزم تشخ دیکه شا یزدم، لبخند یمحو لبخند

 یام باال زد و من در فاصله  ینیب ریخم شدم، عطرش ز یبابت شاد بود. کم

 .دمیگرفته و بعد، گونه اش را بوس یاز صورتش نفس یکم

 

 دنش،یو پوش نیاز زم شرتشیکرده و با برداشتن ت زانیرا از تخت آو میپاها

داخل  یب، فقط کمتلفن همراهم را هم برداشته و از اتاق خارج شدم.نور مهتا

بسته و در  یکی یکیرا در تنم  راهنیپ ینفوذ کرده بود. دکمه ها ییرایپذ

بود داخل تراس  احتر المیگذاشتم. خ رونیتراس را باز کرده و پا به ب ییکشو

 ندارد. یدیرفلکس محافظ اصال د یها شهیبه خاطر ش

 

 شرتشیرا بهم چسباندم. قد ت مینشسته و پاها یفلز یها یاز صندل یکی یرو

 یرا جلو لمیفرستادم و موبا رونیب یداد. نفس یفقط تا اواسط رانم را پوشش م

شدم  رهیگوش کردنش خ نیرا باز کرده و بعد، ح اریکوه سیصورتم گرفتم، و

 آن قدرها هم درونش رسوخ نکرده بود! ،یکه خاموش یبه شهر

 

 "سالم...

 

 ..اون روز اشتباه نکردم!یفیروز، بهت گفتم تو ضع هی ادمهی



 

دختر! از من  یتونم بگم روم و کم کرد یدم اما، م یو م سیو نیکه ا امشب

 یعنیگم آمال  یآرزو، بلکه م یعنیگم  ینم یچ یعنیهروقت بپرسن آمال 

 !یآدما رو کم کن یو تهش...رو یسخت بجنگ

 

 دهیدلم لرز گاه بودم و هیآوا، تک یکه برا ییتمام سال ها یتو م،یزندگ یتو

و  دمیتو و آوا، دور و برم د هیکه شب ییحالش، در کنار تمام روزها یبرا

من و کم کنه،  با  یبتونه رو یاومده که کس شیمشاورشون بودم....کم پ

 !ایکرد ینیب شی...اشتباه پاریکاراش، رفتارش و عکس العملش بهم بگه کوه

 

 میرو بدون گوش کردن از گوش یسفرت برام فرستاد یکه تو ییها سیو تمام

 یو امشب همشون و پاک کن. همشون و....چه از تو نیپاک کردم، تو هم بش

. یکنندت بگ تیو از افکار اذ یبفرست سی. گفتم وتیزندگ یذهنت و چه از تو

 مشونپنهان روحت. حاال تو با ه یاز نقاط دردناک ذهنت..از عفونت ها

 یتو تیدل یدکمه  هیه! االن وقتشه که چه خواسته و چه ناخواست ،یروبرو شد

پردرد، از ذهنتم  یها سیاون و یهمزمان با پاک کردن همه  ،یذهنت بساز

 .یرو پاک کن ییزهایچ
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 یروزها یدفترچه از آرزوهات برا یدفترچه اما فرق داره. تو، تو ی هیقض

کنن چه  یادآوری..تک به تک اون برگ ها الزمن که بهت یخوب نوشت

هروقت  یطور نی. ایو چطور از پسشون براومد یرو گذروند ییروزها



 ی. میفتیروزها م نیا ادیبه چالش دچار شد با خوندن اون خطوط  تیزندگ

 ده. یم زهیبهت انگ ن،یو ا یایها برم نیکه از پس سخت تر یفهم

 

رو اشتباه  یادیمسافت ز ،یجلو بر دیکه با ییتو نیلحظه...ا نیحاال و ا از

هم موانع  ،یجا به بعد اما هم راه و بلد نیاز ا ،یو حاال دنده عقب برگشت یرفت

ره. برو...انقدر جلو  یبرات راحت تر جلو م ،یزندگ یجا نی. ایشناس یو م

 ،یو بگ یزل بزن شمامچ یبا خنده تو ،یروزها برگشت نیبه ا یبرو که وقت

 بودم و نه ترسو؟ منم با لبخند بگم بله... عفیکه من نه ض اریکوه یدید

 

 ییآشنا نیو بابت ا دمیکه د یهست ییآدم ها ن،یتر بیاز عج یکی...تو

 خوشحالم.

 

 من با شما تمامه سرکار خانم. کار

 

 !"یباش موفق

 

به مهتاب و ذهنم  ،یکیبودم به شهر. به تار رهیقطع شد و من، هنوز خ سیو

 کینقش  یفایا یبرا یاصرار اریمرد قد بلند بود! کوه یصحبت ها ریدرگ

من، سراسر  یحضور کوتاهش در زندگ دمیفهم یمشاور نداشت اما حاال، م

 بوده. تمیبهبود وضع یکمک برا

 

ها از ذهنم، آن  سیرا آرام بستم و سرم را باال گرفتم، پاک کردن آن و چشمانم

 کی هیشب شیحرف ها دنیمن سخت نبود. شن یقدرها هم سخت نبود. الاقل برا

لب  یرو ی! لبخند کمرنگالیخ یپر از راحت قینفس عم کیبود.  قینفس عم

 .مخواب آلود آرکان، چشمانم را باز کرد ینشست و با صدا میها



 ؟ی_چرا پا شد

 

 نیکه وسط ا یدمت گرم! مرس میخواست به خدا بگو یکردم، دلم م نگاهش

 یرگی. خیدل من کرد بیقلم بنده ات را نص کی نیا ،یهرج و مرج زندگ

اش را  ختهیبهم ر یداد به چهارچوب در، موها هینگاهم، تنها جوابش بود. تک

 با دست مرتب کرد و چشمانش را فشرد، هنوز باال تنه اش برهنه بود:

 انقدر قشنگ نگاهم نکن! ی_نصفه شب

 

ست خودش را لوس خوا یکه م ییها یباز کردم. وقت شیآلما هیرا شب دستانم

 کند:

 

 _بغلم کن!
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من  یزد. لبخند پدرانه...آرکان، برا یاما بعد، لبخند پرمهر یشد کم متعجب

. دیپدر هم بود. جلو امد و همان طور که نشسته بودم سرم را در آغوش کش

 کرد. یرا نوازش م میداشت موها ستادهیشکمش بود و او، ا یحاال سرم رو

 

 _از آرزوهام بگم برات؟

 



را در خوش  خیتار ینت ها نیخواب آلود دورگه شده اش، قشنگ تر یصدا

بزرگ،  یسالن اپرا کیکه در  یا یقیآن قطعه موس هیجمع کرده بود. شب

 شد. ینواخته م ییها نفر با هنرنما ونیلیچشم م یجلو

 

 _بگو!

 

را با نوک ناخنم لمس کرده و بعد، چشمانم را  میپا یرو .دمینفس کش قیعم

 بستم:

 

 یکنم. رو میو ناخنانم و ترم شگاهیارا هیخواد صبح که پا شدم برم  ی_دلم م

از  جیپک هیو روشن! دوست دارم  یبزنم. رنگ نیدوتا از انگشتام طرح بالر

اقمون. گوشه از ات هیکه عکس و شکل باله داره درست کنم و بذارم  یزیهرچ

موهام  نییخواد پا یآمال!  دلم م یقفسه  میبزرگ که اسمش و بذار یقفسه  هی

. بعد مارال خوب شونیبرام بباف شهیبذارم و تو هم یفانتز یرنگ ها نیو از ا

 انیب دنمید یبوشهر. با خانوادم در ارتباط باشم و مرتب برا میشه، برگرد

. بعد مهمون میو غذا بپز دیخر میو بر میکن زی..باهم خونه تمیخونمون مهمون

. کالس رقصم و دوباره شروع کنم و ببرمدلت و  طنتیو من با ش میکن یدار

سه  یکه تمام عکساش و پاک کردم پر کنم از عکسا ینستاگرامیا جیاون پ

 یکنکور هم بدم. دوست دارم وکالت قبول شم. به بچه ها دینفرمون. با

کوچولو  هی گهیو دارم سه سال د! آرزییدوتا میهم کمک کن هیپرورشگاه

کشور ما دخترا  یمهربونن. تو یلی. احتماال بازم دختر باشه. دخترا خمیاریب

خوام مادر دوتا دختر شاد و خوشحال  یاما من م ستیحالشون خوب ن یلیخ

دم برقصن.  یم ادشونیزنم و  یباشم. آلما و آال! قشنگن؟ به دستاشون الک م

 خواد.... ی. دلم ممیرقص یبرات م ییاصال سه تا

پربرق که خواب  یکردم، سرم را از شکمش جدا کرده و او با چشم ها مکث

شکم  یبار نوک ناخنم را رو نیبود نگاهم کرد. لبخند زدم و ا دهیاز سرشان پر

 نبود: ی. قلقلکاوردی. خم به ابرو ندمیاو کش



 

 

 شم آرکان! ریخواد کنارت پ ی_دلم م

 

محکم  شیگلو بیحرکت داد و لمسشان کرد، حس کردم س میموها نیرا ب دستش

از حال خوشمان در  یاو هم مثل من بغض دیتکان خورد. شا شهیتر از هم

 شده بود. ریجاگ شیگلو

 

 ؟یچ یعنی ی_رنگ فانتز

 

 من: یزندگ یمن...مرد دوست داشتن زیمرد ساده و عز دم،یخند

 درهم هست. از اونا. یسبز و بنفشا نی_از ا

 

 [18:08 07.09.19, ]��ایزهرا ارجمندن یها رمان��

 569#پارت_

 

 درهم گره خورد و آرام تر نجوا کرد: شیابروها

 

 شه که! ی_زشت م

 

من حرف  یاز رنگ مو میباال انداختم، ساعت چهارصبح بود و داشت یا شانه

 یمتعصبانه برا یگارد ها ی. الکمیحال هم را خوب کن می. ما بلد بودمیزد یم



داده  ادمی. من بلدش نبودم...او میبه هم احترام بگذار یو در زندگ میریهم نگ

 بود.

 

 موهام و! یشه به خدا..فقط ساقه  یکنم. قشنگ م یو بنفش م ی_صورت

 

بلند  ی. موهادیرس میموها یآن قدر ادامه داد تا به ساقه  میموها یرا رو دستش

و کرد، چشمانش بسته و پرم، بلندشان کرد و با باال اوردنشان ساقه اشان را ب

ناخنم را با انگشت لمس  ینشست. رو میناخن ها یبار دستش رو نیشد و ا

 :دیکش یکرده و نفس

 

 که باعث عفونت و قارچ ناخنت نشه. یی_برو جا

 

 نمرد! شیشد برا یشد دوستش نداشت. نم ینم

 

 نرو. یگ ی_فکر کردم االن م

 

را پشت گوشم فرستاد. لبخندش، محو بود و با آن چشمان پف کرده از  میموها

 کرد: یم یساعته، دلنواز کیخواب 

 

دست و  کیقدر  نی..همیرنگ نی_ناخنات و کوتاه دوست دارم، موهاتم هم

برآورده  یرو بکن که حالت بهتر باشه باهاش. آرزوها برا ی! اما کاررهیت

 برس به آرزوهات.باشن.  ایکه رو نیشدن هستن. مگر ا

 



 ؟یکن ی_چرا مخالفت نم

 

شهر  یکیرا دوباره به شکمش چسباند و من با کج کردن صورتم، به تار سرم

 بود. ییالال هیشب شیزل زدم. صدا

 

قراره به  نم،یب یموهات که فقط من م یرنگ کردن ساقه  ای_ناخن کاشتن تو 

 لطمه بزنه؟ مونیزندگ

 

فکر کردم هروقت از  نیآرام نجوا کردم و دوباره ادامه داد و من به ا یا نه

 بود. یدنیبوس شی. صدارمیاو را به حرف بگ دیشود با یخواب بلند م

که حالت  ؟یاجازه ندم به آرزوهات برس دیزنه چرا با ینم یزنه، وقت ی_نم

 باهاشون خوب نباشه؟

 

 ستن؟یمثل تو ن هی_چرا پس بق

 

 .دیکش ینفس قیعم
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و  میگه افراد کر یهست که م یامبریمن، پ نید یدونم اما تو یرو نم هی_بق

به زن ها  ه،یدن و افراد پست وفروما یبزرگ، زن هارو مورد احترام قرار م

با  نشونیمسلمونا، خوش خلق تر نیگه بهتر یکه م یامبریکنند. پ یاهانت م

نزنه  یلطمه ا مونیبه زندگ یتا وقت دتیزن هاشونن. تو، نظرت و عقا

به شکل  شرتیت نی. با امیبخواب می. حاال لطفا پاش و برزدلمیعز نیمحترم

 .یرس یبه نظر م یگاز گرفتن یبیعج



 

 خواست نگاهش کنم. یدلم م فقط

 

 بود. یدوست داشتن خدا

 

 تر بود. یبزرگ و دوست داشتن یلینگاه او، خدا خ ی چهیدر از

 

 بود که سال ها کمش داشتم.  ییداد، همان خدا یکه او نشانم م ییخدا

 ها.... سال

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

 [22:02 10.09.19, ]��ایزهرا ارجمندن یها رمان��

 570#پارت_

 

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

 _رابطشون باهات...خوبه؟

 

قرار داده و  خچالیبودم، داخل  دهیخر شیپزشکش برا زیکه به تجو یعسل

 بدون نگاه کردنش زمزمه کردم:

 

 _خوبن!

 



 به بلند کردن سرم نداشتم. دلم یلیوجود م نیشد، با ا ینگاهش حس م ینیسنگ

بکشم  رونیعسل را ب ی شهیرا باز کرده، آن ش خچالیخواست باز هم در  یم

خواسته را گرفته  نیا یخودم را سرگرم کنم. اما جلو خشیو با چک کردن تار

خوب شده  یقدر نگفتند حالش آ یقدم برداشتم. م نینازن یو به طرف تخت خال

 که مرخصش کنند.

 

 ؟یکن ی_نگاهم نم

 

 ش،یو بعد، با مکث سرم را باال آوردم. سر بدون مو ستادمیتخت ا یچندقدم در

 هیمارال نبود اما خودش بود. شب هیبدون مو...شب یمژه و ابرو یچشمان ب

 یرابطه محسوب م کیتضاد  نیحال بودن، به نظر تلخ تر نینبودن و در ع

 ام، باعث شد چشمانش پر شوند.  رهیشد. نگاه خ

 

 !هیمادر خوب الی_ل

 

تخت با  نیوقت ا چیو دعا کردم ه یتخت خال ی. نشستم رودمیکش یقیعم نفس

بخش از  نیاسم و ا نیداشت ا یریپر نشود. درد نفس گ گرید ماریب کی

فکر  هیچندثان نیخواستمش. به جمله اش در ا یدشمنم هم نم ی. برامارستانیب

 :آغوششنگاه و دست و  قیدانستم جز محبت عم یم الیل یکردم. چه از مادر

 طوره! نی_گمونم هم

 

 ؟ی_دوسش دار

 

رنگ  یدانستم کم یبود. بهتر از تمام ادم ها م دهیخطاکار نپرس کیعنوان  به

 یلحن بغض آلودش حسادت مادرانه دارد. مارال من را از دست رفته م یو بو



که محق تر از  ییالی. لالیشدنم با ل میدرد داشت سه ش،یمادرانه ها ی. برادید

 او هم بود. 

 

که بهم بد  ییاونا یکه حت نهیخصلت بد دارم. اونم ا هیها متوجه شدم  ی_تازگ

 .نهیگناه تر یکه ب الیکردن ممکنه دوست داشته باشم. ل

 

 افتیافتاد. منظور کالمم را خوب در نییسرخ تر شدند و سرش پا چشمانش

 یمیش نیو سرچرخاندم. دکترش گفته بود آخر دمیکش یکرده بود.نفس پر

شود  یم یدهد و بعد از آن با گذشت مدت یاش را آخر هفته انجام م یدرمان

 لمکرد و من چقدر د یعمل مغز و استخوان انجام داد.به قولش داشت عمل م

 خوب شدنش و
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 یکم المیبودمش خ دهیخواست. بلند شدم..حاال که د یبه بوشهر را م برگشتمان

شانه ام رد کرده و کج انداختمش و خواستم از  یرا از رو فمیراحت تر بود. ک

 لحن به شدت بغض دار: کیکرد. با  میاتاق خارج شوم که صدا

 

 _آمالم!

 

برگشتم که چشمان خودم هم مثل  یکم بود. وقت دنمیاما سرعت چرخ ستادمیا

 شده بودند. سیخودش، خ

 



 _تولدت مبارک!

