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تیرگی 

 خالصه:

 او .دارد ساله 11 پسری که سترنج کشیده ای جوان و  مادر ،سوناف

و را خائن خواند، که ا و معشوقه اش ادهبه دلیل طرد شدن از خانو

ه عقد مشکالتش ببرای رهایی از  . افسونی میکندگسالها تنها زند

خواسته همسرش  . امادرمیاید است 45ه مردیکمعلم پسرش  موقت

 ...نامعقول ی نابجا دارد خواسته های جنسیها

 

  انیم  یی. روحم جاستین  نجایبه رو به رو است و روحم ا   نگاهم

بوسه    ریاست و قلبم اس  اطیکنج ح  ی بایز  ی تو و آن گلخانه  

بار اول و    ی که برا  ییبایز  ی و پاکت. همان بوسه  یناگهان  ی 

کرده   ری. همان که تا االن روحم را تسخ دمیآخر طعمش را چش

 یکرده است. انگار افسون نام  م یدر رو به رو  خ یو نگاهم را م

   .دفتر وجود ندارد نیدر ا
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پ   ی صدا  با م  ح یتسب  ریمرد  خودم  به  دست  پلک    میآیبه  و 

  :نالمیلب م ریو ز بندمیم

  .بگذرون ریخودت به خ ایخدا_

 ی . مردِ ناآشنااندازمی به عاقد، و سپس به مرد کنارم م  ینگاه

 ی که دست کمک به سمتم دراز کرده است. مرد  م یروزها  نیا

م برا   یحام  خواهد یکه  زندگ  ی باشد  بد  من   امیاوضاع  از  و 

چ  کیفقط   موقت!  ازدواج  داشت...  ه   ی زیدرخواست   چیکه 

  !بگذارد امیپا در زندگ  کردمی فکر نم یزمان

اگر بود هم،   یاش الزم باشد... اصال حترم که اجازه ندا  ی پدر

 گر یاش دکه دارم، اجازه   ی با آن اسم داخل شناسنامه و بچه ا

دخترش   گذاشتی... اما کاش بود. کاش بود و نمستیالزم ن

  !چهل و پنج ساله شود ی مجبور به ازدواج با مرد

  :پرسدیم  یبا مهربان عاقد

  ؟ی بله بد ی خوای. نمپرسمی چهارمه م دخترم  بار _



Page 4 of 623 

 

ندارم.    شی برا  ی اما جسارت  خواهدی زدن م  ادی را فر  "نه"  دلم

  .نمانده است یجسارت یعنی

کز کرده،    میکه رو به رو  دهمیم  ستمیهست و ن  ی به همه   نگاه

  ...او ی . فقط بخاطر او... فقط براکندینگاه م  نیبه زم

  !بله_

حت  من پدر  جز  اجازه  ی بزرگتر  یبه  که  بگندارم  را  .  رمی اش 

  .کردندی در اصل  دارم... اگر مرا طرد نم یعنی

امضاها  بعد زدن  ه  ییاز  دستانم  لرزش  بخاطر   هی شب  چیکه 

من    ییامضاها به  او  خارج   ادیکه  محضر  از  نبود،  بود،  داده 

ممیشویم را  پسرکم  دست  لبخند  رمیگی.  صورت   ی و  به 

اب زنمیم  نش یغمگ از  زودتر  ماش  ی.  .  میشوی م  نشی سوار 

  :م یگویو م بوسمی صورتش را م

  . باشه؟یدرست شد مامان یهمه چ_
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در چشمانش دلم    دهی. غم خوابدهدیرا به من م  شی هاچشم

  .سوزاندی را م

  .مامان یتو از خودت گذشت_

  گر ی! دزندیقلمبه سلمبه م  ی . حرف هارودیباال م  م یابرو  ی تا

ساله هم زود   ازدهیپسر    کی  ی درست، اما برا  ستیبچه ن  یلیخ

  .حرف ها نیاست ا

 ی را رو   نهی. آشودیم  نیسوار ماش  یو اب  شودیراننده باز م   در

  :دیگوی و م کندیم میما تنظ 

  خانم؟ یپس چرا پشت نشست_

  ی مرد فرشته    نی. دوستش ندارم درست! اما ازنمی م  لبخند

  .نجات من است

  .نمیبش هانیو شی . خواستم پدی ببخش_

  :آورد ی را به حرکت درم نیماش
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پسر  یاشکال_ مادر  کن  کمی  ی نداره.  هم دیخلوت  خونه   .

. دیری تا با خونه خو بگ  ذارم یکار دارم تنهاتون م  کمی  میدیرس

  .بگو یداشت اجی هم احت   یهرچ

  .دستتون درد نکنه_

  هان؟ی... مگه نه آقا ومیاخانواده  هی  گهی. ما دکنمیخواهش م_

  :دیگویم  یو سپس رو به اب  اندازدیبه من م  ینگاه   مین  هانیو

  .بله آقا_

بهم    ی تونیآقا. م  ی به من بگ  ستیمدرسه ن  گهید  نجایآقا نه. ا_

  .عمو یبگ

  .چشم عمو_

م  سرش نوازش  ا  کنمیرا  بوسه   اشییطال  ی موها  ی رو  ی و 

  .نشانمیم
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 ی خانه    گریکه د  ی . خانه امیرسیم  یاب  ی بعد، خانه    یقیدقا