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

خارج شده بودم اما، تولدت مبارک پربغض او از گوشم خارج  مارستانیب از

بار نگاهم  کیزدم.  یخودم قدم م یرا گرفته و برا ابانینشده بود. راه کنار خ

که به  ییمغازه ها نیتریبار به و کیدوختم و  یام م یصورت یها یرا به کتان

 دادند. یاجناس پشتشان خودم را نشانم م یجا

 هستم. یدانستم چه کس یبار م نیاول یکه برا یتولدم بود. تولد من امروز

 

 یتوانست یشد نم یکه تا از تو سلب نم یبود. مفهوم یا دهیچیپ ت،مفهومیهو

که واقعا  نیاز ا دیبا شک و ترد ت،یهو یعمر ب کی...یبشو تشیمتوجه اهم

ام گرفته بود  یکردم. مارال شناسنامه را با تولد اصل یزندگ ستیتولدم چه روز

اصال  دیبودم شا هسال ها گمان کرد یحس چیخبر از همه جا بدون ه یو من ب

 نباشم. ریمتولد ت

 

 بیحس عج کیخلوت و من غرق شده در  یروها ادهیگرم، پ آفتاب

 ناشناخته...

 

ام و تمام دست  یحرفه ام، زندگ یداشتم. برا یادیز یهاام برنامه  ندهیآ یبرا

بودن  فی. از ضعرندیروز سر راهمان قرار بگ کیکه ممکن بود  ییاندازها

و  دیزن موفق در جامعه، با عقا کیباشم... رگذاریآمد. دوست داشتم تأث یبدم م

 مخصوص به خودش.  یآرمان ها

 

 یخانگ کیک کیگرفتم و  یرفتم خانه، دوش م یم دیمترو شدم. با وارد

بخرد.  میکردم. بعد هم آرکان را وادار کرده دستبند آمال را هم برا یدرست م

 بود.  زیام را انتخاب کنم جذاب تر از همه چ هیکه خودم بتوانم هد نیا



 

 !شهیامروز تولدم بود. متفاوت تر از هر سال و هم آخر

 

خوب  یهم برا شیباینه چندان ز یسنگ ینما ی. حتدمیبه خانه رس باالخره

خانه، او و تربچه را داشتم و لحظات  نیا یبود. پشت مرزها یکردن حالم کاف

 باز کردم و دمی. در را با کلمیساخت یهم م یکه برا ییبایز

 

 [22:02 10.09.19, ]��ایزهرا ارجمندن یها رمان��

 572#پارت_

 

 یها یسرم و پرواز کاغذرنگ یباال یدنیترک یپا داخل نگذاشته با صدا هنوز

که تمام عمر...به واقع تمام عمر  یریتصو یبراق، نگاهم مات شد رو

 را داشتم. شیآرزو

 

دانستم چه  یکه نم یکوچک و زن یبهارک، باراد، بهزاد، آرکان، آلما ال،یل

که  یو فقط نگاه پربرقش توجهم را جلب کرده بود. تولدت مبارک ستیکس

 یجور در نم الیل یبا نگاه اشک چیشروع به خواندن کردند ه تمیبا ر یهمگ

و من چشم به سالن  دیامد. جلو آمد...محکم من خشک شده را در آغوش کش

پر شده  یو آب دیسف یومیهل یکه با بادکنک ها یکوچک خانه چرخاندم. سالن

 زشیام، لبخند به لب با آن نگاه شگفت انگ ی...مرد زندگشیبود و در انتها

 کرد.  یو نگاهم م ستادهیا

 نشیغمگ یو او با همان تن صدا دیچیپ الیباال امد، دور کمر ل میها دست

 زمزمه کرد:

 



شه امسال  یگفتم. باورم نم کیروز و تبر نیا تی_چندسال به عکس نوزاد

 . تولدت مبارک دخترکم.میزندگ یدارمت تو

 

 یجلو یامد اما واقعا دچارش شده بودم. به سخت یشدن به من نم یاحساسات

 میدادند. رها یرا گرفتم اما خب، چشمان قطعا سرخم حالم را لو م میاشک ها

که  ختیگونه ام ر یقطره اشک رو کی دیام را محکم بوس یشانیکه کرد و پ

 بود.  هشده بودم که زبانم بند امد ریپاکش کردم. آن قدر غافلگ عیسر

گونه ام را  جانیدستش بود. با ه انیاز بادکنک ها م یکی جلو آمد، بهارک

 نجوا کرد: نیریش یو با لحن دیبوس

 

 بزرگه! ی_تولدت مبارک آبج

 

بود.  فیقابل توص ری. حسم نسبت به وجودش...غرمشیدر آغوشم نگ نتوانستم

 هیکرد. گرم بود و پر از حس. پر از تک یآغوش برادرها، باز داشت منقلبم م

اشک  الیکه جلو آمد ل بهیبرآورده شده. زن غر یگاه بودن. پر از حسرت ها

 را پاک کرده و دستش را پشت کمرش قرار داد: شیها

 بزرگته دخترم! ی_عمه خانم، عمه 

 

جواب  ییکرده بود. سالمم را با خوشرو ادیرا ز فشیکه بهارک تعر یا عمه

 :دیچرخ الیبه طرف ل یداد و با لحن بامزه ا

 

بچه  امزم،ینه داداش خدا ب یدار افهینه خودت ق ال،یل یز اولم شانس داشت_ا

 دونم. یشدن من نم یشکل نیرفتن ا یهات به ک

 



. دیشود او لبخند زد و بهارک بلند خند یناراحت م الیتصورم که ل برخالف

بغل کردنم  نیانداخت و عمه خانم ح شانیتر به خنده  شیب شانیرو جمینگاه گ

 لب زد:

 ؟یهات و پروتز کرد نهی_س
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دانستم  یرفت. نم سهیو از خنده ر دیبه من شن دهیاما بهارک چسب دیپرس آرام

تولد  یریخود حضورشان در خانه و غافلگ یمبهوت باشم. به خود ایبخندم 

 طنتیحدودا پنجاه ساله با نگاه پر ش یعمه  نیزده ام کرده بود و حاال ا رتیح

 دنیعقب کش نیح اومبهوت زمزمه کرده و  یتوانستم هضم کنم. نه ا یرا نم

 :دیگونه ام را کش

 

 _پس خوش به حالش.

 

بار واقعا  نینگاهش کرده و او با تکان ابرو به آرکان اشاره کرد. ا گنگ

 رد:نتوانستم نخندم. خودش هم خنده اش گرفت و رو به بهزاد ک

 

بذار، همتونم چشماتون و  کیبده بهم، بعدم برو موز یدونه آب نبات چوب هی_

 تولد خانمش و بگه! کیشوهرش بتونه راحت تبر نیبه در بدوز

را به طرف عمه گرفت و زمزمه  یکیدو آبنبات خارج کرد.  بشیاز ج بهزاد

 کرد:

 



 کنم. یقبول نم تی_قندت نره باال عمه خانم که من مسئول

 

 

 چپ چپ عمه به بهزاد و بعد تشرش به باراد واقعا بامزه بود: هنگا

تو هم و ببوسن. شعورتون کجا  یجلو دیحتما با گه،ی_سرت و بچرخون د

 رفته؟

 

 غر زد: یکمرنگ یلب با اخم ها ریسرش را چرخاند و ز یشاک باراد

 

 سرم برادرم.  ری_خ

 

 جلوت..الاله هللا! انیب دیبا ی_خبه حاال، چون داداشش

 

 نیتر از من هم بیکل کل بامزه اشان نشان ندادم. به نظرم عج نیبه ا یتوجه

روشن فکر بود. چندقدم به طرف جلو برداشتم و آرکان،  یعمه خانم سن باال

به من دستم را  دنیضعف رفت و او با رس شانیآلما به دست جلو آمد. دلم برا

 یزخم ین. صدایربال کی کیافتاد. ک زیم یرو کیگرفت. تازه نگاهم به ک

 ام کرد. وانهیگوشم، د ریجذابش ز

 

 _تولدت مبارک جان دل.

 

به چشمانم، نرم گونه ام  یقیدر دلم آب شد. نگاهش کردم و او بعد نگاه عم قند

 آورد: نییرا پا شیو به عمه خانم اشاره کرد و صدا دیرا بوس



 .یرفت یبه ک دمیاومده تازه فهم یخودته. از وقت یشده  ریپ ی_نسخه 

 

 بود.  ایخواب که نه رو هیشب دم،ی...سرخوشانه خنددمیخند

 

 _تموم نشد؟ 

 

 کیعمه خانم نگاهمان را از هم جدا کرد. آرکان دستم را رها نکرد.  یصدا

و آن ها هم  میدیرا به الما، هردو چرخ یگریدستش را به دست من داده بود و د

عمه  یکرد و بهزاد، هم پا یبه آرکان نگاه م یبرگشتند. باراد همچنان شاک

 .دیمک یخانم آبنبات م
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 بود! نیهم خانواده

 

داشتم  یزد و من، سع یبال بال م شیکه نگاه من داشت برا یریتصو نیهم

دست آرکان،  ی. گرمزدی. الاقل امروز را اشک نرزدیمتقاعدش کنم اشک نر

بودند  دهیتدارک د میکه برا یکیمع کوچک هم خون و آن بادکنک و کج نیا

 بودند. ینشدن فیمن توص یبرا

 

 یبار بود داشتم طعم داشتن مادر را در جشن تولد حس م نیکه، اول یمن یبرا

ساعت زمان داده بود  میکار ممکن بود. عمه خانم ن نیمحال تر فیکردم، توص



 ،یخوش نیخواست که با فکر به ا یقرن زمان م میتا آماده شوم و من دلم ن

 بگذرانمش.

 

را انتخاب کردم. نرم بود  رمیبلند حر یها راهنیاز پ یکی م،یها راهنیپ نیب از

را فقط توانستم شانه کنم  میو دلنواز! موها میمال یصورت کیو خوش رنگ...

که  ملیرژ لب و ر کیشد  شمیامد و کل ارا یو محکم ببندم. به چهره ام م

بود و  الیباز هم، ل شدم. از اتاق که خارج دمیکش میمژه ها یسخاوت مندانه رو

پر از حسرت قرار  دید یم یدیجد لیکه انگار هربار من را در شما یچشمان

 بود ببارند.

 

 نبود... یشدن جبران

 

 چی...هیدردها، حسرت ها، نبود ره ر،یرفته و برگشت ناپذ یروزها عمرمان،

وقت بود با ان  یلیکه خ یجبران شوند اما...ته دلم، همان نقطه ا کدام قرار نبود

را  یشود شاد یداشت که م مانیگذاشته بودم، ا یآشت یبنا یقهر بودم و تازگ

را  یزندگ ی. که قدر آدم هادیکش رونیدردها و حسرت ها ب نیهم یاز ال به ال

 تر دانست. شیب

 

کرد که  یم ییشخودنمایجذاب رو نیبالر کیکه ک یزیمبل، پشت م یرو

نشست و من  انمانینشستم، دست آرکان را هم گرفته و کنارم نشاندم. تربچه م

 یارزو م یخواستم وقت ی. مدمیکش قیخوش از حضورشان، نفس عم یبا حال

 نقطه به من. نیتر کیکنم، کنارم باشند. در نزد

 

و محو  رهیخ یالیکه کنار ل یو درحال ردیبگ لمیخانم از بهارک خواست ف عمه

 لب زد: ستادیا یشده به من م



 

 _آرزو کن عمه!

 

کنارم بود. درست  میآرکان را فشردم، نگاهم کرد و نگاهش کردم. آرزو دست

روز به من  کیکردم انقدر سخاوتمندانه  یکه گمان نم ییمن! آرزو یکیدر نزد

 :دیداده شود. لب زدم و لب زدنم را فقط او د

 

 برام. ی_بمون

 

بودنشان فوت  یهم گذاشت، پر از محبت و من شمع هارا با ارزو یرو چشم

 تیکه اولو ییشوند. مردها ادیاو ز هیشب ییکردم و در دلم دعا کردم مردها

و عشق و  یو تععصب را درست معن رتیشان درست بنا شده، غ یزندگ یها

 کنند. یدوست داشتن را درست اجرا م

 

 [22:19 11.09.19], ��ایزهرا ارجمندن یها رمان��

 575#پارت_

 

و با ذوق از  ستادیمبل ا یکوچک رو یآلما د،یباال کش شانیدست ها یصدا

به  د،یبزرگ شده بود که بداند تولد من است و با یشد. ان قدر زانیگردنم آو

خوب چالندمش، آرکان هم خم شد. در همان حالت  ی. وقتدیبگو کیمن تبر

و زمزمه  دیام را بوس یشانیسرم، پ دنیشدست پشت گردنم گذاشت و با جلو ک

 گوشم کرد: یاش را حواله 

 

 _تولدت مبارک خانم دنسر!



 

جلو آمد.  الیکه چقدر دوستش دارم. ل میبکشم و بگو غیخواست ج یم دلم

 گوشم لب زد: ریز میهم را بغل کرد یو وقت ستادمیا

 

 _تولدت مبارک مامان جانم!

 

بارها تصورش کرده بودم.  ایکه در رو یمامان جانم! کلمه ا دم،یکش قیعم نفس

کند، ان هم  یطور خطابم م نینامشخص ا یزن با چهره  کیبودم  دهیبارها د

 یمامان جان و آرام م دیگو یتا سکته کردن ندارم. م یام و مرز دهیترس یوقت

 یفنگران بودم حر نشوم. نتوانستم جوابش را بدهم..نتوانستم تشکر کنم چو

 یخواستم نگهش دارم. در اندرون یکلمه از ذهنم برود. م نیبزنم و حالوت ا

 لمیکردم. بهزاد همچنان در حال ف یدوره اش م دیبا گاه،یجا نیتر ژهیمغزم و و

 دیکه کش قیبود. بغلم که کرد، نفس عم ستادهیا کمیگرفتن بود و باراد حاال نزد

 یهم ممکن م تیدر دل واقع اهایرو دمی...فهمنمخا یو گفت تولدت مبارک آبج

. پر از مهر..پر از دندیشوند. بهارک، بهزاد و عمه خانم هم در آغوشم کش

 بودن! نیا یو پر از قدر دانستن برا یدلتنگ

 

زد و پلک زدن را به  ینشستم،  قلبم تند م یم دیدوباره به خواستشان با حاال

 یادیبدهم. مقابلم تعداد ز را از دست یچشمانم حرام کرده بودم تا مبادا صحنه ا

زده شده بودم. بهارک  جانیکردم. مثل بچه ها ه یبازشان م دیکادو بود که با

او  ی هیخواست اول هد ودشخاص خ ینیریبسته را به طرفم گرفت و با ش کی

 یاز داخلش نم ییکرده و اول جعبه را تکان دادم. صدا یرا باز کنم. تشکر

 دمیکش یغیداخلش ج اتیمحتو دنیباز کرده و با د اطیآمد. کاغذ کادو را با احت

که همه را به خنده انداخت. شش ست از تاپ و شلوارک برند محبوبم که با 

و لطافت  یشده بودند. نرم دهیجعبه چ کیمختلف داخل  یرنگ ها و مدل ها

پشت سر هم  ی. جوابم را با دوبوسه دمشیپارچه را لمس کرده و محکم بوس

آوردم. مارک برند گوشه اش ثبت  رونیتاپ ها را از جعبه ب از یکیداد و من 



 یداد برا یدختر کار شده بود. جان م کیرخ  میطرح ن نه،یس یشده بود و رو

 یکیکادوها چرخاندم.  یباق یهاپ. نگاه براقم را رو پیرقص ه یکالس ها

قرار  زیم کیبود داخلش  نیا هیتر شب شیبزرگ بود که ب یاز بسته ها آن قدر

 دستم را گرفت: الیداده باشند. خواستم به طرفش بروم که ل

 

 !زمیباراد و بهزاد و باز کن عز یها هی. هدمیکه ما رفت یوقت ی_اون باشه برا
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که با  یابراز نکرده و به بهزاد یحال مخالفت نینگاهش کردم، با ا گنگ

کرد چشم دوختم. بسته را برداشتم و بعد باز  یاش اشاره م هیبه هد یمهربان

نگاهش  یبا قدران ،یو بهداشت یشیپر از لوازم آرا فیک کی دنیکردنش با د

 یمن برا لگفت و د کیو باز هم تبر دیسرم را بوس یرو عیسر یلیکردم. خ

تراش نخورده  یمتیجعبه از چندسنگ ق کیباراد  ی هیمحبتش ضعف کرد. هد

داشتند و او  ی...هرسه سنگ شکل خاصروزهیو ف اقوتیبود. زمرد، اوپال، 

تواند شکل بدهد. عمه خانم اما با  یم یلب زد هرکدام را بخواهم با هرطرح

 کسیا یو جعبه  رداندشده برگ یلبخند را دوباره به جو احساس بشیعج ی هیهد

رساند.  جانیتر از من بهزاد و آلما را به مرز ه شیکرد، ب ییکه رونما یباکس

رفتند. حاال  یکه همگ یوقت یماند برا یم دیخودش با یطبق گفته  الیل ی هیهد

و  دمی. چرخستیدانستم متعلق به ک یکه خوب م هیهد کیفقط مانده بود 

 نگاهش کردم.

 

 گرشیبا دست د ،یچوب یبلند شد، به طرفم آمد و با برداشتن جعبه  شیجا از

 دستم را گرفت:

 زم؟یعز ید ی_اجازه م



 

و نگاهش کردم. قفل جعبه را فشرد و با باز کردنش متوجه دستبند  دمیرا گز لبم

! نیبالر یزهای..با آومیداخلش شدم. دستبند ست گردنبند و گوشواره ها یطال

گذاشت.  زیم یخواستم. چشمانم که پر شد، او جعبه را رو یکه م یهمان قایدق

لب زد که فقط  یوربستن قفلش به دور مچم  ط نیدستبند را برداشت و ح

 به گوش خودم برسد: شیصدا

 

 گه، جان من و جان تورا، هردو بهم دوخت قضا... ی_حضرت موالنا م

 

 شیمردمک ها انیکه م یرا باال آورد، در چشمانم زل زد و بعد با مهر سرش

 رخنه کرده بود زمزمه کرد:

 باشه جان دلم!_مبارک 
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 کیتجربه شان کرده بودم.  ادیز یلیها، آدم ها، رفاقت ها، مردها....خ رابطه

غرق شدن در  گران،یکردن احساسات د ریدرگ حمیکه دور هم نبود تفر یروز

همه  نیبود. با ا یاشتباه یسرانجام و دل بستن به آدم ها یب یرابطه ها

آن قدر نو و  وخوردن و فرو رفتن...جنس حسم به ا نیهمه زم نیتجربه، با ا

مرد بوده و  نیام هم یزندگ یتجربه  نیکردم اول یم الیخ یبکر بود که گاه

رفت  یم ادمیداده بودم.  گرانیرفت قبلش چقدر دست به دست د یم ادمیبس. 

 هم داشتم. یگرید یقبلش...تجربه ها

 



 یحسرت دوران تجردم را بخورم. فکر م یلیکردم بعد از ازدواجم، خ یم فکر

پشت نقاب زنانه  میها یکردم شاد یکردن منع شوم، فکر م یکردم از زندگ

خواست وارد  یغلط از آب درآمدند. هنر م بیعج م،یدفن شوند و فکرها

 ،روحم مدارا کردن و تهش یمثل من شدن، با عقده و رخم ها یآدم یزندگ

بخورم و  گریکه گذشته، همان پشت جا بماند. نه حسرتش را د نیحس ا جادیا

مرد که  نیمرد...هم نیخواست و ا ینه دلم برگشتش را بخواهد. هنر م

لبخند  شیلب ها یبود و رو دایهو ییبرعکس اخم، در چشمانش روشنا

 هنرمندش بود.

 

چشم  یکه دستبند بسته بود را بلند کردم، پشت گردنش گذاشته و جلو یدست

 ی. حرف اگر مدیچرخ یزبانم نم ی. تشکر کردن رودمیصورتش را بوس ه،یبق

و حال  یکه همه و همه اش، ذره ذره شاد ی. بغضدیترک یبغضم م دیزدم شا

 باشد. شیتوانست جوابگو ینم گریلبخند هم د یکه حت یخوب بود. حال

با انگشت سبابه و شست چشمانم را فشرده و  عیپخش که بلند شد، سر یصدا

در  ونیزیانتخاب کرده بود و کنترل تلو میمال یقیموس کی. بهزاد دمیچرخ

 یلبخند خودم بود وقت هیکرد و لبخندش، شب یدستش قرار داشت. به ما اشاره ا

 زد: یبه سرم م یکه هوس مردم آزار

 

 

 ...االیوسط برقصن!  انی_زن و شوهر ب

 

نگاه او را هم  یمان افتادم و وقت یشب عروس ادیآرکان و رقص؟  دم،یخند

. لبخندم میفکر کرد زیچ کیمتوجه شدم هردو در ان واحد به  دم،یخودم د یرو

 یو به وسط سالن م دمیرقص یکه م ینیمحو شد. دستانم را باال اوردم و ح

مردانه شروع  وبه خودش آمد  عیاما سررفتم دست باراد را گرفتم. مبهوت شد 



ساده  اریبس یکرد. بهزاد هم خودش وسط آمد و بهارک هم با رقص دنیبه رقص

 به ما ملحق شد. نگاه آرکان با تشکر به من دوخته شد.

 مهلکه خوب نجاتش داده بودم. از

 

و من  میبود دنی..هرچهارنفر مشغول رقصمیمن بودم و خواهر و برادرها حاال

به رقصشان جهت  ییجورها کیکه وارد تر از همه شان بود،  یوان کسبه عن

 یقیموس کیو سر آخر  یآهنگ بندر کیپشت سرش  ،یرانیدادم. رقص ا یم

 !یترک
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 دنمانید نینگاهش ح الیبودن من ان هارا هم سر شوق آورده بود. ل یا حرفه

کرد. آلما هم به ما ملحق  رشیشد تفس یکه نم یبغض داشت و عمه حس خاص

و وسط  یمیقد یبود که در افسانه ها یهمان مرد هیشده بود و آرکان، شب

 زادهو رقص شاه ستادیا یستون م کیپشت  ،یمیقد یعاشقانه  یداستان ها

 کرد. یاش را نگاه م

 

قد علم  میجلو یآذر یو بعد بهزاد با رقص پا دمیدستم را گرفت، چرخ باراد

جلو رفتم، بهارک نفس کم اورد و کنار  شیکرد. ادم کم اوردن نبودم و پا به پا

و  دندیبا من رقص دند،یکه دورم چرخ یو من ماندم و دوبرادر..برادران دیکش

و از  میداشته باش همکنار  میتوانست یکه م یلحظات ادیدست آخر هردو به 

. محکم من را به میدرامده بود بغض کرده در آغوش هم فرو رفت دستمان

 گفتند. کیلرزان، تولدم را تبر یبار با صدا نیخودشان فشردند و ا

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



 !یخوش گذشت، ممنون از همگ یلی_خ

 هردو دستش گرفت: انیجلو آمد و دستم را م دهیمانتو پوش الیل

 

خودم  شیتونم شبا پ یکردم و نم دایهمه مدت پ نیبچم و بعد ا هیانصاف ی_ب

 داشته باشم. 

 

 :دمیزدم و گونه اش را بوس یبود. لبخند یانصاف یب ایدن نیکار ا تمام

 

دوروز  امیبرگرده بوشهر، م کیکار کوچ هی ی_آرکان پس فردا قراره برا

 .شتونیپ

 

را لمس کرده و سرش را جلو  میموها یشد و چشمانش برق زد، رو خوشحال

 آورد:

 !یخواب یخودم م شی_پ

 

 زل زد: میو به چشم ها دیام را بوس یشانی. پدیکش یقیتکان دادم، نفس عم یسر

 

 پاکت نامه هست. اول اون و بخون. هیرو  یرو ،ی_کادوت و که باز کرد

 

 یجمع بازش م یجلو دیو چرا نبا ستیدانستم چ یکه نم یا هیبودم از هد جیگ

گفته و او پشت سر پسرها از خانه خارج شد. عمه  یحال باشه ا نیکردم. با ا

کرد جلو  یمرتب م شیشانه ها یشالش را رو یکه دسته ها یخانم، در حال



 یبه نظر م یدچندساعت ج نیتر از تمام ا شینگاهش شوخ نبود و ب گریآمد. د

 :دیرس

 

 دخترش چقدر بزرگ شده. نهیتا بب یخال یره ی_جا

 

و  دینشست. با محبت تمام صورتم را بوس میلب ها یرو یزیحزن انگ لبخند

 بعد، گونه ام را نوازش کرد:

 

خوشحالم زودتر از همشون  یلی. خمیآشنات کن لیفام یبا همه  دیبا ی_به زود

 عروسک. دمتید
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 شمام! هیفکر کنم من شب-

 

 تکان داد: یو سر دیخند

 

 برسه. هی_پس خدا به داد بق

  

چون جنس  دیرس یم هیبه داد بق دیطور بود. خدا با نیکنم واقعا هم یم فکر

کرد و  یبود نگاه ستادهیشناختم. عمه به آرکان که کنارم ا یخودم را خوب م

 تکان داد: یسر



 

 خوش شانس! ی_خداحافظ آقا

 

در  ییسوال ابتدا ادیمتوجه منظورش نشد اما چشمک عمه، من را  آرکان

باعث  نیآرکان. هم یپروتز و خوش شانس یانداخت. در باره  دنمانیهنگام د

 یقیرفتند و درب آسانسور بسته شد، نفس عم رونیکه ب یبلندم شد. وقت یخنده 

دو دکمه  کردنمشغول باز  ی. آرکان هم با خستگدمیو بعد بستن در چرخ دهیکش

تا به  دیمبل را در آغوش کش یخواب رفته رو یشد و الما راهنشیپ یباال ی

 اتاقش ببرد.

 

باراد به اتاق مشترکمان  یرا موقع شام و انداختن سفره، با همراه الیل ی هیهد

بود را کنار زده و  دهیکه به سقف چسب یمنتقل کرده بودند. با دست نخ بادکنک

از  یاش کردم و بعد به سخت یبود. وارس یبزرگ یاق شدم. جعبه وارد ات

 دهیجعبه از داخل چسب ردرش را باز کردم. پاکت نامه به پشت د ،ییقسمت باال

 را نگاه کردم. شیتخت، پشت و رو ینشستن رو نیبود. برش داشتم و ح

 

 کنم. یرو جمع و جور م ییرایپذ کمیمن  ،یکن یرو نگاه م هی_تا هد

 لبخند سرم را باال اوردم: با

 

 بخواب. ایب یاالن خسته ا م،یکن ی_صبح جمع م

 جعبه اشاره کرد. به

 

 .یتنها باش دنشی_فکر کنم بهتره موقع د

 



به جعبه، نامه را  جمیو از اتاق خارج شد و من بعد انداختن نگاه گنگ و گ گفت

کردم. حس  یبود و من درکشان نم هامیپر از ا شانیباز کردم. همه حرف ها

من را  یطلب ییتنها نیو ا ستیداند داخل جعبه چ یآرکان هم م یکردم حت یم

و کلمه  دمیرا د نامهدست خط داخل  یوقت دیلرز یم یکرده. دستم کم ینیب شیپ

 اولش را خواندم. ی

 

از  دیناام گریعصر که د کیبود، در  سیکاج خ کی یبو هیشب دنش،ید

 .یدنیرس
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 به دخترم" ی"نامه ا

 

 یسیبود، سرم را باال گرفتم و پلک زدم تا خ یپر شدن چشمانم کاف یبرا نیهم

 چشمم محو شود و باز، از دوباره به خطوط نامه زل زدم:

 

 ه،یروز تولدت چطور یدونم حالت تو یهفده ساله...نم یش ی"امروز، م

 شهیتر از هم شیروزها ب نیتولدته؟ ا یدون یاصال م ؟ینیغمگ ؟یلخوشحا

 یگاه الی. لیشد یتونم تصور کنم چه شکل یم یاحمقانست اما حت فتم،یم ادتی

! و یگه اگه زنده نباشه و من...من مطمئنم زنده ا یترسه و م یترسه، م یم

 یدختر نم،یب یرو م بایدختر قد بلند و ز کی. من شب ها خواب ییبایحتما ز

 .ییدارم تو نیقیکه 

 



 یماه ری. تیاومد ایکه به دن یخاطره از روز هی. سمیخاطره برات بنو هی بذار

 ایزودتر از موعد به دن یدون یم چیو رو کرد. ه ریرو ز الیمن و ل یکه زندگ

که داشت  یاومد ایدن یماه سال..وقت نیگرم تر یتو یدون یاصال م ؟یاومد

 .یآسمون ابر هیبود  هشد هویو گرماش،  ریمگه نه؟ ت بهیعج د؟یبار یبارون م

 

دلم  یاومدن دخترم، دل تو ایبه دن یاز خوشحال دم،یدو یم مارستانیب یتو

 نیاز بهتر یکیبودم و  دهیخر یناتل یکه از قناد یا ینیریش ینبود. جعبه 

 نیکردم و ع یمردم پخش م نیاون زمان تهران بود و ب یها یفروش ینیریش

باره؟ پا  یم یونچه بار نینیب یگفتم م یو م دمیخند یم دم،یخند یها م وونهید

 من! زیقدم دختر منه..دختر عز

 

که  یا وونهیکردن. د ینگاه م وونهیمن! اون روز همه من و به چشم د یبارانا

 شده. بایدختر ز هیصاحب 

 

.من دمیخند یها بلند بلند م وونهید هیو مقام...شب یشغل تیبا اون موقع من،

 دخترم...پدرت!"

 

سوخت. دو قطره اشک  یکاغذ بلند کردم، چشمانم م یرا باز از رو سرم

 ادیام را به  یداشتم تولد هفده سالگ یگونه ام و پلک بستم. سع یرو ختیر

. میدیخند یزدم و مستانه م یم تاری. گمیبا بچه ها به کافه رفته بود اورم،یب

 بود.. مکه پدر ینوشت. مرد یمه ممن داشت نا یبرا یهمان زمان، مرد

 

ترسم  یندازم. م یخودم نم یشبا، پتو رو نیسردتر یکه هفده ساله حت ی" پدر

 ریرو س ییغذا یوعده  کی الیسرد. هفده ساله با ل یتو یگرم باشه جام و جا

شب قبل  الیگمشدمون. هفده ساله ل یبچه  یاز گرسنگ میدی. ترسمینخورد ریس

و به  اطیح یرم تو یخوابه، م یاون م یو من وقت زهیر یخواب اشک م



روز، ما برات  نیا یدخترم؟ هر سال...تو هیچ یدون یکنم. م یآسمون نگاه م

 یو با اشک، شمع تولدت رو فوت م میریگ یم کیک ی. دونفرمیخر یم هیهد

 یم الیگوشه. ل هی میذار یهات و م هیو هد تیسالمت یبرا میکن ی. آرزو ممیکن

و  میهارو بهش بد هیهد نیروز که ا هیرسه  یگم...م ینشه و من م دایگه اگه پ

 .مشیریآغوشمون بگ یتو
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 یمدرسه ها یمن و مادرت جلو ییگم که چه روزا یروز، حتما بهت م اون

زدند چشم  یم رونیکه پرشور از مدرسه ب ییو به دخترا مینشست یدخترونه م

 !دمیخر یم هیکردنت...با وسواس هد دایپ دیو به ام میدوخت یم

 

 یلیدونم خ یچون م دینامه رو برات نوشتم. شا نیدونم چرا امسال ا ینم

 دم. یانتظار ادامه م نیاما...من به ا ستین یفرصت

 

 نه. دیکرده باشه اما ناام رمونیپ دیکه شا یانتظار

 

 دارم...دخترم. دوست

 

 "یره

 

. بارها و دمیامد. نامه را بوس یبند نم میدهانم گذاشتم، اشک ها یرو دست

. بلند شدم و دمشیکردند و من باز بوس سشیخ میشد، اشک ها سیبارها...خ



 کیعروسک بود.  کی دمیکش رونیکه ب یزیچ نیکنار جعبه نشستم. اول

بغل کردن  نیو لباس پرپف...هق زدم و ح یچتر یبا عصا یعروسک بارب

 افتاد. نییسرم پا وسک،عر

 

 آرکان هم باعث  نشد سر بلند کنم: نیغمگ یصدا

 

 زدلم؟ی_عز

 

داد و من، حس  یم یکهنگ ی. عروسک بوادیز یلیشکسته بود. خ یلیخ دلم

 کهنده شده اند: شیهم پا میکردم آرزوها یم

 

 هیآورد مرکز،  یمواقع دخترش و م یپرورشگاه بعض ری_شش سالم بود. مد

عروسک  هیباباش براش  شبیبار دخترش با ذوق و شوق اومد و گفت د

لباس عروس.  هیلباس پرپف شب هیبا  یبارب یکیعروسک سرام هی. دهیخر

شده بود  امیدوسال رو یکی ادمهیخواست.  یهممون دلمون از اون عروسکا م

 . نیو بب نیرفت. حاال ا ادمی. بعد شونداشتن

 

 را باال اوردم، نگاه متأثر و پرغمش، مرهمم نبود: سرم

 

. من حسرت دنی. هرسال...از اون عروسکا هم خردنیخر هی_هرسال برام هد

 عروسک داشتم و اونا حسرت دخترشون و.