 ی. ابمیکن  یو قرار است در آن زندگ  شودیما هم محسوب م

  :دیگوی و م کندیرها م  یچمدانمان را داخل اتاق

و  نجایا_ اون  شهیم  هانی اتاق  خودمونه.   یکی.  مال  هم  اتاق 

  .خرمی تخت و کمد م هانیواسه اتاق و رمیامروز م

  :م یگوی م خجول

  .دستتون درد نکنه_

. کمد اونجا خرمی تخت دو نفره هم واسه اتاق خودمون م هی_

  .ینیلباساتو بچ  یتونیهست. م

  .ممنون_

  :کندیسمت در راهش را کج م به

 ی . توامیمن شب م  دیبخور  ی ز یچ   هیمن رفتم. واسه ناهار  _

  ؟ی ندار ی هست. کار یهمه چ  خچالی

  :میگویو آرام م کنمیحلقه م هانیرا دور گردن و دستم
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  .یه مرسن_

  :کشدی و لپش را م اندازد یم هانیبه و یمهربان نگاه

  .خداحافظ پسرم_

  :. مثل خودم با خجالتزندیهم لبخند م هانیو

  .خداحافظ عمو _

  .شد عمو  شیسرعت، آقا معلمش برا   ن یبشوم که به ا  قربانش

. اندازمیم  اشی حدودا نود متر   ی و نگاهم را به خانه   رودیم  یاب

حت  ستین  ی دیجد  یلیخ  ی خانه   مبلمانش    لهیوس   یو  و 

  آورم ی مشخص است حداقل ده سال عمر دارند. مانتوام را در م

  یامبل سه نفره قهوه  ی و با همان تاپ و شلوار خودم را گوشه  

مجرد چهل و  مرد. خب از ستی ن ی زی . خانه تماندازمی رنگ م

ا  ی اند زندگ  یرانیساله  تنها  باستین  دیبع  کندیم  یکه   دی. 

  .میندازیبرق ب یفردا خانه را حساب نیهم

[19.05.21 01:50] 
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#۲ 

هم  هانیو عادت  رو  اش،ی شگیطبق  را    م ی پاها  ی سرش 

 اشی ا. صورت پنبه کشدی همان مبل دراز م  ی و رو   گذاردیم

 :زندی و او لب م کنمی را نوازش م

 مامان؟_

 :میگویو از ته دل م اشییطال  ی داخل موها برمیم دست

 جان مامان؟_

 ؟یگیبپرسم راستشو بهم م ی زیچ هی_

 .آره فداتشم_

 ...بابا_

را از زبانش    "بابا"  ی . مثل هر زمان که کلمهزدی ریم  ی هر  دلم

 .شنومیم

 چرا ولمون کرد؟_
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 ی وقت  ،ی روز  کی   دانستمی.... ملرزدیم  اشیاز سوال نگهان  تنم

ا شود  م  نیبزرگ  من  از  را  تو  پرسد،یسوال  سن   نیا  ی اما 

ا نداشتم.  بد  یکیهم    نیانتظار    دنیکش  یبدبخت  ی ها  ی از 

 !است، زود بزرگ شدن! درست مثل خود من

 :م یگوی م فیضع  ی و با لبخند بازمی را نم خودم

 گفته بابات ولمون کرد؟  یک_

 :دیگوی و م ندینشیناگهان م به

 ی اگه بابام مُرده بود، تو  دونمی. مستمیمامان من که بچه ن_

 .دیفوت شده. اما تو و بابا از هم جدا شد زدی شناسنامت م

_... 

دار  دونممیم_ خی دوستش  چون  نگاه   دمید  یلی.  عکسشو 

 ؟ی ا ازش جدا شدچر  ،ی . تو که دوستش داریکن   هیو گر  یکن

عم   بندمی م  پلک نفس  مکشمیم  یقیو  باز  چشم  و    کنمی . 

 :رمیگیدستش را در دست م
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  ی حرف ها رو بزرگتر که شد  ی سر  هی.  زمیمامان جان، عز_

  ی ها از رو   ییجدا  شهیحد بگم، هم  نیاما االن در ا  زنمیبهت م

. االنم کنهیآدما رو جدا م  ریتقد ی . گاهستیدوست نداشتن ن

حرف ها نزن. فکر هم نکن از    نیاز ا  گهیباش و د  یپسر خوب

 گهیهم خوشحالم چون د  یلیناراحتم. اتفاقا خ  ی ازدواج با آقا اب

  .درست شده مونیزندگ

 :زنمیبهش لب م  رهیو خ  کنمیرا نوازش م  صورتش

 ؟یباشه مامان_

 :خوابدیو به پهلو م  گذاردی رانم م ی سرش  را رو دوباره

 !مامان کوچولوباشه _

است که    یسال  ک یواژه را    نی. مامان کوچولو! ازنمیم  قهقهه

که درک کرد من فقط هجده    ی . درست از وقتدیگویبه من م

 .سال از او بزرگ ترم
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.  دهمی م  هیمبل تک  یو سرم را به پشت  بندمیهم چشم م   من