 

را دراوردم  یخانه ا یبار جعبه  نیجعبه و کنارم نشست و من ا یامد، پا جلو

کوچک داشت.  لیوسا یواقع یه خان کی هیشد و شب یکه قطعاتش بهم وصل م



 یزنده نم گریهم د یکنم و ره یها باز نیشدم که با ا یکوچک نم گریمن د

 شد تا لذت دادنشان به من را بچشد:
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 گن؟ یم یشه چ یگذره و بعد برآورده م یمصرفش م خیکه تار یی_به آرزو

 

ام  هیگر یدارم و با صدا اجیاحت ییدور شانه ام انداخت، گفته بود به تنها دست

 او هم گرفته بود: یبگذارد. صدا میتنها نیتر از ا شیبود ب امدهیدلش ن

 _حسرت!

 

دخترانه بود. با گل  یعروسک فیک کیآوردم،  رونیرا هم ب یبعد ی بسته

 .بایز یبافتن یها

 

 کرد؟ کاریچ دی_با حسرتا با

 

 !دیباهاشون جنگ دیبا دی_شا

 

بود. پالک اسمم. در  ییگردنبد طال کیکوچک و  یجعبه  کی ،یبعد ی بسته

 مشتم فشردمش.

 

 ؟ی_چطور



 

هم  شیها کیماژ م،یبرد را با کمک هم از جعبه خارج کرد تیوا ی تخته

 یرا لمس کرده و با صدا شیرو کیگرد و خاک پالست یکنارش بودند. رو

 شوند. یمانده خال یآرکان، چشمانم را بستم تا از اشک باق

 

که  نیبهشون و اجازه ندادن به ا دنیرس یتالش برا د،یجد یبا آرزوها دی_شا

 حسرت بشه. ییآرزو چیه گهید

 

 ؟یچ ی_ره

 

صورتم را پاک کرد، سرم را به طرف  یمانده رو ینوک انگشت اشک باق با

مست  تیفرستاد. حکا رونیب قیو قبل حرف زدن نفسش را عم دیخودش کش

 یبیعج تی...حکایداریب نیدر ع دنیشدن در آغوشش، آرامش و انگار خواب

 بود.

 

 .زدلمیعز ستیتموم شدن ن ی_مرگ به معنا

 

 با او بود! حق

 

 ...و هرلحظه!شهیهم مثل

 

خوشحال بود از  دیکرد. شا یم میکنارم بود، روحش داشت تماشا دیشا یره

 یرا م میموها ینگاه پدرانه، رو کیبه دستم و سر آخر با  یامانت نیا دنیرس

 رفت. یو نرم نرمک...م دیبوس



 

 با او! زین انیکه شروع از او بود و پا ییرفت به سمت خدا یم
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***************************************************** 

 

 ؟ی_شارژرت رو برداشت

 

چمدان کوچکش را بست. نگاهم را به چمدان دوختم و  پیتکان داد و ز یسر

کرد و انگار با  یکه کنارش نشست امتداد دادم. داشت نگاهم م ییبعد تا او

 .یدار یفهمم چه حال یگفت م یچشمانش م

 

 آلما رو ببرم؟ ستیالزم ن ی_مطمئن

 

دستم گذاشت و من نفس  یتکان داده و کنارش نشستم. دستش را رو یسر

 :دمیکش یقیعم

 

 شه. مگه نه! یتر از سه روز نم شی_ب

 

 نیبرگردم. ا یو الزمه دو سه روز ختهیبهم ر میکار طیشرا کمی_البته که نه. 

 از بابت تو راحته. المیبار اما خ



 

 یرو یبود و آثار خستگ دهیخوب نخواب یلیشب قبل خ نگاهش کردم. قیدق

چهره اش خط انداخته بودند. دستم را بلند کردم و پشت گردنش قرار دادم. 

 کرد و هم او را: یپشت سرش، هم حال من را خوب م یکردن با موها یباز

 

 شه. ی_دلم تنگ م

 

 ام چ یشانیبه پ یشانیرا جلو آورد، پ سرش

 :دیکش یقیو نفس عم سباند

 

 کن کنار خانوادت بهت خوش بگذره. ی_سع

 

 درآوردم.  ییام را کج کرده و ادا چهره

 

 .زمیشه عز یمنم دلم تنگ م یگفت یم دی_االن با

 

را به گونه ام چسباند و در همان حالت نفس  شیخم شد و لب ها یکم د،یخند

 :دیکش

 

 .زمیبه گفتن ندارن عز اجیانقدر واضحن که احت زهایچ ی_بعض

 

 :دیو او سرش را عقب کش دمیدخن



 

 یکه ببرمت قبلش خونه  نیفرودگاه باشم. آماده ش گهیدوساعت د دی_من با

 مادرت.

 

 ،یعاد یزوج ها هیشب می. شده بوددنشیداشت شن یبیمادر! لذت عج ی خانه

رساند  یرفت و قبلش، همسر و فرزندش را م یکه مردشان سفر م ییهمان ها

 یعاشقانه از هم جدا م یخداحافظ کیسپردشان و با  یمادر. امانت م یخانه 

 شدند.
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تر  شیبرداشته بودم. آلما ب الیل یدوروز اقامتمان در خانه  یبه اندازه  یلیوسا

 یخرس یاز لباس عروسک با خودش جمع کرده بود و همه را داخل کوله 

را  ییچندتا انشانیداشت جا کند. کمکش کردم تا بتواند از م یکوچکش سع

 را داخل کوله اش بچپاند. یبگذارد و باق نیزم

 

بهزادش باشد  ییدا یمهمان خانه  یکه قرار بود به قول خودش دوروز نیا از

 یبه خانه  دنمانیکرد. تا رس یذوقش، حال من را هم بهتر م نیذوق داشت و ا

مهرش در تا رو پود وجودم  یبه آرکان نگاه کنم. طورکردم فقط  یسع ال،یل

 شوم. کشچندروز هم قرار است زجر  نیکردم هم یبود که حس م دهیتن

 

 ادهیشد، کمک کرد آلما پ ادهیخانه توقف کرد و بعد باز کردن کمربندش پ یجلو

و بعد باز شدن  ستادمیما زنگ در را زد. کنارش ا لیشود و بعد برداشتن وسا



 الیآمدند و چشمان ل رونیاز خانه ب ال،یوارد خانه شدم. بهزاد و ل شیدر هم پا

 ساک در دست آرکان برق زد: دنیبا د

 

 دلم. یزایعز دی_خوش اومد

 

دست ساک را گرفت و با  کیامد، با  نییرا پا وانیمتصل به ا یچندپله  بهزاد

 آلما را بغل کرد. گریدست د

 

 !یخوشمزه ا_چه مهمون 

 

 خودشونه! یخونه  ه،ی_مهمون چ

 

 زد: یلبخند الیکرد و به ل یتشکر آرکان

 

 _امانت دست شما! 

 

 آمد و دست من را با هردو دستش گرفت: نییهم با مکث پله هارا پا الیل

 

 راحت پسرم. برو به کارات برس و نگران نباش. التی_خ

 

 یلیسرش را جلو برد. هردو دستش اشغال بودند. خ یزبان نیریبا ش بهزاد

 و پله هارا باال رفت: دیآرکان را بوس یبامزه گونه ها



 

 ینگه م دیچشم سف یدختره  نیرم باال که باز ا ی_خداحافظ داماد جان، من م

 .نیکنم و شرتون و کم کن یخوام خداحافظ

 

ا ارکان دست داد و هم ب الیو او هم با لبخند وارد خانه شد. ل میدیخند همه

و نگاه  میخطر کرد و داخل رفت. حاال ما مانده بود یب یسفر یآرزو شیبرا

 رفتن بهزاد دوخته شده بود: ریآرکان به مس

 

 _امون نداد آلما رو ببوسم!

 

 ارتش؟ی_بگم ب
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دوست داشتنش، از هر لمس انگشتانش . دیتکان داد و به طرف من چرخ یسر

 داد. یصورتم هم خود نشان م یرو

 

رم. مواظب خودتون  یاگه متوجه شه دارم م رهیترسم بهونه بگ ی_نه، م

 زم؟یعز نیهست

 



اش کنم. تا  یراحت راه الیتکان دادم، لبخندم را هم حفظ کردم تا با خ یسر

شانه اش نباشم. خم شد و  یو بار اضافه رو الیخاص، فکر و خ یزن ها هیشب

 :دیام را نرم بوس یشانیپ

 

 زنم.  یبهت زنگ م دمی_رس

 

قدم  یبه طرف در خروج ینگاه چیکرد و بدون ه میرها عیسر یلیهم خ بعد

نرفته سستش  ینلرزد، تا دلتنگ شیبرداشت. بدون نگاه کردن رفت تا دست و پا

 قیو بعد...نفس عم دمینرا هم ش نشیدور شدن ماش ینکند. آن قدر ماندم تا صدا

 و به اطراف نگاه کردم. دهیکش یدلتنگ

 

 ...دیسف یو پر آب و تاب فلز زیبلند، استخر تم یدرخت ها به

 

 خودم را بغل کردم. مینگاه کردم و با دست ها یپدر یخانه  به

 

 دلتنگش بودم! نرفته

 

 خانم! یتو آبج ای_ب

 

پله ها را باال رفتم.  یبهزاد به آرام گوشینگاه باز دنیرا چرخاندم و با د سرم

 داشتم. یهم احساس غربت و ناراحت یدست خودم نبود که کم

 کجان؟ تونی_بق

 



 

 :دیخند

 

 ی دهیمورد پد نیتو ا دوارمیرسن. ام ی. هرجا باشن واسه ناهار مروننی_ب

 .یعمل کرده باشه و مثل خودمون اهل شکم باش یریارث پذ

 

 را هم دراورم: میانداختم و خم شدم تا کفش ها میشانه ها یرا رو شالم

 

 

 ه؟ی_ناهار چ

 

 تکان داد: یبرق زد و سر چشمانش

 

 ی! خداریجان، همراه با کشک بادمجون پر از گردو و س یپلو ی_باقال

 کنم. یدوتا غذا ازدواج م نیروز با ا هیبزرگ...

 

 و با دست کنارش زدم: دمیاز گفتنشان هم به وجد آمده بود. خند یحت

 

 مبارک! وندتونیپ شیشاپی_پ

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

 

 _نوبت منه!

 

شربت  یها وانیکه ل یا ینیس الیل د،یهرچهارنفر به طرف من چرخ سر

به کاغذ  ینگاه میگذاشت و کنار من نشست. ن نیبهارنارنج داخلشان بود زم

درون دستم انداخت و بعد، لبخند به لب نگاهش را تا صورتم باال آورد. 

 :دمیزدم و به طرف بهزاد، باراد، بهارک و عمه خانم چرخ یچشمک

 

 ف گ!_با حر

 

 نیآبنبات داخل دهانش، خنده دار تر یگفتن بهزاد و فرو کردن دوباره  یلعنت

که از قبل حفظشان کرده بودم را نوشته و با بلند  یمنظره بود. تند و فرز کلمات

 زدم استپ! ادیکردن دستم فر

 

بلند بود که آلما، حواسش از کارتون محبوبش پرت شده و به  میقدر صدا آن

 نیزم یبودند اما کاغذ را رو ی. همه شان ناراضندازدیب یطرف ما نگاه

 لب زدم: روزیژست پ کیگذاشتند و من با گرفت 

 

 _اسم!

 



که من هم  نیبود که گفته شد و با توجه به ا یاسم نیبلند بهارک، اول ی فتهیگلش

و رنگ را که  لیداشت. فام یاسم را نوشته بودم نگاه چپ چپم را در پ نیهم

آشکار گوجه را به  یبهزاد با اعتماد به نفس میدیرس وهیو به م میپشت سر گذاشت

 تک تکمون شد. یمثال زد و باعث خنده  وهیعنوان م

 وهی. وگرنه من گوجه رو به عنوان منیند ازیبهم امت یالک نیخوا ی_شماها م

و هلو کم تره؟ رنگش که خوشگله، طعمم که  بیگوجه از س یقبول دارم. چ

 شه خوردش، تازه..گرد هم هست! یداره..هسته نداره و با پوستم م

 یها یباز وانهید یبرا یشربت را به دست من داد و سر یها وانیل یکی الیل

تپل و  یکارتون خسته شده بود. با پاها دنیاز د گریبهزاد تکان داد. آلما حاال د

به  یمان آمد، خودش را در بغلم جا کرد و خواب آلود دستبرهنه اش به طرف

 :دیچشمانش کش

 

 

 _منم گوجه دوست!

 

قربان صدقه اش رفت و به زور او را از بغل من درآورد و محکم  بهزاد

شد.خوابش  ینم فشیکرد مانعش شود و حر ی. آلما با نق سعدیصورتش را بوس

که من بلند شوم  نیل از ااش شده بود. قب یحوصلگ یباعث ب نیآمد و هم یم

. ندخوابا یبرخواست و با گرفتن دست آلما، گفت که خودش او را م الیل

 رفتنشان چشم دوختم. ریو به مس دمیکاغذم کوب یخودکار را رو
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 م؟یاز گ داشت نی_ماش



 

گذاشته بودم را صاف کردم و  میدست ها ریباال انداختم، بالش که ز ییابرو

 راحت تر لم دادم. 

 

 _گاالنت!

 

و بعد  دیبهزاد باز هم باعث خنده امان شد. عمه خانم شربتش را سر کش سوت

 کاغذش را پرت کرد به جلو.

 

 گرفتم. یبسه. افسردگ گهی_د

 

 میکدام نتوانست چیکه ه یبامزه جواب داد. طور یمتعجب باراد را با لحن یچرا

 .میریقهقهه زدنمان را بگ یجلو

 

 اسم دوست پسرم افتادم. بهرام! ادی_سر حرف ب 

 

 یبه نظر م یماندن کار سخت یبا حسرت و افسوس گفت که واقعا عاد یطور

 چیبودم او ه دهیما خنده اش گرفت. تازه فهم ی. خودش هم از خنده هادیرس

از بهارک راجع به  انهیبود. اگر مخف بیعج میبرا نیوقت ازدواج نکرده و ا

 ینم ده،وقت ازدواج نکر چیگفت عمه ه یو او نم دمیپرس یهمسرش سوال نم

 کنم. ینیب شیمورد را پ نیتوانستم ا

 

 ن؟ی_دوسش داشت



 

کوتاهش را پشت گوشش  یانگار در گذشته غرق شده بود. موها ییطورها کی

 یزن پنجاه ساله  کی. مینشسته بود نشییکه پا یداد به مبل هیزد و از پشت، تک

از  ییرد کمرنگ حسرت ها یکرد ینگاهش م قیشاد و موفق که اگر دق

 .یکن دایدر چهره اش پ یتوانست یگذشته را خوب م

 _خوش چهره بود. اما نه اون قدر که بگم دست و دلم براش بلرزه. 

 

 .نیمد نبوده شما دوست پسرم داشت زایچ نیکه ا یدوره ا ی_برام جالبه تو

 

 شیدستم گذاشت و چندبار رو یو نگاهم کرد. دستش را جلو آورد و رو دیخند

 :دیکوب

 

معشوق  یباال پشت بوم و با نامه  ی_من دختر ناخلف بابام بودم. از اونا که تو

 چندبار مچم و گرفته بود.

 

 ییو ابروها دهیکش یرها و بلند. صورت ییتوانستم تصورش کنم. با موها یم

 که لرز دارد.  یچارقد که پشت گردنش گره زده و نگاه کی دیپهن و شا

 زد؟ یکتکتون م دیفهم ی_باباتون م

 

 یشده چرخاند و نفس بلند یتکان داد، سرش را به سمت سقف گچ بر یسر

 یسر کیو او، محو شده بود در  دنیشن یبرا می. همه مان گوش شده بوددیکش

 کرده بودند. جشیخاطره که انگار گ
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 نیکرده. با ا لیاالطبا! فرنگ درس خونده و تحص بی_پدرم، پزشک بود. طب

تر.  شیبود. نه ب یدر حد حبس خونگ هاشیداشت. تنب یرانیحال خون ا

گفتم  یم یدست زدن نداشت اما زبونش...انقدر تلخ بود که گاه امرزیخداب

گفت  یشد ازش م یم یسوز زبونشه. مادرم که حرص کتک بزنه بهتر از

 زد. یم شین هیبه مادرش رفته. اونم مثل مار غاش نشزبو

 

نشست. باز هم تصوراتم خودجوش جلو افتادند و  مانیلب ها ینرم رو یلبخند

بزرگ  یخانه  کیکم پشت و ظاهر مرتب اما اخمو و  یها لیبیمرد، با س کی

 ! یمیقد

 

 عمه؟ ی_دوسش نداشت

 

و  نیهم نبود. دوسش داشتم. ا یبود اما مرد بد یجوش امرزی_بابام و؟ خداب

کرد. حس  یو پشتم و خال دیکش یکیپام و  ریانگار ز هویکه مرد.  دمیفهم یوقت

طبابت  یرو مجان یادیز یضایداشت مرگش. نور به خاکش بباره. مر یبیعج

 پشتش بود. ایلیخ یکرد. دعا

 

جا خوش کرده بود چشم  وارید یکه رو یعکس ره. به قاب دمیکش یقیعم نفس

 را بغل گرفتم: میدوختم و زانوها

 

اتاق داشت و پنجره  یخونه ها که کل نیبزرگ بود. از ا یلیخ میپدر ی_خونه 

اوردن  ای. مادرم بعد به دنمیخانواده بود یتنها بچه ها ی...من و رهیرنگ یها

انقدر  اطمونیگرفت. ح ها اجاقش کور شد و مرض رحم یمیمن، به قول قد



از درخت و  ودداشت تنها توش برم. پر ب یبزرگ بود که شب ها خوف برم م

 یاز برگاش دلمه درست م امرزمیگل. درخت مو که هر تابستون مادر خداب

 ،یکرد، درخت گالب یهاش همش پشه جمع م رهیسبز که ش ریکرد. درخت انج

به گل و  یدگی. مادرم رسمیخوردن کاشته بود یطرف و سبز هیتوت و آلبالو. 

 یباشه و مهمون تو زبود در خونش با نیو دوست داشت. بابام عاشق ا اهیگ

. هوا که خنک که میسه شب مهمون داشت یهفته ا بایخونش رفت و امد کنه. تقر

 دهیکش یها شهیش یرو تو یو دوغ خونگ مینداخت یسفره م وون،یا یشد تو یم

درخت مو  یکه توش غوره  یا یو قرمه سبز یو زعفرون. پلمیختیر یم

 یا شهیش یکاسه  یتو یرنگ یرازی. ساالدشیبا فسنجون مرغاب میبود ختهیر

 تازه. یخوردن ها یو سبز یآب

 

. بابام میکرد یاز اتاقا بساط و پهن م یکی یهم هوا خنک بود تو یوقت

مخمل و جوراب  راهنیپ هیخوند و من با  یکرد، بنان م یگرامافون و روشن م

زد  یسوزوندم. ظهرا...آفتاب که م یم شیزدم و آت یکلفت، چرخ م یشلوار

 ی. بساط مشقم و پهن موونیا یتو ختیر یم شونیرنگ یها نورا شهیبه ش

 ادشی...ریبخ ادشی. یرنگ یدادم به اون نورها یکردم اون جا و حواسم و م

اومد و با اون شلوار دمپا گشادش کنار حوض  یم رونیاز ب یره یوقت ریبخ

زد که  یچشمک م یواشکیشست و  یشد، دست و صورتش و م یخم م

 سربه هوا! یدرست و بخون دختره 
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خاطرات  زانیم نیبا ا ،یخانه ا نیو همچ یبچگ نیبود. ا یقشنگ یایدن

 یچه م دیکنم با فیخواستم تعر یگذاشتم و م یاگر پا به سن م. من نیریش

که عمه  یزیچ م؟یدیخواب یکه درونش م یاتاق و شش بچه ا کیگفتم؟ از 



 لبود. پر از رنگ و حا یو افسانه ا نیریش یایرو کی هیکرد شب یم فیتعر

 خوب!

 

جفت پا بپرما، اما من واقعا دلم هوس دوغ  تونیخوام وسط بحث احساس ی_نم

 کرد. یترش و فسنجون مرغاب یقرمه سبز ،یخونگ

اش را  شیروفرش یی. عمه خانم دمپادیکش رونیبهزاد، من را از فکر ب ی جمله

که دراورده و کنارش گذاشته بود بلند کرد و محکم به طرفش پرت کرد و من 

بر  یالتماس بهزاد مبن یآلما بزنم. صدا و الیبه ل یبا همان خنده بلند شدم تا سر

 آخر خنده ام را نگه داشت. یکه عمه کتک زدنش را بس کند تا لحظه ا نیا

 

 دهیخواب ی. به آلمادیاتاق را که باز کردم، سرش بلند شد و به طرفم چرخ در

 شدم و آرام پا داخل اتاق گذاشتم: رهیخ

 

 د؟ی_خواب

 

صورتش را کنار زدم. هوا گرم  یجلو یتکان داد. جلوتر رفتم و موها یسر

 کرد. یبود و در خواب، عرق م

 ست؟ی_برات سخت ن

 

 زد و آرام تر ادامه داد: ینگاه کردم. لبخند الیل یبه چهره  گنگ

 

انقدر کم تجربه  یاونم وقت یبزرگ کن دیرو با یا گهیکس د یکه بچه  نی_ا

 !یا

 



کرد.  یم تمیاذ یکم نمیشلوار ج. کمر ستادمیو صاف ا دمیلبم کش یرا رو زبانم

تا  یزیچ گریلحظه که د نیجا تا هم نیاز ظهر که آرکان مارا گذاشته بود ا

 شینکرده بودم. دلم برا دایشلوار پ ضیتعو یدوازده شب نمانده بود حوصله 

 تنگ شده بود.

 خوشحالم هست. هیحسم نسبت بهش سخته اما..هرچ حی_توض

 . دیآلما کش یموها یرا رو دستش

 .هی_دوست داشتن

بچه ها  یمهربان. آلما مثل همه  یو با قلب یطور بود. دوست داشتن نیهم

توانست کل آدم هارا دوست داشته باشد.  یپاک خودش بود و م یایدن ریدرگ

شلوارم جا خوش کرده بود باعث شد  بیکه در ج یزنگ خوردن تلفن همراه

شماره همراه  دنیبزنم و با د رونیکه آلما بلند شود از اتاق ب نیقبل از ا ع،یسر

 جواب بدهم: قیعم یلبخند

 _سالم آهو جون!

 ؟ی. خوبزدلمی_سالم عز

 بچه ها خوبن؟ ن؟ی_ممنون. شما چطور

 گذره؟ ی_الحمدهلل، شکر...کنار خانوادت خوش م

 یشده بودند زنگ زد، مفصل و طوالن هیقض نیاز جانب آرکان متوجه ا یوقت

بغض آلود شد. هم او و هم مادر آرکان.  شیبه خاطرم صدا یو حت میحرف زد

 ایباور رساند که دن نیکه مادرش آن روز از من طلب کرد، من را به ا یتیحالل

 از حد گرد! شی. و البته بستینیب شیقابل پ ریو غ بیعج

 خوبه! زی_همه چ

 کنه؟ ینم تیی_آلما که اذ

 بودند.  کیو بار ی،طوالناتاق خواب ها  یبه راه رفتن کردم. راهرو شروع

 .دهی_نه اصال خوبه و تازه خواب



 

شد  یاگه همراه آرکان م طیشرا نیبمونه. تو ا شتیپ ی_ممنون که قبول کرد

 .دید یم بیتر آس شیب

 

 ناخوداگاه. ی. عکس العملستادمیا

 ؟یطی_چه شرا

 

خبر دارم و  زیکه انگار مطمئن است من از همه چ یجوابم را داد، طور یعاد

 که به جانم افتاد حالم را بهم زد. یو بهت یخبر یب نیآن لحظه، ا

 

چندوقت انقدر اومده بود خونه  نی.اگهیکه عسل درست کرده د ییها یری_درگ

 نیمن و مامان کالفمون کرده بود. آرکان برگشت که شرش و کم کنه اما ا ی

 دیکش یرم...کار به برخورد قانون یگه بدون آلما نم یآخر. م میدختر زده به س

 امروز.
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 برای بود گفته آرکان کند، پردازش را اش گفته ذهنم که کشید طول ای چندثانیه

 عسل شر کردن کم کارش. بود نبرده عسل از اسمی و رود می کاری مشکالت

 این خبرترین بی بفهمد آهو که بدهم نشان طوری رفتارم با نداشتم دوست بود؟

 شور و سوخت. پاشیدند نمک مشت یک انگار دلم، ته هرچند. ام بوده ماجرا

 .زد

 انقدر کردم نمی فکر اما کنه حل و عسل مشکل میاد بود گفته آرکان..آهان_

 .باشه شده پیچیده



 

 .نشنود کسی خواست می انگار. شد تر آرام آهو صدای

 

 شه نمی دار بچه که این خاطر به حاال. نبود زندگیش با دلش خودش عسل_

 و حق قانون ترسم می...ترسم می. آلما گرفتن برای کرده جزم و عزمش دیگه

 .سالگی هفت تا بده بهش

 

 . چسباندم دیوار به را دستم و ریخت دلم

 

 نکرده؟ واگذار و حضانت مگه_

 

 بتونه که هست هایی راه گفت می آرکان وکیل اما آرم سردرنمی که من چرا،_

 .بزنه امضا اون زیر باز

 

 امتداد پایم کف تا سرما این و شد سردم آمد، پایین باره یک به هوا دمای انگار

 .کرد پیدا

 

 .ذاره نمی آرکان_

 

 .بود اه یک شبیه و عمیق آهو نفس

 .شده درگیر نرسیده هنوز طفلی_

 



 تماس. کنم تمرکز توانستم نمی و بود کرده قفل ذهنم. نداشتم گفتن برای چیزی

 لیال. برگشتم اتاق به دوباره. سوزد می گلویم کردم حس کردم، قطع که را

 به خاصی ترس با. کرد می نوازشش داشت و نشسته تربچه سر باالی هنوز

 .رفتم جلوتر و زدم زل خواب در معصومش صورت

 .بخوابم پیشش خوام می_

 

 رویش بهم نزدیک نفر سه حتی شد می راحت و بود دونفره تختش زد، لبخندی

 پشت هم لیال. کردم حلقه آلما بدن دور را دستم و کشیدم دراز پهلو به. بخوابند

 کمرم دور که دستش. است من به رو هم او کردم می حس. کشید دراز من

 موهایم روی که دستی و اش گرفته صدای. بستم را چشمانم. شدم مطمئن پیچید

 .رسید می نظر به شده بیات آرزوی یک تحقق شبیه....کشید

 

 بکشم دست. نزدیکم طوری همین. باشی کنارم که کشیدم حسرت چندشب_

 .کنم بغلت و موهات روی

 مامان؟_

 

 .داد را جوابم وجودش تمام با بعد، و شد بلند اش گریه ریز صدای

 

 مامان؟ جان_

 

 نفس دخترک شد؟ می چه گرفتند می ما از را آلما اگر. چسباندم بهم را هایم لب

 لحظاتمان شیرینی آلما،. خورد تکان محکم اش سینه و کشید خواب در عمیقی

 خود انگار آلما. داشت دوست رقص. کرد می صدا مامان را من هم آلما. بود

 .بود من

 بلدی؟ الالیی-



 

 . بلدم جان، مامان بلدم_

 

 و خوشمزه ی تربچه. گرفت بغضم. چسباندم دخترک ی شقیقه به را هایم لب

 .داشتنی دوست
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 .برام بخون_

 

 اشک اما بود او به پشتم داشت، خش صدایش همچنان و کشید عمیقی نفس

 که هم کنار او، و من بکشد طول بود قرار چقدر. کردم می حس ندیده را هایش

 .نباشد بد گذشته از حالمان. نخوریم حسرت. نریزیم اشک نشستیم می

 

 روشن چشوم رفته کاکا آبشن گل الالالال،"

 همراش خدا رفته کاکا خشخاش گل الالالال،

 "گیره نمی آروم ام بچه زیره گل الالالال،

 

. باشند گرفته سرعت هم هایش اشک زدم می حدس گرفت، تر بیش صدایش

. شد محو بالش، روی و سرخورد چشمم ی گوشه از اشک قطره یک هم من

 نفس را اش بچگانه بوی خواست می دلم. خودم به کردم تر نزدیک را آلما

 سه. کرد بغل تر بیش را من هم او و نشست سرم روی لیال های لب. بکشم



 دوتایشان. داشتند حسرت هرکدام که نسلی سه. متفاوت نسل سه از مونث جنس

 بود؟ بلد مادری عسل. کردن مادری حسرت یکی و داشتن مادر حسرت

 

 بمونی شاله منی سرخ گل" 

 باغبونی من کنم می عشقت ز

 نداری بوئی ایی غنچه تا که تو

 "دیگرونی با شدی وا که همین

 

 همسرش و فرزند ، تعهد عشق، خاطر به که زنی بخواند؟ الالیی بود بلد عسل

 کند؟ مادری و بخواند الالیی توانست می بود رفته و گذاشته جا سر پشت را

 اشک میان لبخندی یادش با. ممنوع قضاوت...آمال گفت می بود اگر آرکان

 !عملش با. بود داده یادم را زندگی. زدم هایم

 

 آد نمی خوابت و گم می الالیت" 

 آد نمی یادت کنم می بزرگت

 بازی به رفته کوچکم عزیز

 خاری بنشینه نازکش پای به

 درآرید خارش طال منقاش به

 "ببندید رویش حریر بدستمال

 می خوراکی داشت هم خواب در انگار. جنبیندند هایش لب خورد، تکانی

 من به رو چرخش، یک با او و چسباندم اش گونه روی را لبم بار این خورد،

 در دقیقا حاال. افتاد پایین گردنش و کرد مشت ام سینه روی را دستش. شد

 .بود آغوشم



 عسل؟ یا بود بهتر من با اش آینده

 

 صدایش لرزش رسید که قسمتش این به و خواند می الالیی سوز با همچنان لیال

 .شدند تندتر من های اشک و تر بیش

 

 پسته گل الالالال"

 بسته کمر رفته بابات

 خشخاش گل الالالال

 همراش خدا رفته بابات

 نعنا گل الالالال

 "تنها شدم رفته بابات

 

 مرتب لب زیر را تنها شدم رفته بابات. گرفتند اوج سرم روی هایش بوسه

 کردم بغل را آلما مادر یک نقش در هم بسته، چشمان همان با من و کرد تکرار

 .شدم فشرده مادرم آغوش در دختر یک نقش یک در هم و

 . بود همین زندگی

 از دلت یا کنی ذوق سرش دانستی نمی که منطق بی و دوار چرخش همین

 .بترکد غصه

 ...بود همین زندگی

 !عمر از پازل یک شدند می سرآخر که هایی شادی و ها غم همین

 !اساسی ی تکه یک. داشت کم تکه یک هم هنوز من، پازل

 .کنم پیدایش کجا باید دانستم می که تکه یک

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



 حتی که عمه طرف به چرخیدم بعد و دادم آلما دست به را آلبالو مربای ی لقمه

 مبل دور داشت و بود پوشیده ورزشی کن گرم. برود حیاط تا کشید نمی زحمت

 که بود عادی خیلی مساله این انگار باراد و بهارک بهزاد، برای. دوید می ها

 همین برای بود، کرج اش خانه عمه چون. خوردند می را اشان صبحانه راحت

 .بود مانده را شب و نرفته را مسافت این دیگر

 .زد پروانه و ایستاد کالفه شد، بلند سرم که بار این

 

 بچه؟ چته_

 

 حیاط؟ رین نمی چرا_

 

 بود شده مهربان و شفاف قدر آن نگاهش. گرفت طرفم به لقمه یک باراد خندید،

 :داد را جوابم عمه جای به او و گرفتم را لقمه. بردم می لذت دیدنش از که

 البته، و نکنه عرق تا کنه می ورزش خونه توی تابستونا گرمه، هوا چون_

 .نشه سوخته آفتاب

 

 .داد می انجام که ای کششی حرکت به زدم زل دوباره بعد و زدم لقمه به گازی

 

 .داره تأثیر الغری توی خودش کردن عرق خب_

 

 هم بهزاد. افتاد دستم از لقمه شده هول که آمد باال ضرب با طوری عمه سر

 :کشید گلویش زیر دستی

 



 .بمیری نشده پیدا بود حیف_

 

 جرأت هم و انداخت ام خنده به هم شد، پرت طرفش به باراد توسط که گردویی

 .نکردم پیدا خندیدن

 

 بشم؟ الغر که چاقم من مگه_

 

 :آمد جلو که بودم نزده حرفی هنوز و کرده نگاهش کمی
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 چشه؟ هیکلم..الغری نه. کنم می ورزش دارم سالمتیم برای فقط من_

 

 قسمت به فقط. بزنم حرفی توانستم نمی شده درشت نگاه آن با قطعا خب،

 .برداشتم را ام افتاده ی لقمه و دوخته چشم پهلوهایش

 

 !هیچی_

 

 .آمد سفره سر به حرص با عمه و کرد کنترل را اش خنده بهزاد

 

 .شد گشنم کرد عصبیم دختره این ور، این بدین و پنیر و کره ظرف_



 

 نان یک نصف که حرکتش مات من و گرفت طرفش به را ظرف لبخند با لیال

 دهانم کرد پرش گردو توامان و کره و پنیر با و گذاشتم سفره روی را سنگگ

 :زد لب گوشم زیر و کشید خودش طرف به را سرم هم آلما. ایستاد جنبیدن از

 