  اج یو زجر، قطعا به خواب دو نفره احت   ییبعد از آن همه تنها

 .میدار

... به شی پ  ی سال و اند  ازدهیبه آن روزها. به    کشدی پر م  ذهنم

ام را از دست  خانواده  ی همه    هان،یو  ی که بخاطر باردار  یوقت

که    یکه همه او را حرام زاده خواندند. به وقت  یدادم. به وقت

زل   میکه نفسم به نفسش بند بود، در چشم ها  ییعشقم، او

گفت   من  به  و  عا"خائن"زد  مرد  همان  حت  یشق .  در   یکه 

را ثابت کرد و مرا عقد کرد که    اشی آخر، مردانگ  ی لحظه ها

چشمش   گریشرط که د نیپسرم شناسنامه داشته باشد... به ا

نامشروعم،   ی آمدنِ به قول او بچه    ایو بعد از به دن  ندی مرا نب

زندگ از  را  همه  همه   یگورم  کنم.  گم  ها  ی شان  که   ییآن 

 !...مردم شانیبرا

***** 
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را هم تند تر    شی و سرعت پاها  بردیرا باالتر م  لیتردم  سرعت

  ی و تند رو  آورد ی م  جانشی ... دوبس دوبسِ آهنگ به هکندیم

رها    یقیدقا  ی فکر مشغولش را برا   ی نجوری.. ا. دودیم  ل یتردم

 .کندیم

  دن ی. با دکندینگاه م  اشیبه ساعت مچ دود،ی که م همانطور 

ها م  شیساعت چشم  تردم  شودی گشاد  سرعت  کم    ل یو  را 

ککندیم بهناز   ی.  االن  ظهر؟  از  بعد  پنج  بود  شده  ساعت 

 .خودش را به خانه برساند  دیو او با شودی م شی دایپ

تعو  د یآیم  نیی پا  لیتردم   از از  ها   ضیو پس  بچه  از  لباس، 

  ی ه خارج شود که صدااز باشگا   خواهدی .  مکندی م  یخداحافظ

 :ستاندیای را از حرکت م  شی پاها غمای

 .ام یصبر کن منم ب سا،ینِک_

 :کندی بهناز را باز م امیو پ  ستدیای دم باشگاه م غمایانتظار  به

 "؟ییمن خونم عشقم. کجا"
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 :سدینوی م شیو برا شودیم یمنحن یکم لبش

 "زمی عز ام یدارم م"

ک  د یآیم  غمای مشک  فیو  رو  یباشگاه  را  دوشش    ی رنگش 

 :گذاردیم

 نت؟ می گ میبر ی ایم_

 :کندیم ینوچ

 .برم دی بهناز اومده با_

 .هستش شهی بهناز که هم_

 .دمشیش اومده بودن ده روزه ندنه خانواده _

 د؟ یکنیشما چرا باهم ازدواج نم دمیدادا، آخر من نفهم_

 :کشدیبه صورتش م یو دست  اندازدیباال م ی ا شانه

 کار؟ یچ میخوای ازدواج م گهید  میکنیم یباهم زندگ میدار_

 :دیگویطعنه زنان م غمای
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 د؟ ی ازدواج سف_

 :اندازدیباال م شانه

 ...یهرچ_

که از ازدواج   ی ضربه خورد   ی قبال از چه دختر  دونمینم  نیبب_

دختر گناه داره عالف    نیاما نکن برادر من، نکن! ا  ،ی شد  ریس

 .تو شده

 :کند ی دراز م شیو دستش را به سو زندیم ی پوزخند  ساینک

 ؟ ی ندار ی . کارتو سرت به کار خودت باشه _

 :فشردیو دستش را م کندینگاهش م  هیعاقل اندر سف غمای

 .نه دادا برو. خداحافظ_

 .خداحافظ_

[19.05.21 01:53] 

#۳ 
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و وارد   افتدیاش که در همان کوچه است راه مسمت خانه   به

م مشودیساختمان  باال  را  ها  پله  طبقه    رودی.  در  اول    ی و 

کل ستدیایم ندارد  حال  ک  دی.  از  کند   دا یپ  اشیورزش   فی را 

 .فشردیزنگ را م نیبنابرا

 :دیآی م دگانشید ی و بهنازِ سرخوش جلو شودیباز م در

 .سالم عشقم_

 :ردیگی و در آغوشش م شودی خانه م  وارد

 .سالم دلبرم _

  .سایذره شده بود نک هیدلم واست  ی وا_

 ره یکرده اش خ   شی و به صورت آرا  شودیآغوشش جدا م  از

 ن یواسه اول  شوند،یمدت از هم دور م  هی. هروقت که  شودیم

 .کندیم ی و دلبر رسدیبه خودش م ادیز  دارید

 .. منم دلم تنگ شده بودزم یعز نطور ی منم هم_
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موبادیآیم  اشیگوش  امیپ  ی صدا ج  لی.  داخل  از   ب ی را 

 :خواندی را در دل م امی و پ  آوردی درم

افسون ازدواج کرده. با   روزید  نکهیخبر دارم واست. مثل ا  هی"

 "مردِ سن باال  هی

 :کندیم پ ی. با مرد سن باال؟  تارودیهم م ی تو اخمش 

 ؟ی د یاز کجا فهم"

م  ار یماز" رد  د  شدهی داشته  ازدواج  دفتر  پسر دتشونیدم   .

 ".فرستمیافسون هم باهاشون بوده. االن عکسشو م

 :آوردیبهناز او را به خودش م  ی صدا

 شده؟ چرا اخمات تو همه؟ ی زی چ زم ی عز هیک_

 :زندی و لبخند م دهدیرا به چپ و راست تکان م سرش

 .امیم  رمیگیدوش م رمیمنهاله. من  زمینه عز_
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... کندی که نهال فرستاده بود را نگاه م  یدر حمام، عکس  دم

م رو  دیگویراست  پسرش.  و  است  افسون  است.   ی خودش 

 .است. دلش تنگ کندی صورت افسون زوم م

را خاموش    لشیموبا  ی و صفحه    دهد یافسوس سر تکان م  با

 .کندیم

***** 

 رم یگی. دست به کمر مشومیم  داریاز خواب ب  یقیدرد عم  با

 !. آخ نمینشیو م

. چهار شب گذشته است گذردیم   یچهار شب از ازدواجم با اب 

 یرابطه مقعد   ،ی عاد   ییِزناشو  ی رابطه    ی اما هر چهار شب، جا

 .امرا تحمل کرده   یدردناک

 نکه ی اول، هم استرس و خجالت داشتم. هم راستش از ا  شب

باشم، حالم بد    یمثل اب  ی بعد در آغوش مرد  ی قیبخواهم دقا

 .... امادانمیزشت است م  یلیخ شودیبود. لفظ چندشم م
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. به کنمینگاه م  نهی و به خودم در آ  شومیتخت بلند م  ی رو  از

شب،   یت طول  در  هرگز  که  گشادم  و  بلند  النگِ  شرت 

 ی فانتز  نیبا ا  ی مرد   نیهمچ   دنیاست... د  بی... عج آمدی درنم

زنش    یاز زنانگ  خواهدینم  ی است. کدام مرد  ب یعج  میها برا

معقد رابطه  و  ببرد  واژ  ی لذت  رابطه  به  کال    ج یترج   نالیرا 

بطه  زنش را در را  ی دوست ندارد باال تنه    ی کدام مرد  دهد؟یم

 :کندیو درخواست م ندیبب

 "شرت گشاده رو بپوش یهمون ت  زمیعز"

حتما با او صحبت کنم... بعد از مدت    دی. باشودی نم  ی نجوریا

شد و    دایاست که پ  ی مرد  نی اول  ،ییها، بعد از سال ها تنها

شرا گرفتن  درنظر  پرس  طیبدون  بدون  چرا    نکهیا  دنیمن، 

ا  ؟ییتنها ازدواج شد. حاال که  به  است، دوست    نطور ی حاضر 

 ی رابطه زن و شوهر  کی.   ی عاد  یزندگ  کیکنم.    یدارم زندگ

اند  نیبا هم  ی. حت یاب  نیبا هم  ی. حتی عاد و   ی مرد چهل 

 .ساله
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. برنج را  کنمیو سپس شروع به پختن ناهار م   رمیگیم  یدوش

  گذارم ی و بعد از دم گذاشتن، دال عدس را هم م  کنمی آبکش م

 .فتدیجا ب

  ی و مشغول تماشا  نمینشیرنگ خانه م  ی اقهوه  ی مبل ها  ی رو

 .شومی م الیسر

ها دارد. فاصله   می و آرزو ها  ا یام که با روشده   ی ای زندگ  ری درگ

تا آسمان   نیمن زم  ی و ابد  یمی که با عشق قد  ی ازدواج با مرد

 نی. اما ایمال  یهم حت   یهم اخالق  ،ی تفاوت دارد. هم ظاهر

که به دست خدا نه، به دست آدم ها    ی ریمن است. تقد  ریتقد

 .و خودم ساخته شده است

مشغول تماشا بودم که پس از اتمام، زنگ خانه   یساعت  کی

را دست در    هانیو و  یو اب  کنمی... در را باز مشودی هم زده م

 :دیآیو من لبم کش م  کنندی. هردو سالم م نمیبیدست هم م

 .دیاومدسالم. خوش _
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 ی هوا  ی. و چقدر خوب که ابندیآی خوب که باهم کنار م  چقدر

 هان یمن و و ی برا  یکه مرد خوب نیپسر همسرش را دارد. هم 

 .من بس است ی باشد برا

 :دیگویم هانی. ومیناهار را کنار هم خورد نکهیاز ا بعد

کن درس بخونم.   دارم یبعد ب  خوابمی م  کمی  رمی مامان من م_

 .امتحان دارم 

 .مامان  زدلیباشه عز_

 ی که دست  شومیو من مشغول ظرف شستن م  رودیم  هانیو

 :دیآیم یاب ی . صداشودیم دهی پشتم کش ی رو

 ؟یخوب_

 .اوهوم_

. هنوز به بنددیم   ی را گوجه ا  میو موها  دارد ی را برم  دستش 

 .عادت ندارم اشیک یهمه نزد نیا

 ...ادی بهت م شتریبسته ب ی مو_
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_... 