 غوله؟ ژون عمه_

 

 هم مارا شنید می اگر عمه. کردم بلندش و گذاشتم دهانش روی دست سریعا

 .داد می قورت اش لقمه همراه

 .بریم باشه_

 

 :گذاشت زمین روی را چایش لیوان لیال

 

 .برمش می من داره؟ دستشویی_

 

. دادم می انجام حسابی اختالط یک بچه این با باید. ایستادم و داده تکان سری

 اخم با و کوبید زمین روی پا کردم باز را درش و ایستادیم که سرویس جلوی

 :کرد نگاهم ای طنازانه های

 

 .بود گشنش آلما. نداشت جیش من_

 

 .بستم سرمان پشت را در و کشیدمش بزرگ سرویس داخل به خنده با

 



 .بزنیم حرف باید اما. نداری دستشویی دونم می. بر آبرو ی دختره_

 

 اورا شد می روز یک کاش. اخم با همچنان و کمر به دست کرد، نگاهم دقیق

 . بخورم و بپیچم نان الی

 .غول نگی بهش خانم عمه جلوی وقت یه...اول مورد_

 

 :داد نشانم را لقمه ی اندازه دستش، با و شد کمرنگ اخمش

 .بود گنده_

 

 !نگو تو اما دونم می_

 

 :چرخاند حوصله بی را نگاهش بزرگ های آدم شبیه بعد، و کرد نگاهم کمی

 !باچه_

 

 لب سریعا و کشید کوتاهی جیغ که گرفتم گاز را بازویش نیاوردم، طاقت

 :کردم باز دست با را اخمش و خندیدم. برچید

 

 باشی؟ بابایی و من پیش داری دوست تو آلما؟ دوم، مورد حاال. خودته تقصیر_

 همیشه؟ تا

 

 زیر از که بودم اش برآمده شکم آن ی مرده. کشید دهانش داخل را زیرینش لب

 و زیر مان زندگی طور این سال، یک در که شد چه. بود زده بیرون تیشرت

  شد؟ رو



 نجوا دلش ته از و دلتنگی با. بودم آدمی چه قبال رفت می یادم گاهی که من

 :کرد
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 .دوست خیلی بابایی من_

 

 دلبرانه اش نخورده شانه فر موهای. گذاشتم هایش شانه روی دست و شدم خم

 .بودند

 

 چی؟ و من_

 

 :کرد کج را سرش

 

 !دوست_

 

 . دردناک و گرفته کمی خندیدم،

 

 !تنگه بابایی برای دلم_

 

 .چسباندم رویش لب بعد، و دوخته چشم تپلش مچ به گرفتم، را دستش



 

 دید و من بابایی وقتی تا کنم رنگ و موهام نظرت به. شده تنگ دلم منم_

 .شه خوشحال

 

 :گذاشت لبش روی را انگشتش نوک متفکر

 

 نقاشی؟_

 

 داشتیم بهداشتی سرویس وسط. خندید هم او و دادم تکان سری گرفت، ام خنده

 .زدیم می چانه باهم

 

 زرد؟_

 

 .کنیم صورتی پایینشم! طوری اون دیدی؟ فندق رنگ. ای قهوه نه، که البته_

 

 :رفت باال ناگهانی اش خنده صدای کوباند، بهم را دستش هردو کف

 

 

 !صورتی_

 توافقات به. کوبید دستم به را دستش هم او و گرفته طرفش به را دستم کف

. ایستادم صاف آب شدن بلند صدای با و کشیده را فالشتاین. بودیم رسیده خوبی

 .شد می طوالنی زیادی داشت دیگر دستشویی این

 



 .بیرون بریم تونیم می حاال_

 

 :شد جمع چشمانش

 

 کنم؟ جیش_

 

 به بعد و دادم تکان سری ندارد؟ جیش گفت می که بود همانی او کردم، نگاهش

 :زدم زل روشویی ی آیینه در خودم تصویر

 جای خیلی جا این که دارم قبول البته! آمال اومدی خوش عادی زندگی به_

 .نیست ای شاعرانه

 

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

 

 ناهار، برای تا بودتشان فرستاده لیال. بودند رفته بیرون خانه از بهزاد، و باراد

 بهارک از و کرده استفاده فرصت از هم عمه. بگیرند کباب مخصوص گوشت

 . برقصیم تا بگذارد شاد موزیک یک خواست

 

 ذهن در که چیزی واقعا دانستم نمی و شدند می پایین و باال ذهنم در فکرها

 با که قدری آن نه اما داشتم اعتماد هایم حس به من. نه یا است درست داشتم

 های خنده صدای. کنم دفاع ام احساسی تصمیم و خودم از بتوانم قاطعیت

 خودش اهنگ با داشت پذیرایی چپ قسمت در عمه. کرد بلند را سرم بهارک

 عروسی فیلم یک وسط که کردم حس ای لحظه برای من و داد می تکان را

 عدم و لرزیدند می سرش باالی در که دستانی. ام شده پرتاب شصت ی دهه

 .کرد مات را چشمانم بود حرکاتش بین که تناسبی



 

 از را نگاهم من و برد می سر به کردن غش مرز در تقریبا دستم کنار بهارک

 رقص این منظورش ام رفته عمه به من گفت وقتی واقعا کردم، نمی جدا عمه

 بود؟

  

 !گاد مای اوه_

 

 برود وسط هیجان با آلما و بیفتد خنده به هم لیال تا بود کافی العمل عکس همین

 بستم را چشمم یک. برقصد بار فاجعه طور همان دقیقا عمه، شبیه کند سعی و

 ذهنم در تصمیماتم و فکرها تمام. زدم زل صحنه این به متأسف حالتی با و

 به را خودم خندانشان نگاه زیر و شده بلند. افتادند لرزه به عمه رقص شبیه

 باعث نگاهم با قطعا ماندم می جا ان دیگر ی چنددقیقه. رساندم بهارک اتاقک

 دستم در را موبایلم و نشسته تختش روی. کند دنبالم دمپایی با عمه شدم می

 شد وارد آرام که بود لیال. کشید باال را نگاهم خورد در به که ای تقه. چرخاندم

 :پرسید محو لبخندی با و

 

 جان؟ مامان اتاق اومدی چرا_

 

 :شدم مایل عقب به و کرده بدنم گاه تکیه پشت از را هایم دست

 

 بپرسم؟ سوال یه_

 

 جانم؟_

 



 ...چیزها خیلی. بگیرم یاد مشترک زندگی از تا بود مانده چیزها خیلی هنوز

 کرد؟ چیکار باید...نباشه خوبی شرایط توی آدم همسر اگه_

 

 گونه همین همیشه مادرها، نگاه نگرانی. بود شده نگران نگاهش نشست، کنارم

 عجایب سرزمین چشمانم در لیال یا رسید می نظر به شهدگونه و شیرین

 :داشت؟

 

 اومده؟ پیش مشکلی شوهرت برای_

 

 عروسی از قبل که افتادم شبی یاد اراده بی خیلی بعد. کشیدم دهانم داخل را لبم

 . بودم کرده رها دریا در و نوشته نامه مادرم برای

 

 .آلما گرفتن برای اومده سابقش، همسر_

 

 دست و کرده نزدیکم را خودش نگرانی با. لرزیدند چشمانش های مردمک

 :گذاشت ام شانه روی

 

 جان؟ مامان تو جایی این چرا پس_

 

 .کردم نگاهش نفهمیده

 

 پس؟ باشم کجا_

 



 تونی می که روحی لحاظ از بکنی نتونی هم کمکی. هست همسرت که جایی_

 .کنی ساپورتش

 

 فکر این بود؟ نزده حرفی من به آرکان خود چرا اما، بودم کرده فکر این به

 .داد می آزارم

 

 .بگه بهم نخواسته خودش وقتی_
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 که هایی وقت همان قبل، روزهای کاش گفتم خودم با که لبخندی. زد لبخندی

 . زد می و بود هم کنم زندگی باید چطور بفهمم که این برای زدم می پا و دست

 زناشون خوان نمی. دارن زیاد بازی غد...مردا. بگم بهت رو رازی یه بذار_

 توی خانمشون ذهن خودشون خیال به دارن دوست بفهمن، و مشکالتشون

 خستگی، وقت دارن احتیاج جان مامان همشون..همشون اما باشه ارامش

 به نگاه. بجنگن تر راحت تا کنه شارژ و روحشون. باشه کنارشون زنشون

 نمی فقط بازیشون غد و دارن احتیاج زنشون به...نکن بولدورمشون اولدورم

 . بگن ذاره

 

 ...یعنی_

 

 :داد تکان سر و زد ای ضربه دستم روی

 



 . بگیره بلیط باراد سپارم می برات بری، باید یعنی_

 

 شدن شارژ حال در ذهنم در چیزی کردم می حس. دادم تکان سری سریعا

 می فکر انجامش به متفاوت های روش به داشتم و بودم کرده پیدا را راه. است

 .کردم

 .ببرم هم رو آلما بهتره_

 

 .آمد هم اتاق داخل تا بودند شده خانه وارد که پسرها صدای. کرد نگاهم گنگ

 

 .کنه باز خودش و مشکل ی گره آلما باید شاید_

 

 .زنی می حرف چی از فهمم نمی_

 

 نوازش را موهایم او، دست و گذاشته پایش روی سر منظورم، توضیح جای به

 :کرد

 

 .بودی خواست می خیلی دلم عروسیم، قبل شب_

 

 رد انگشتانش میان از را موهام تار به تار بعد و بوسید را سرم روی شد، خم

 :کرد

 

 .موند دلم به عروس لباس توی ندیدنت حسرت_

 



 به و بودم نفر یک. کشیدم بو عمیق و شده جمع خودم در وار جنین بسته، چشم

 این به...داشتم ایمان من. بودم جنگیده هایم غصه با حال به تا لشکر، یک جای

 بود شده خشک هایم لب. کرد می بهتر را حالمان مارال گناه از گذشت که

 :گفتم وقتی

 

 .داد بهم تورو نبودم منتظرت دیگه وقتی...خدا_

 

 .شد آرام صدایش، و کشید عمیقی نفس

 

 می و زندگیت وسط میاره و اون نیستی، منتظرش دیگه وقتی. همینه خدا کار_

 زدی و خونم در شب، یه که بود یادم من اما..و آرزوت بود رفته یادت تو...گه

 .نرفت یادم که من اما..رفت یادت تو. بده و حاجتم گفتی و

 

 

 آمال؟ یا روزها این کنی می صدا بارانا ذهنت، توی و من_

 

 مژه روی را انگشتش نوک. کرد می سنگین را چشمانم داشت دستش، نوازش

 .هایم گونه و ابروها هم بعد. کشید هایم

 

 !من ی کرده پیدا تحقق آرزوی ترین بزرگ..آمالی دیگه تو_

 

 تو؟ آمال_

 



 . اش مادرانه صدای بغض پای کندم جان

 

 !من آمال_

 

 ..بچگیمه الالیی تو صدای..کن صدام"

 ..."کن صدام

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

******** 

 .داشت هیجان آلما

 

 بود دوشمان روی آلبالویی ی کوله یک هردو، و شدیم پیاده هواپیما از وقتی از

 دلتنگ...بود دلتنگش داشت، دوست را بوشهر. پرید می پایین و باال مرتب

 .باشد دلبسته آن به نسبت توانست می هم کودک یک که شهری

 

 خوشحال. آییم می بودم گفته آهو به. دادیم را مان خانه آدرس و گرفتیم تاکسی

" کرد تکرار را لیال مامان ی جمله وقتی انرژی از بود پر صدایش شد،

 "دیدنتون با گیره می جون..آرکان

 

 موهایم. زنانه سورپرایز یک حساب به گذاشت را این و نگوید آرکان به گفتم

 به بگیرد بلیط گویم می باراد به گفت لیال که روزی همان. بودم کرده رنگ را

. خواستم می که طوری همان. فانتزی صورتی نوک با فندقی. رفتم ارایشگاه

 راه سر. بودم کرده را ذوقشان کلی و زده را بالرین طرح هایم ناخن روی حتی

 ی کوله. گرفتند را چشمم ست و آلبالویی خوشرنگ ی کوله دوتا هم برگشت

 هردو. بود ها خانم مخصوص که تر بزرگ ی کوله و تر کوچک ی دخترانه

 . زرشکی ریز های دانه از بود پر رویشان و داشتند فرنگی توت آویز



 

 آن. بود شده عاشقشان آلما. سفید بندهای با و آلبالویی. خریدم هم کتانی جفت دو

 .گرفت ندیده را هایش چشم برق شد نمی که زیاد قدر

 زودتر تربچه کردم کمک. شدم خیره خانه ساختمان به دلتنگ ایستاد که تاکسی

 ی دکمه و کرده باز را خانه در که بود دستم در دستش یک. شود پیاده

 های شعر خودش برای لب زیر مرتب. بود زده ذوق. فشردم را آسانسور

 گازش تا کنم کنترل را خودم چطور دانستم نمی من و خواند می کودکانه

 .نگیرم

 

 شد باعث امد می خانه داخل از که بلندی صدای آمدیم بیرون که آسانسور از

 می را اش بچه زد می هوار که آشنایی ی زنانه صدای. شود کمرنگ لبخندم

. داد فشار را دستم آلما. بودیم رسیده ممکن زمان بدترین در انگار. خواهد

 :بزنم لبخندی کردم سعی و کردم نگاهش

 

 .کنیم بازی یه بیا_

 

 .کردم مرتب را موهایش و روبرویش نشستم. داد تکان سری تند و تند

 

 داره دوست تر بیش رو کی بده نشون باید هرکی و خونه توی ریم می_

. 

 :داشتم نگه گوشش نزدیک را لبم. نشست هایش لب روی دوباره لبخند

 

 خب؟ نترس اصال. باخته رو بازی بدون زد، جیغ کسی دیدی اگرم_

 



 پشت. شدیم داخل آرام خیلی و کرده باز را در. دادم جواب لبخند با را لبخندش

 .کنارش هم آشنا نا مردی و بود ما به عسل

 

 !خواد می مادر آلما آرکان...چی که کنی قایم و بچم کردی فکر_

 

 :محکم اما بود آرام صدایم

 

 .خانم سرکار نکرده قایم شمارو ی بچه کسی_
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 از کالفگی و خستگی که ارکانی مبهوت ی چهره دیدن. چرخیدند سریعا

. کنم بغلش محکم و بروم جلو خواست می دلم. داشت دیدن بارید می وجناتش

 .بود مصنوعی کمی لبخندم

 

 .سالم_

 

. شد پنهان من پشت سریعا کوچکم، که برداشت قدم آلما طرف به بغض با عسل

 دست با و گرفته دست یک با را ام کوله بند. ماند کارش این مات عسل حرکت

 :کردم می نوازش را بود اورده پناه من به که آلمایی دیگر

 

 .نبود خوبی شروع_



 

 چشمش های مویرگ در انگار که درماندگی از پر. بود نفرت از پر نگاهش

 .بودند کرده خانه

 .دادی شستشو و بچم ذهن تو_

 

 بودم دیده قبال را عکسش. بود همسرش. دوختم چشم اش کالفه ظاهر و مرد به

 برایم شان زندگی از کمی بودم خواسته و داشتم نغمه با که تلفنی طی و

 .است موفق من بیزینس یک بودم فهمیده کند جمع اطالعات

 

 الما؟-

 

 دستم میان را دستش. بود ترسیده هم باز تلقیناتم ی همه با. اورد باال را سرش

 :فشردم

 گفتم؟ چی یادته_

 

 به دوید خوشگلش ی کوله همان با و سرع هایی قدم با بعد داد، تکان سری

 داشت زدن زانو با حاال و بود درامده بهت از تازه که آرکانی آرکان، طرف

 .فشرد می خودش به را دخترش

 

 بده؟ نشون شما به و انتخابش چطور باید دیگه دخترتون_

 

 .نداشته و من شناخت فرصت اون_

 



 نظر به ها بچه شبیه کوله و ظاهر ان با زدم می حدس. پریدند باال هایم شانه

 .برسم

 

 وقت هیچ که بفهمه و شه بزرگ اگه. دادین دست از و فرصت این خودتون_

 می سراغش اومدین شدین نمی دار بچه دیگه چون فقط و نخواستینش

 بخشتتون؟

 

 :بودند تند..هایش اشک. زد پوزخندی

 

 کنی؟ می تهدیدم داری_

 

 گذاشته دخترش ی شانه روی پیشانی. دوختم چشم ام زندگی جذاب تصویر به

 کاش. رسید می نظر به بت یک شبیه. داشت درآغوش را او هنوز و بود

 !بود باخته بد عسل. بودند شبیهش همه..همسرها...پدرها مردها،

 