 .اصال موهاتو کوتاه کن_

که    گردمی. به سمتش برمبندمی و لوله را م  میشویرا م  دستم

 :دیگویم

 .دوست دارم   شتریب ش ی هم نکن. بدون آرا شی آرا_

 :میگوی بار با صراحت م نیاول ی برا

 .یهست یبی عج مرد _

رنگش را به من   یقهوه ا  ی و چشم ها  خاراندیتاسش را م   سر

 :دهدیم

م_ فانتزدونمی آره  بق  ی .  با  باهاش    هیهام  داره.  فرق  مردا 

 ؟ ی دار یمشکل

باز   ی لیخ  م یآره؟ جواب درست چه است؟ هنوز رو  میبگو  دیبا

 :میفقط بگو دهمیم حی نشده پس ترج 

 .کنم یزندگ  ی عاد خوامیمن فقط م_
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 ی خوشحال باش  دی... تازه باینکیم  ی زندگ  ی عاد  ی االنم دار_

...  خوادی نم  ی لباس اونجور  خواد،ینم  ش یکه شوهرت ازت آرا

 .ی راحتِ راحت

 ..اما آخه _

 ؟ یآخه چ_

[19.05.21 01:55] 

#4 

 :کنمی اشاره م ییرایو با دست به پذ کنمیم یپوف

 م؟ ینیبش میبر_

 .میبر_

. ندازمیخجالت را دور ب  کنمیم  یو سع  مینینشی مبل م  ی رو

 :زنمی به صورتش زل م کنمیرا به هم قفل م  میدست ها

چند شب،   نیو خب تو ا  می... ما االن زن و شوهریاب  نیبب_

 .مینداشت ی اما رابطه ا گمیپروا م یب د یببخش
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 :اندازدی باال م ابرو

 ه؟ی چ میکنیکه هرشب م ی کارپس اسم اون _

 ...منظورم _

 :دیگوی و او م کنمیم سکوت

که    نهیا  تیاما واقع  ه یمنظورت چ  دونمیخانم، من م  نیبب_

 ی . اصال از دستگاه تناسلادیخوشم نم  نالیواژ  ی من از رابطه  

  .نمشی دوست ندارم بب یو حت ادیزن بدم م

_... 

... تازه بهترم هست  یرابطه عادت کن  نیپس بهتره که به ا_

 .ی ندار یواهلل. استرس حاملگ

مشتاق به رابطه کامل با    یلیمن هم خ   میبگو  خواهدی م  دلم

عرق بدنت    ی است بو  میاز خدا  میبگو  خواهدی. دلم م ستمیتو ن

 .نخورد امینیبه ب

 .کشمیدرد م یلیاما خ_
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 :کشدیبه سرش م یو دست  ستدیایم

 .کن  دارمیبخوابم. ب  رمیم کمی. من یکنی عادت م_

 ی لی. خشودیو سپس وارد اتاق خواب م  زندیم  هانیبه و  ی سر

ندارم.   ی زندگ  نی جز قبول ا  ی است اما واقعا چاره ا  یبی مرد عج

 .که داشتم بهتر است یهرچه که باشد از آن زندگ

***** 

آرتان .  افتندیم   اهویهمه به ه  د،یآی خانه که به صدا درم  زنگ

 :دیگویم  یبا خوشحال

 ...اومدن_

در را    سی . پردستدیایبا اسپند در دست دم در م  سی پارم  و

 هان ی. آکنندیبرادرشان را نگاه م  جانیو همه با ه  کندی باز م

 :پردیدر آغوشش م سی و اول از همه پرد شودی وارد خانه م

 ...یسالم داداش_
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خانم  هانیآ حاال  که  را  کوچکش  نگاه   یخواهر  است  شده 

 :دیآی و لبش کش م کندیم

 .ی دلم چه بزرگ شد زی سالم عز_

و سپس در آغوشش    چرخاند یسرش م   ی اسپند را باال  س ی پارم

 :ردیگیم

 .زمیعز  ی خوش اومد_

 :نشاندیم اشی صورت خواهر و دوست بچگ ی رو ی ا بوسه

 .زمی عز یمرس_

 :کشدی و سپس در آغوشش م  دهدیدست مآرتان مردانه   با

 .ایمرد شد ی تو هم حساب_

 :کندیو صدا کلفت م شودیخوشحال م آرتان

 .چاکرم _
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بخاطر حضور پسرش بعد از سال    یوصف نشدن  یجانیبا ه  نور

 :دیگویم  شی ها در خانه، رو به بچه ها

 ه ی   رهی بگ  یدوش  ه یپسرم بره    دی بذار  گهیخب بسه د  یلیخ_

 .میدلتنگش یتازه کنه که حساب ینفس

اند به مادر و پدرش که در فرودگاه دنبالش آمده   ینگاه  هانیآ

 :دیگوی و م اندازدیم

م_ م  رمیچشم.  حسابآمیم  رمیگیدوش  خودمم   ی. 

 .دلتنگتونم

***** 

م  کمد را  نگاه    بندد یلباسش  را  اتاقش  دور  تا  دور  باز هم  و 

 ن ی... چقدر خاطرات خوب و بد در ازندیم  ی . لبخند کندیم

که    یی... روزهادهدیآن روزها را م  ی اتاق دارد. چقدر اتاق، بو

 .هنوز افسون را داشت
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 یمشک   ی . چشم هابنددی و پلک م  کشدیتخت دراز م  ی رو

م  اشیوحش تصور  هاکندیرا  چشم  آن  که   ی ونگرافس  ی ... 

 .حال معصوم شده بود  نیآخر گناهکار و درع ی روزها

. مگر  کندیو خودش را سرزنش م  کشدیبه سرش م  یدست

 ی هافکر نکند؟ پس چرا هنوز چشم   گریقرار نبود به آن خائن د

 :دیگوی لب م  ری . زبندندینقش م  ی چشم ها  ی افسونگرش جلو

  االن کجاست؟ یعنی_

که افسونگرش    یاش، کسبچه   ی سوال است که بابا  شی برا  هنوز 

 است؟ یکرده بود چه کس انتیبا او بهش خ 

م  ی ا  تقه در  م  خورد یبه  باز  چشم  روکندی و  تخت   ی . 