 ازدواج سابقش عشق با مادرم بفهمم جوونیم توی و باشم اگه من گم می دارم_

 برگشت جا همه از شد کوتاه دستش وقتی و رفت و کرد رها و من و کرد

 .نیست جالبی حس بهش حسم سراغم،

 :گذاشت زن ی شانه روی دست مرد

 

 !عسل_

 

 هرچند. کرد مچاله آرکان آغوش در تر بیش را آلما فریادش. زد پس را دستش

 .بودند کرده بغل را هم کدامشان نبود معلوم



 

 .منه ی بچه اون_

 

 اینه؟ واقعا مادری. لرزه می داره پدرش بغل توی تو، ترس از ولی_

 

 پس پا که زد لب هم سر پشت بار چندین. زد چنگ را کیفش شکسته، بغضی با

 و دنبال را خروجش تأسف با هم مرد نگاه. شد خارج خانه از بعد و کشد نمی

 نفس توانستم تازه بستند که را در. رفت بیرون خانه از سرش پشت...بعد

 .فشردند می بهم را هم هنوز دختر و پدر. بکشم

 

 !ها شه می حسودیم کم کم داره دیگه_

. بگیرد قلبم شد باعث سرخش، نگاه. انداخت فاصله تنشان بین کمی باالخره

 این آلما و ایستاد سختی به. بودند کرده محبوسش بسته در قوطی یک در انگار

 مردم می باید و بروم جلو کرد اشاره دیگرش دست با. گرفت را دستش بار

 :اش گرفته صدای...صدایش برای

 

 !جا این بیا_

 

 این. کشید را دستم رسیدنم به مانده قدم دو. بود آغوشش گفت می که جایی این

 شانه به طوری را دستش بعد و کرد جبران آغوشش در پرش یک با را قدم دو

 در جسممان دارد قصد کردم حس که فشرد خودش به را من و کرد گره هایم

 برگ و شاخ زیر باد صدای شبیه گوشم، زیر نفسش صدای. شود حل هم

 .بود درخت

 



 اومدی؟ چرا_

 

 !که نداشت سوال

 

 گفت...بگذریم لیال؟ مامان کردم صداش که بهت گفتم راستی...لیال مامان_

 زن جای فشاره توی و بده حالش وقتی داغونه، فکرش زندگیت شریک وقتی

 .دیگه شهر یه توی نه. بغلشه توی

 

 بغلش؟ توی دقیقا گفت لیالت مامان_

 

 سرم! چشمانش نوازش با. کرد می نگاهم کردم، جدا بغلش از را سرم. خندیدم

 .بودم بلد خوب را کردن طنازی. کردم کج کمی را

 

 .کنم برداشت طوری این دادم ترجیح...اما دقیقا، نه_

 

 کردیم؟ می فکر لحظه این به کداممان اصال لنج، در شب، آن. زد پلک بار یک

 .سرنوشت این بود عجیبی بازی عجب

 

 . آزادتم های برداشت عاشق من_

 

 دانست نمی آرکان چشم و برداشتیم عقب به قدم سه هردو. گرفتم را آلما دست

 .کند تماشا سیر را کداممان

 



 چطوریم؟_

 

 تربیتش او شبیه شدم، می اگر پسردار. زد موج مردمکش نی نی در محبت،

. ببرد چطور را زن یک دل باشد بلد که نگاهی با و مرد قدر همین. کردم می

 . نشکند دل و نزد داد. نکند اخم گویم می پسرم به

 

 .ایا مدرسه بچه شبیه شدی انداختی پشتی کوله. ناز ی دختربچه دوتا شبیه_

 

 .انداخت باال شانه و خندید. انداختم نگاهی آلما به

 

 نشده؟ تنگ براشون دلت. بزن سر بازیات اسباب به و اتاقت برو جوجه_
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 روی را اش کوله. بوده دور ان از ها مدت که دارد اتاقی انگار افتاد یادش تازه

 گره را نگاهم شد که داخل. درآورد پر اتاقش طرف به جیغ با و انداخت زمین

 . کرد می نگاهم دلتنگ داشت که نگاهی به زدم

 

 .وایستا محکم_

 

. دویدم طرفش به بعد و گرفته خیز عقب به چون چه، برای بپرسد ندادم مهلت

 به پریدم. شد کم فاصله باز، ناخوداگاه دستانش و شدند درشت چشمانش



 حلقه کمرش دور پاهایم. برداشت عقب به گامی تعادل حفظ برای او و آغوشش

 .زد می برق شیطنت از چشمانم. من کمر دور دستانش و شدند

 

 .بود شده تنگ دلمان_

 

 کالفگی و خستگی. خیال راحتی از پر و بلند. خندید بعد و فرستاد بیرون نفسی

 کالفه نگاهش نه دیگر بوسید می را من داشت وقتی و بودم برده بین از را اش

 .خسته هایش نفس نه و بود

 ما. گرفته قرار درستش جای در اش زندگی در چیز همه که بود آدمی شبیه

 !خانه یک و بودیم خانواده یک

 

 رها مرکز در دخترک آلبالویی ی کوله که خانه یک. امنیت از پر خانه یک

 بزرگ خانه این دل در که زنی آمال،...من و داشت خودش در مارا. بود شده

 زندگی به. بود گرفته فاصله خطاهایش و ها خودخواهی خودش، از. بود شده

 !محکم..ایستاد می جلویش و زد می لبخند اش

 

 .بود واقعی هردویمان لبخند امد، عقب که سرهایمان

 

 آفریده؟ چی از و زن خدا گن می ها افسانه توی دونی می_

 

 میان کمرم همچنان اما گذاشتم، زمین روی را پاهایم آرام. کرد نجوا آرام ای نه

 .کشیدم عمیقی نفس. بود او دستان

 



 عسل، شیرینی گل، تازگی پیچک، پیچش ماه، گردی از و زن خدا گن می_

 الماس، سختی طاووس، غرور برف، سردی برگ، سبکی خورشید، روشنی

 .آفریده ببر درندگی و تیره ابرهای اشک آهو، نگاه

 

 می تغییرات متوجه دیر گمانم مردها ی همه. بود شده موهایم رنگ متوجه تازه

 .بچرخم کرد وادارم و باز را مویم کش. برداشت سرم روی از را شالم. شدند

 

 این؟ یعنی فانتزی رنگ_

 

 :بوسید را سرم روی کشیدنم جلو با او، و دادم تکان تایید به را سرم. خندیدم

 

 .گن می راست ها افسانه گمونم_

 

 دست آمد خودش به اما. بود جدیدم موهای محو همچنان او و کردم نگاهش

 :کرد نجوا ام گونه لمس با و گذاشت صورتم روی

 

 !هات گونه شه می ماه گردی_

 

 :خواب مستی اوج در الالیی، یک شبیه. کرد نوازش را پوستم دستش

 

 !گل برگ تازگی پوستت،_

 

 :لرزید انگشتش گرمی زیر پلکم و بستم پلک کرد، لمس را چشمانم



 

 !آهو چشمان_

 

 :شد تر آرام صدایش و گرفت بر در را کمرم دیگرش دست با

 

 !پیچک پیچش_

 

 دستانش و نگاه محبت زیر را تنم و لمس را لبم روی انگشتش نوک با هم بعد

 :داشتم دوست بار این. داشتم دوست را صدایش گرفتگی لرزاند،

 !عسل شیرینی_

 

 را نفسش. انگشت چهار هایمان صورت ی فاصله و هم چشمان در بودیم خیره

 :بستمشان من و چشمانم در کرد فوت

 

 .میاد بهت_

 

 گوشم زیر و کشید آغوش به را سرم دید که را لبخندم.بود موهایم به اش اشاره

 :زد لب شیرینش ی مردانه غرور با

 

 .اومدی مرسی_

 

 .شه می جبران خیلج کنار شاتوتی بستنی دوتا با شب_



 

 تلخی و دنیا این کل به بود کجی دهن...خنده صدای همین و خندیدم خندید،

 .هایش

 

 

 .گشودی دنیا این به چشم که این از! من ی دیوونه متشکرم ازت

 .بودی همیشه پام به پا این از...گذاشتی زندگیم تو پا که این از

 .بگیرم و دستات دادی یادم که! عاشق تنهای ای ممنونم ازت

 .رحم بی احساس این به دادی جون تو. شم همنشین تو با دادی اجازه

 !من ی دیوونه..متشکرم ازت

 !من ی دیوونه متشکرم ازت

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

 

 شده؟ خوب نظرت به_

 

 .انداخت باال نرم را هایش شانه بعد و دوخت من به را نگاهش متفکر

 

 !مامانی باشی نریخته شکر جای اشتباهی نمک قبلی سری مثل امیدوارم_

 

 بازی به را موهایش خودم، از تقلید به بعد و خندید. کردم نگاهش چپ چپ

 .گرفت

 



 .کن امتحان تو..خب_

 

 خوردنی هایش اخم. کرد نگاه من به و بلند ها کیک کاپ روی از را سرش

 .بودند

 

 .خودت نه، من_

 

 گاز کردنش برانداز بعد و برداشته را کیک کاپ تردید با. فرستادم بیرون نفسی

. من دهان به بود شده دوخته آلما ی شده گرد چشمان. زدم آن به کوچکی

 :دادم قورت را دهانم محتویات سختی به و بسته زاری با را چشمانم

 

 .بزنی تو رو خامه بود قرار! آلما توا تقصیر بار این_
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 :کوبید گردش های لپ روی بامزه خیلی

 

 

 .ریختم پنیر که نگو مامانی_

 

 :گرفت باال را دستانش و رفت عقب سریعا دید که را چپم چپ نگاه



 

 اولی کالس یک و مدرسه برم باید فردا وقتی اونم و من خواین نمی که شما_

 .کنین تنبیه باشم خون درس

 

 قورت ها کیک کاپ جای به را او درسته و بخندم خواست می تر بیش دلم

 :کرد نگاهم پشیمان و فرستاد عقب را بلندش موهای. بدهم

 

 داری تشریف اولی کالس یک جنابعالی و مدرسته روز اولین فردا چون فقط_

 .شی می محروم آیپد از دوساعت بعدی سری اما. نیست کار در تنبیه

  

 های کاپ افسوس با. شد خارج آشپزخانه از دادنی تکان سر با و خندید ذوق با

 بد هم قدرها آن. بریزم حیوانات برای تا ریختم کیسه یک داخل را زیبایمان

 .مزه در بود شده قالب کمی طعمش، و پنیر شوری فقط. نبود

 

 وورجه ورجه با که را آلما تلفن، زنگ صدای با و انداختم ساعت به نگاهی

 او خواست می دلم گاهی. کردم تعقیب نگاه با رفت می سیم بی گوشی سراغ

 شد، چه دانم نمی. کنم نگاهش من و بزند حرف دلبرانه و شیرین طور آن فقط

 اقدامی آلما حضانت گرفتن برای دیگر عسل با آخرمان دیدار بعد که شد چه

. داد کردن زندگی برای جانی ما به دوباره خدا انگار بود هرچه فقط. نکرد

 .کشیدن نفس تر راحت برای جانی

 

 امروز اوهوم،...خوبه؟ بهزادم دایی....خوبم منم...خوبی؟..لیال مامانی سالم_

 یاد که سواد مامانی...شه می شروع کالسا فردا گفت معلممون اما مدرسه رفتیم

 من از....اوکی باشه؟. خونم می جدیدمو داستان کتاب براتون میام بگیرم

 .خداحافظ



 

 های تماس در وروجک. بودم خداحافظش من از و گفتن اوکی آن ی مرده

 دستش از را تلفن. والسالم و گرفت می را بهزادش دایی سراغ فقط تلفنی

 .رساند آیپدش به را خودش بوسیدنش بعد و گرفته

 

 .مامان سالم_

 

 .داشت فرق دنیا های آدم کل با صدایش

 

 خوبی؟. گلم دختر سالم_

 

 ها؟ بچه خوبین؟ شما ممنون،_

 

 .پروازمونه شب فردا. گرفتیم و بلیت بگم زدم زنگ. الحمدهلل_

 

 رفتن مدرسه خاطر به بود قرار. کرد پیدا نمود صدایم در این و شدم خوشحال

 من های خانواده حضور با جشن یک. بگیریم برایش خانوادگی جشن یک آلما،

 حس روحیه، این بودیم امیدوار و امد می بدش مدرسه از کمی آلما. آرکان و

 .کند تقویت وجودش در خوبی

 

 .شدم خوشحال خیلی چشم، سر قدمتون_

 هست؟ مارالم...فقط. بشم ماهت شکل قربون-

 . شد کمرنگ هایم لب روی لبخند



 

 .نمیاد نه،_

 

 بوشهر هوای هنوز. کردیم قطع را تماس بعد و کرد زمزمه آرام ای خوبه

. بخوریم خیار دوغ آب را ناهارمان بود قرار و بود نرفته پاییز استقبال به خیلی

 جمعه ظهر هر تابستان روزهای. بودم گرفته یاد آرکان مادر از را غذا این

 .کرد می درستش آلما عشق به و کرده دعوتمان ناهار

 

 پایم روی را تاپ لپ و مبل روی نشستم کردم، خرد که را اش اولیه موارد

 چک را هایم کالس روز و دانشگاه جدید ترم ی برنامه خواستم می. گذاشتم

 خودم آرکان قول به باید بعدش. بود مانده درسم پایان تا دیگر ترم یک فقط. کنم

 !وکالت آزمون...بعدش و ارشد مهم آزمون برای کردم می اماده را

 

 تأثیر و شدن موفق وکیل یک برای هدف، به رسیدن برای بود راه کلی هنوز

 . بودند خودم شبیه که هایی بچگی زندگی روی مثبت

 

 مامانی؟_

 

 .کرد می نگاهم وار مظلوم کردم، بلند را سرم

 

 تربچه؟ چیه_

 

 .پیچاند کمی را کمرش و زد بشکنی



 

 برقصیم؟_

 

. بود لبریز خوش حال از عمیقم، نفس. شد پرتاب عقب به سرم و خندیدم

 می کالری جا ان هم کلی باید و داشته هنرجو آموزشگاه دیگر چهارساعت

 نه توانستم نمی وقت هیچ نگاه، این به. بگویم نه نیامد دلم حال این با. سوزاندم

 .بگویم

 

 را تلویزیون کنترل و پرید باال ذوق با دادم، تکان موافقت به که را سرم

 پدرش برای ها شب داشتیم عادت آخر. بود متصل پشتش همیشه فلش. برداشت

 دلمان که کند نگاهمان طوری یک. کند نگاهمان او و کنیم دلبری. برقصیم

 .نیست عاشقمان او از تر بیش کس، هیچ شود قرص

 .کس هیچ

 

 برقصیم؟ اون با کو؟ اومدی آواز و رقص با اومدی باز اومدی مامانی،_

 

 ...شکر خدایا کردم، نگاهش فقط و زده چانه زیر دست

 

 !شکر خدایا

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

 

. کنیا کنسل رو فردا کالس نره یادت فقط! تمومه کالسم. رم می من نغمه_

 .بیام رسم نمی داریم مهمون



 

 روی تمام آموزشگاه کارهای بود ها مدت. بود گوشی با زدن حرف حال در

 و داد تکان سری برایم فقط. کرد می بازی هم را منشی نقش و افتاده او گردن

 و بود کرده نام ثبت تکنو رقص برای تایمم، شاگرد. شدم خارج سالن از از من

 .گرفته زیاد فعالیت خاطر به پایم های ماهیچه تمام کردم می حس

 

 .کردم بلند دستی رنگ زرد تاکسی برای

 

 بود گفته. داشتم پیام یک. کنم چکش تا آوردم بیرون را موبایلم نشستم، وقتی

 کجا بپرسم دانستم می. برویم جایی باهم تا گذارد می آهو ی خانه را آلما شب

 .فرستادم برایش بوسه استیکر یک و باشه یک ناچار، به و گیرم نمی جوابی
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  با و شده پیاده داشت، نگه خیابان سر که تاکسی

 تر بیش چیزی چه بیاید یادم کردم سعی. رسیدم محله سوپر به روی پیاده کمی

 با شوم خارج سوپر از خواستم و خریدم که را نیازم مورد مواد است، نیاز

 .ایستادم خیره نگاه ان و اش همسایه دیدن

 

 .سالم_

 

 از. بروم بیرون بعد و شود وارد تا ایستادم کنار. داد تعجب با را جوابمم

 .بود خورده جا برخوردم



 

 جون؟ آمال خوبی_

 

 خوبن؟ ها بچه خوبین؟ شما خداروشکر،_

 

 کرد تشکری. بود نکرده کار رویشان خوب پریدند، باال اش خورده تتو ابروی

 توقع البد و بود ندیده را من بود وقت خیلی. گذاشتم کنارش از آرامش با من و

 با محوی لبخند. باشم ادبم ی محدوده از خارج رفتار طرز با دختر همان داشت

 در کلید انداختن با و رسیدم باالخره. نشست لبم روی اش خورده ا ی چهره یاد

 .رفتم باال را ها پله در قفل

 

 .مرجان خاله_

 

 :گرفت هارا پاکت از یکی دستم، خریدهای دیدن با و امد استقبالم به

 

 کشیدی؟ زحمت باز چرا. دخترم سالم_

 

 .فرستادم بیرون نفسی کانتر، روی خریدها گذاشتن با و دادم عمق را لبخندم

 

 .گرمه چقدر هوا. نبود زحمتی_

 

 :زد لب اش آبادانی شیرین ی لهجه با و کرد باز را یخچال

 



 .کنم می اماده شربت لیوان یه برات االن_

 چهارسال. بود گذشته چهارسال به نزدیک. برگشتم پذیرایی به و کرده تشکری

 نکرده گذشته با فرقی هیچ خانه این حال این با. خودش برای بود عمری که

 سجاده سر. برداشتم سر روی از را شالم و کرده حرکت اتاقش طرف به. بود

 !سجده حالت در و بود

 

 کرد، بلند سر باالخره. کردم نگاهش خوب و چهارچوب به دادم تکیه را تنم

 نداشت جان خیلی لبخندش،. چرخید کمی بعد و داد را نمازش سالم

. 

 !عزیزم سالم_

 

 سکوت و انداخته پایین را سرش. شنید را آن س فقط شاید. بود ارام سالمم

 .بردم پایین و باال صورتم روی دست کف و کشیدم عمیقی نفس. کرد

 

 چکاپ؟ رفتی امروز_

 

 کنارم بعد و گرفت طرفم به را شربت داد، را جوابم مرجان خاله او جای به

 :ایستاد

 

 .نباش نگران. بردمش خاله ها_

 

 به نسبت دقیقا حسم دانستم نمی که بودم می آدمی نگران شد می چطور نگران؟

 از را تنم رفتاری تضاد این از کالفه و کشیدم سر ته تا را شربت. چیست او

 .کردم جدا چهارچوب



 

 .آوردی می رو آلما کاش_

 

 در. گفت می را جمله این داشت وقتی بود پایین سرش همچنان کردم، نگاهش

 .بودند پاشیده مرده گرد انگار خانه این

 

 بعد سری. آهو ی خونه ره می بعدش پارک، برن آرکان با بود قرار_

 .میارمش

 

 :کرد بلند سر باالخره

 

 مدرسه؟ رفت امروز_

 

 :غمگین و بود لرزان لبخندش. دادم تکان سری مکث با

 

 .رفتنش دانشگاه شاهلل ان_

 

 لرزان علنا لحنش بار، این. کرد صدایم باز که بروم خواستم و کرده تشکری

 .بود

 

 !آمالم_

 



 دستم از را شده خالی لیوان مرجان، خاله. شد خارج ام سینه از سنگین نفسم

 داشت احتیاج استخوان و مغز پیوند به مارال وقتی. گذاشت تنهایمان و کشید

 رفته سراغشان و گرفته آبادان در را مارال ی خانواده آدرس. کردیم پیدایش

 ی بازمانده تنها خواهرش مرجان و بودند شده فوت مادرش و پدر. بودیم

. کرد می زندگی تنهایی فرزندش، و همسر فوت با که زنی. بود اش خانواده

 بهبود و پیوند بعد از...داشت مطابقت استخوانشان و مغز ی نمونه خوشبختانه

 همسر از خواهر دو این انگار. کردند شروع را اشان زندگی هم کنار هم مارال

 .بودند نیاورده شانس وقت هیچ فرزند و

 

 کردی؟ حالل_

 

 نگرانش. داشتم عجیبی حکایت. گرفتند درد چشمانم کردم حس. افتاد پایین سرم

. زدم می سر بهشان مرتب و بودم بر از را هایش چکاپ تاریخ شدم، می

. دلشکسته و دلخور. بودم دلخور دلم ته...بعد و کردم می پر را یخچالشان

 .ببخشم قلب ته از را او شود باعث توانست نمی چیزی هیچ انگار

 .رسیده آرکان شدم متوجه خورد زنگ که موبایلم

 خارج خانه از آرام خداحافظی با. بدهم که نداشتم جوابی. گذاشتمش جواب بی

 .آمدم پایین هارا پله بعد و شده

 

 تا. گرفت ام گریه ذوق میان داده، شکست را سرطان غول گفت که دکتر

 دیگر وقتی اما، دوهفته بعد..بوشهر برگشته دانستم می. نرفتم دیدنش دوهفته

 آن. خانه این به رساندم را خودم روز یک برگشتیم و نداشته تهران کاری ماهم

 اش سینه تخت حتی...کردم گله کردم، گریه...زدم داد. بودم شده دیوانه روز

 .است محال بخشیدنت گفتم و کوبیدم

 .نداشت جنایت از کم کارش گفتم

 



 یک خشمم که ریخت اشک صدا بی و کرد سکوت قدر آن کرد، سکوت مارال

 چیزی هیچ با که شده کنده بزرگ ی حفره یک شبیه. شدم خالی. کشید ته باره

 .بود هم خالی خب، اما شد نمی پر

 لبخند. کرد می کار موبایلش با داشت و نشسته ماشین در کردم، باز را خانه در

 دیدنم، با و آورد باال را سرش. کردم نگاهش حالت همان در و زده محوی

 آرام، شاید دیگران جلوی. شدم سوار آرام من و برگرداند جیبش به را موبایل

 هنوز خلوتمان در اما رسیدم می نظر به احتماعی معقول فرد یک و مودب

 .بودم تاریخ زن ترین دیوانه

 .عزیزم سالم_

 

 

 .بستم را کمربندم بعد، و فشردم را اش شده دراز دست

 

 بریم؟ قرار کجا. جون دکی سالم_
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 بیش پرسش خیال بی. خوب جای یک کرد زمزمه فقط و انداخت راه را ماشین

 شاد، ی قطعه یک به رسیدن با و داده تغییر را اش موسیقی های ترک تر،

 . کشیدم عقب را دستانم

 

 خبر؟ چه_

 



 :چرخیدم طرفش به ذوق با و داده وسعت را لبخندم

 

 .شدیم روبرو شکست با باز متاسفانه پختیم، کیک کاپ امروز_

 

 طول خیلی چرخید، راهنما، زدن با و داد تکان سری خندید، بلند و لذت با

 میان را ماشین. ایستاد بود بزرگ کارگاه یک انگار که مکانی جلوی که نکشید

 .شوم پیاده خواست و کرده متوقف بودند شده پارک مقابلش که هایی ماشین

 چرخ از بود پر که سالنی شدیم، بزرگش سالن وارد وقتی بود دستش در دستانم

 کاری معرق و آمیزی رنگ مشغول آن، از بخشی در که کسانی و سفال های

. بود هنری کار یک مخصوص سوله از بخش هر انگار. بودند رویشان

 کارشان روی باورنکردنی وقاری و لبخند با که جوانی پسرهای و دختران

 .بودند کرده تمرکز

 

 کارشان مزاحم که این بدون و ایستادیم ورودی همان. نرفتیم جلو هم خیلی

 .کردیم نگاهشان شویم

 

 .رنگیه دنیای کارگاه جا، این اسم_

 

 سر نگاهم سنگینی با. بود ها جوان آن روی هنوز نگاهش. چرخیدم طرفش به

 :چرخاند

 

 جوون کلی میزها، و ها چرخ این پشت. شدم آشنا جا این با پیش سال هشت_

 جالبیش دونی می. داده ای دیگه کس به و جاش...هنرش یادگیری بعد و نشسته

 کجاست؟



 

 :گذاشت هایم شانه روی را دستانش و ایستاد پشت. دادم تکان سری گنگ

 

 حتی و دن می آموزش هنرجوها به که استادایی...وکیلش کارگاه، این مدیر_

 .هستند پرورشگاه های بچه از همه هنرجوهاش

 

 جمله. شد متوجهش او و کردم کوتاه لرزی. نشست جانم در کم ولتاژی با برق،

 زیادی سن بودند میز پشت که خایی آن از خیلی. بود گرفته زیر را مغزم اش،

 . نداشتند

 

. شن می خارج پروزشگاه از که هاییه بچه برای کار ایجاد جا این هدف_

 و خوبه حالشون چقدر. دارن چشمشون توی انگیزه و امید چقدر ببینشون،

 .کردن پیدا چطور و هدفشون

 

 آن و خودم از بود شده پر ام جمجعه کل. نداشت جان اما لرزید نمی صدایم

 !تر عالی..بهتر هدف یک با اما بودند خودم شبیه که هایی

 

 جا؟ این بودی آورده و یاشار_

 

. بخورد تکان خورده یکه که بود او نوبت. بخورد جا که بود او نوبت بار این

 .شدند تر کمی چشمانم و چرخیدم

 

 .کشیدم خجالت خودم از که جایی برد و من شوهرت گفت_



 

 .گرفتند جای انگشتانم میان انگشتانش

 

 بزرگ که جایی تو. ان تو شکل که هستند زیادی آدمای بگم، بهش خواستم_

 رو بهتری مسیر خب، اما. یکیه باهم حسرتاتون جنس و شدند بزرگ شدی

 .سرنوشتشون علیه جنگیدن برای. آیندشون برای کردن انتخاب

 

 بگی؟ و همین منم به خواستی_

 

 .داشتم دوست تر بیش را مدل این. شد دوخته چشمانش دور لبخندش،

 

 کمک مجموعه این به درست اتمام بعد باشی مایل اگه بگم، بهت خواستم_

 ...ام کمه پولش..داره دستیار یه به احتیاج مجموعه وکیل. کنی

 شدی؟ دیوونه_

 

 . ریخت آخر سر و نریزد اشکم تا گزیدم محکم را لبم من و خورد را حرفش

 

 تا کنن می کار انگیزه از پر دارن اونا. ببینشون اما شدم بزرگ اونا مثل منم_

 ...من..من و بسازن و آیندشون

 

 :کرد وارد ترری بیش فشار دستم به. بدهم ادامه نتوانستم

 



. بده تری بیش امید بهت باید جا این. خودت ی شیوه به آمال، جنگیدی هم تو_

 قابل خیلی تونه می شده بزرگ پرورشگاه توی که کسی بگی افتخار با که

 .باشه عادی های آدم از تر افتخار

 

 و؟ من کنه می قبول وکیلشون_

 

 هم روی چشم بعد و کشید عمیقی نفس زد، دارم بغض صدای به لبخندی

 :گذاشت

 

 !کرده قبولت قبل از واقع در_

********************************************************** 
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 به و بستم را چشمانم. بود خلوت اما ساحل..وحشیانه و بلند بودند، بلند ها موج

 می باعث که دلنوازی و بخش آرامش محکم، صدای. کردم گوش ها آب صدای

 .شوند تنظیم مرتب هایم نفس و بگیرد ارام قلبم ریتم شد

 

 بهانه بدون من، مشابه شرایط در که هایی بچه فکر در. بودم فکرشان در هنوز

 و پدر بی انتقام خواستند نمی. جنگیدند می اشان آینده برای خودشان تراشی

 و بودند داده قول دلشان به خوش روزهای. بگیرند دنیا این از را بودنشان مادر

 .کردند می تالش برایش

 



 نوک به آب. کردم حرکت به شروع ساحل طول در و کردم باز را چشمانم

 .دوختم چشم شکل هاللی ماه به من و رسید ام برهنه پاهایم

 

 شرکت رالی در آرکان با گاهی. خواست می بازی دیوانه دلم هم هنوز راستش

. بودم نکرده فرقی خیلی. سوزاندم می آتش شد می تا هم، خانه در و کردیم می

 کوتاه کمی شلوارهای عاشق. بودم بلند های ناخن و رنگی موهای عاشق هنوز

 !خنک مانتوهای و

 

 .دانست نمی عیبم را نکردنم تغییر این و بودم نکرده تغییر

 

 خانه آلما دانشگاه، من و رفت می سرکارش ها صبح او. بود عادی مان زندگی

 می برایش. گذارندیم می وقت دیگر باهم عصرها و ماند می اش عمه ی

 افکارمان و خودمان به راجع شام، سر بعد و کرد می نگاهمان. رقصیدیم

 درونش غذا گاهی که رندگی یک. داشتنی دوست روتین یک. زدیم می حرف

 .شدند می خسته هم از شوهرش و زن حتی گاهی و سوخت می

 

 روزها، این او چشمان در و بود مانده من وجود در لبخند و موسیقی رقص،

 .کرد می حاکمیت آرامش

 بود زده زل آب، محو و بود ایستاده من مثل هم او. کنارش به رسیدم باالخره

 !انتها بی مرز آن به

 

 .رسن می اینا لیال مامان شب فردا_

 

 .گرفت طرفم به را دستش و کرد نگاهم



 

 کنی؟ درست چی غذا خوای می_

 

 .کنم درست شامی و قلیه من و بزنی کباب تو کردم فکر_
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 .بودیم دریا به رو هردو حاال و خوردند بهم هایم شانه. داد تکان سری

 

 جالبی ی صحنه بینن می و هم هربار شما بهارک و ما آرسام ها تازگی_

 .شه می درست

 

 .بودند پنیر و کارد ظاهر در. گرفت ام خنده یادشان با

 

 .بگیرین دختر ما ی خانواده از دوباره بخواد دلتون احتماال_

 

 :کرد حلقه ام شانه دور را دستش و خندید کالمم ی عشوه و طنز به

 

 .اول کالس ره می دخترم فردا شه نمی باورم_

 .بود مخدر خود...شهر این. کشیدم داد می دریا بوی که هوایی از نفسی

 

 .شیم می پیر داریم ما گمونم_



 

 .شه می سالت سه و بیست داره تازه تو_

 .دوختم چشمش در چشم

 

 .گذروندیم باهم رو سختی روزای چهارسال این تو_

 

 مچ حاال آب. برد جلو طرف به قدم سه را من دستم کشیدن با و داد تکان سری

 .بود برگرفته در را هایمان

 

 .دریا توی بریزیمشون بیا_

 

 من و دادیم بهم را هایمان دست. ایستادم روبرویش چرخش یک با و خندیدم

 :بستم چشم

 

 .مارال مریضی_

 

 .خودم مثل. گمانم بست چشم

 

 .هویتت فهمیدن اول روزای_

 

 .عسل برگشت_

 



 .کن باز و چشمات حاال_

 

 امن ی حاشیه به کرد نزدیکم دستم، کشیدن با. دادم انجام را خواست که کاری

 .بودنش

 

 روزای پس. ماست پیش آلما و داری و خانوادت حاال شد، خوب خانم مارال_

 .نداشتیم کم خوبم

 شبیه. سربراورده خاک از تازه که گلی شبیه. بود خوش حالم دادم، تکان سری

 به مد یک با وقتی...خلیج شبیه و شده تشکیل ها آب بخار از تازه که ابری

 .رسد می ساحل آغوش

 

 بدوییم؟_

 

 بعد و بست را چشمش یک. کرد پریشانشان و نشست موهایش میان باد خندید،

. کشیدم می جیغ دویدم، می. کرد صادر را دویدن مجوز دستانم کردن رها با

 جا سرم پشت او، ی خنده صدای و. پریدند می پایین و باال پایم زیر آب قطرات

 .بود مانده

 

 توانست و رسید من به دستش هایش دلبری و ماه زیر دقیقا وقتی باالخره،

 :کرد گم عشقش خلیج در را قلبم و نجوا گوشم زیر جمله یک کند مهارم

 

 نمی دست آغوشمی توی حتی وقتی کردنت ارزو از که هستی امالی اون تو_

 .کشم

 



 .شد تر بلند هایم خنده صدای و کوبید وار مستانه قلبم

 

 مان زندگی برای را تاریخ ی قصه زیباترین خواستند، می که هایی خنده

 .بنویسند

 

 من ی دیوونه متشکرم ازت

 گشودی دنیا این به چشم اینکه از

 گذاشتی زندگیم تو پا اینکه از

 بودی همیشه پام به پا اینکه از

 عاشق تنهای ای ممنونم ازت

 بگیرم دستاتو دادی یادم که

 شم همنشین تو با دادی اجازه

 پیرم احساس این به دادی جون تو

 نمیشه جا قلبم تو تو جز کسی

 کشیدی قلبم به عشقو پای تو

 بسازی خوبم و بد با تونستی

 چشیدی من با و سختی طعم تو

 بخندم چشمام با دادی یادم تو

 نگردم بر تلخم روزای اون به

 بودم تو با کم ناراحتم این از

 کردم می پیدا رو تو زودتر باید

 



 .پایان

 .هشت و نود تابستان از روز یکمین و سی وقت به

 .دقیقه سی و دو بیست: ساعت

 ..علی یا