 :دیگوی و م ندینشیم

 .دییبفرما_

 :دیگویم یو با مهربان شودی وارد اتاق م سی پارم

 ؟ی داداش خواب_
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 .شتونی پ امی. االن مکردمی. لباس هام رو مرتب مزمینه عز_

 .باهات آشنا شه خوادیاومده م  وشیداداش... دار ایب_

پا   ی رو  از برا  دیآی م  نییتخت  را  آغوشش  باز    ی و  خواهرش 

 :کندیم

  م؟یدار یپس دوماد زن _

 :دیگوی و م خزدیآغوشش م  ی تو

 !اااا داداش_

م  ی موها  ی رو  ی ا  بوسه اخم  نشاندی او   انی م  یساختگ  ی و 

 :ابروان خودش

 ی رو الک  هام یبچگ  قیو، رف دست گلم  یکه هست. آبج  نه یهم_

 .دمینم یدست کس  یالک

م   س ی پارم ها  داندیکه  ا  یشوخ  شیحرف  قهقهه   ی است 

م  زندیم اتاق خارج  از  باهم  پاشوندیو هردو  را  ها  پله    ن یی. 
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دار  ندیآیم پا  وشی و  م  شیبه  دستش شودیبلند  دراز   .  را 

 :دیگویو مودبانه م کندیم

 .میدیشما رو د ی . باالخره روهانیسالم آقا آ_

 :خنددی و م فشردی را م  دستش

[19.05.21 01:57] 

#5 

کاش    یبگ  کنمی م  ی کار  نمیسالم. خوشحال نباش اومدم. بب_

  .بود ومدهین

را    دنشانیخند  نکهیو بعد از ا  خورد یجا م  ی لحظه ا   وشیدار

. خنددیو خودش هم م  شودیم   هانیآ  یمتوجه شوخ  ند،یبیم

  :د یگوی و م  گذاردیپاسخ نم یرا ب هانیآ یشوخ

  .. خواهرتون زن منههانیآقا آ  ره یکردن د  دیواسه تهد  گهید_

 وش یدار   دنیو با شن  ندینشیم  نه یمبل دست به س  ی رو  هانیآ

  :اندازدیرا باال م   شیابرو
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  .جواب نداره  یحرف منطق _

و    سی . پارمکنندیم  ییو شروع به صحبت و آشنا  خندندیم

 ییرایها در پذو بهنام آرتان به آن  کنندیم  ییرای مادرش، پذ

   .کنندی کمک م

و دستش را دور گردن    اندازدیاش مبه خانواده   ینگاه  هانیآ

اش . هشت سال از خانواده کندیمخانه حلقه    ی تهتقار   س،ی پرد

اند و رفع دور بود و حاال که آمده است، همه دورش جمع شده

  .کنندیم یدلتنگ

  :دیگویم وشی از شام دار بعد

ازتون اجازه بخوام که حاال   خواستمیبابا جان، مامان جان، م_

سر   م یو بر  میریبگ   یعروس  هیجان اومدن؛ ما هم    وشیکه دار

  .مونیخونه زندگ

. زندیکل م  یو نور با خوشحال  دهدیبا لبخند سر تکان م  بهنام

. چهار سال است عقد هستند و او اندازدیگل م  سیلپ پارم 
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  وش یازدواج کند و حاال دار  خواستی بدون وجود برادرش نم

  .صبر کند  تواندینم  گریزنش خسته شده است، د  ی که از دور

  :شودی مبلند  شی از جا وشیدار

  .با اجازتون من رفع زحمت کنم_

  :دیگویم نور

  زم؟یعز یچه زحمت_

  :دیگوی بهنام م و

  .حاال ی جان؟ بود وشیاالن دار ی ری کجا م_

  .خبر خوب رو بدم  نیبرم به خانوادم ا_

دار  بعد رفتن  برا  ستدیایم  هانیآ  وشیاز  را  آغوشش   ی و 

خودش را با مهر در آغوش گرم    سی . پارمکندی باز م  س ی پارم

  :دیگوی م هانی. آدهدی برادرش جا م

  .ق ی که رف ی ریم  ی دار ومدهین_
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  .نترس داداش من. تا ابد هستم در خدمتتون_

  که؟  یدونی. می تو قلب ما جا دار_

را کج   اشافهیق  سی اما قبل از او پرد  کندی دهان باز م  س ی پارم

  :دیآیو به حرف م کندیم

  !شیشما. ا دی زنی چقدر لوس حرف م ی وا_

  :دیگوی م سیو پارم ندینشیم خندد یم هانیآ

فرق دارن داداش. هرچقدر ما با هم    یلیدو تا با ما خ  نیکال ا_

تو سر و کله   زننیدو تا م  نی به همون اندازه ا  م،یخوب بود

   .هم

  :دیگوی و م دهدیبه تاسف سر تکان م بهنام

  .یواقع ی معنا. به النیگودز_

  :دیگویرو به آرتان م  سپس

  .اریب ز ی بر ی پسر پاشو واسه همه وا_
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  :دیگوی و متعجب م  داردیبرم یسر از گوش آرتان

  چرا من؟_

ک_ آبج   ؟یپس  و  کاف  تیمامان  اندازه  هستند.    یبه  خسته 

  من پاشم؟ ی خوایهم که تازه اومده. م هانیآ

  :کندیاشاره م سی پرد به

  کارس؟یچ نجا یا  نیپس ا_

  :داردیبرنم یسر از گوش سی پرد

  .من کار دارم _

م  آرتان  م  شودی بلند  عرض  که  همانطور  سمت   زندیو  به 

  :رودیآشپزخانه م

  .لوس ی شدن هم شد کار؟ دختره  گهید یکیتلگرام   نیادم_

  :پرسدیم هانیرو به آ بهنام

   ران؟یا اد یچطوره بابا؟ قصد نداره ب نیامیبن_
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   .ستیمعلوم ن ،ی. اما کادیچرا راستش دوست داره ب_

  :پرسدیم  یو بعد از نشستن با لودگ آوردیم ی چا آرتان

  بود نه؟ ادی ز ی پر ی اونجا حور نم،یداداش بهم بگو بب_

  ی ک   کند،یو با خود فکر م  کندیلبخند به برادرش نگاه م  با

  همه بزرگ شد که اصال به دختر فکر کند؟  نیا

  :دیگویو م  کندیاش مساله   کی و    ستیبه پسر ب  یاخم  بهنام

  .ومدهیبه تو ن زا یچ نیپررو نشو بچه. ا_

  فشرد یم  یاست، دستش را به گرمنشسته   هانیکه کنار آ  نور

  :دیگویاش مو با ذوق مادرانه 

  .زمیعز ی خوشحالم اومد یلیخ_

 یو بعد از مکث  نشانذ یدست مادرش م  ی رو  یبوسه ا  هانیآ

  :پرسدیم

  مادر جون حالش خوبه؟_
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  :کشدی آه م نور

  ...خوب که چه عرض کنم_

  :دیگویم هانیو رو به آ  دیآی حرفش م  انی م سی پارم

  .فردا برو بهش سر بزن. دلتنگته_

  :زندیم  یتلخ لبخند

  ؟یبا من قهر بود که. چه دلتنگ _

تو... البته   ی خونش شده پر از عکس ها  ی خبر نداراوه    _آرتان

  ...تو و  ی عکس ها

  :زندی تشر م  پدرش

  ؟ی دیآرتان. فهم  ی اریب گهیاسم اون دختر رو د  خوامینم_

  .دیدی ها رو ماما باالخره که عکس _

  :شودی تر م ظیبهنام غل ی ها اخم
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نم  ی جلو_ رو  هرحال    میریبگ  میتونی مادربزرگتون  به  چون 

. اما من پسرم داغون شد نهیبی اش بوده و خطاهاش رو نمنوه

جلوش اسم اون   خوامینم  گهیو به از هشت سال برگشته. د 

  .دیاریرو ب  کارانت یخ

[19.05.21 01:58] 

#۶ 

نفسش را    هانی. آکشدی م  آه  سی و پارم   لغزدینور م   ی ها  لهیت

م سع  کندیصاف  کند.    کندیم  یو  را حفظ  آرامش خودش 

 .کرده است نیکه سال ها تمر ی کار

افسون د  دیراحت باش_ پسر   هیواسه من مرد. االن    گهیبابا. 

و چهار ساله   یمرد س   هیو سه ساله کنارتون ننشسته.    ستیب

کنارتونه که روانپزشکه و اول از همه روان خودش رو درمان  

 .لرزهیدل من واسه افسون نم  گهیراحت د  التونیکرده. پس خ

 :پرسدیبا تعلل م هانیو آ شوندی ساکت م همه
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 ازش هست؟ ی حاال کجاست؟ خبر_

 :دیگوی هوا م یب کندی کار م لشیکه با موبا سی پرد

 .ازدواج کرده _

 :دهدی ادامه م  سی . پردزدیریدر اعماق قلبش فرو م  ی زیچ

 .مرد سن باال ازدواج کرده هیخاله بهناز گفت با _

تا آخر عمرش دزندی م  پوزخند بود  او که گفته  ازدواج   گری. 

  ق ی . حاال چه شده ازدواج کرده است؟ پوزخندش عمکندینم

که   یحساب کرده است؟ کس  یقول چه کس   ی . روشودیتر م

 نامشروع دارد؟  ی او بچه  دیپری هرز م

***** 

 .کردم  دایواست کار پ_

 :زنمیم رونیو از آشپزخانه ب کننی و چاقو را رها م  اریخ

 واقعا؟_
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م  انیعر  شکم را  چاقش  تلو  خاراند ی و  از  چشم   ونیزیاما 

 :ردیگینم

 .آره _

 :میگویو خوشحال م  نمینشی م کنارش

 ؟ ی چه کار_

 ؟ی بر ی خوای. م یفروشندگ_

 ؟ یچ یآره آره. از خدامم هست. فروشندگ_

هم پنج بعد   شی . ساعت کارستیمزون زنونه. حقوقش بد ن_

 .از ظهر تا ده شب. به نظرم ساعتشم خوبه

 برم؟ یخوبه. ک یلیآره خ_

 .ی بر یتونیفردا م  نیهم_

برا  شومی زده م  جانیه را م  نیاول  ی و  با  رمیگیبار دستش   .

 :میگوی محبت م
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 .جان یممنونم اب یلیخ یلیخ_

 :اندازدیم شمیبه صورت بدون آرا ی لبخند

 .. موهاتو ببند کنمی خواهش م_

و با کش دور    کنمیم  ی بلند و حالت دارم را گوجه ا  ی موها

 :زندی . چشمک مبندمیدستم م

 .آها حاال شد _

 :میگوی و م اندازمی به سر و وضعش م ینگاه

ب  یاب_ و  یت  ه یزحمت    یجان  االناس که  بپوش    هان یشرت 

 .جلوش ی نجوریشه زشته ا داریب

 :شنومیرا م ش یو صدا رمی و به آشپزخانه م شومیم بلند

 .پدرشم  ی عادت کنه. جا دیبا_

 ...آخه_

 .خانُم رینگ سخت _
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  ن ی زم   ی . روشومیو به کار کردن مشغول م  بندمی را م  دهانم

و نش  نمینشیم را درست کنم  ادامه ساالد   ر یت  گاهممن یکه 

  ی . چقدر درد عذاب آور کنکیو باز م  بندمی. پلک م کشدیم

  خواهد یهرگز شب نشود. دلم م  خواهدیها دلم مروز   نیاست. ا

 !محو شود نیزم ی . اصال شب از کره میدر روز بمان 

. صاحب مزون  شومی مشغول کار کردن در مزون مزود    یلیخ

  م یو متاهل است، دو سه دست لباس از مزون برا  با یز  یکه زن

کم   حقوقم  از  کم  کم  گفت  و  بپوشم  آنجا  که  گذاشت  کنار 

اکندیم دو خوب  نی.  ا  یکار  اول  هفتگ   نکهیدارد.    ی قرار شد 

بعد از مدت    توانمی حقوقم را بدهد و من خوشحال هستم که م

است    نیدومش ا  یبخرم، خوب  ی ا  هیهد  هانی و  ی برا  یطوالن

و   زندیخانم به مزون سر م  الی که پنجشنبه و جمعه خود ن

 م یایو من ب  دیاینخواست ب   ی من بروم. اگر هم روز  ست ین  ی ازین

 .کندیحقوق آن روز را جدا حساب م 
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کا   روز  ماول  تمام  سو  شودی رم  به  و  ی و  و  پرواز    هانیخانه 

سال   ازدهی  نیتنگ شده است. در ا  شیبرا  ی. دلم حسابکندیم

از من دور نشده    چوقتی به جز ساعت مدرسه ه  اش،یاز زندگ

ه و   رونی ب  یزمان  چیبود. چون من  بودم  نکرده  کار  منزل  از 

  ی برا  دادم،یانجام م  ونیالسیدر خانه بود. اپ   م یکارها  شهیهم

بار    یترش  کردم،ی پاک م  ی سبز  کردم،یها اصالح م  هیهمسا

و    دادیبه من نم  یپول درست  کدامچیو و و... اما ه  نداختمیم

 گر ی که د ی . درحدشدی روز به روز سخت تر م  مانیبرا یزندگ

  د یرسیبه دادمان نم  یو اگر اب  آمدم یخانه هم برنم  هیاز کرا

 .میبود ابانیکوچه و خ ی االن آواره 

 ی زنگ خانه را بزنم که صدا  خواهمیم  رسم،یخانه که م  دم

. مشخص است  شنومیرا م  یگفتن اب  "گُل"و    هان،یو  ی قهقهه  

  شوم ی. خوشحال مکنندیم  ی فوتبال باز   شن،یکه دارند با پلست 

 :میگویم رلب یو ز ندیآی خوب باهم کنار م نقدریکه ا

 .خنده هات مامان ی فدا_
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 :کندیدر را باز م  هانیو به سرعت و  آورمی را به صدا در م  زنگ

 .سالم مامان_

 :بوسمی و صورتش را م شومی م داخل

 ؟ یسالم عشق مامان. خوب_

پا  سرش و  باال  ابکندی م  نییرا  به  نگاهم  به    خوردیم  ی.  و 

اش لخت است، بلکه . نه تنها باال تنه خورمیجا م   یواقع  ی معنا

همتنه   نییپا لباس  اش  را   دارد. سالمش   یشورتک  ریز   فقط 

 :م یگوی تو هم رفته م ی هابا ابرو  دهمیجواب م

 جان؟ ی اتاق اب ی تو ی ا یلحظه م هی_

 :شودی اتاق م و وارد  دیگویم ییبلند باال چشم

 .منتظرت بودم یحسابجانم خانم؟ _

تر     ک ی را به هم نزد  می. ابرو هاباردیشهوت م  شیچشم ها  از

 :ردیگیاش را هدف متنه  نیی انگشتم پا ی و اشاره  کنمیم
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 بچه؟ ی جلو هی ت یچه وضع نیجان ا یآخه اب_

 .اون بچه بدون ی گفتم منو بابا_

 ی نجور یهم دوست نداشتم ا  ی اون بچه بود   ی اگه بابا   یحت_

 .ینیجلوش بش

. کندی م  یپاتخت  ی از رو  ی و دستمال کاغذ  شودی باز م  شش ین

 :دیگویم  کندیو همانجور که رژ لبم را پاک م  شودیم  کمینزد

 ؟ ینیمنو بب ی نجور یفقط خودت ا ی خوایم_

[19.05.21 02:00] 

#۷ 

واقعا به حال خودم    ی. گاهزنمی پس م  یرا با کرخت  دستش 

  :خورمی غبطه م

  .ستین نیبحث ا_
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م  شالم نم  میاما موها  آوردیرا در  باز  را در  کندیرا  مانتوام   .

م  آوردینم به سمت شلوارم  را   که دستش   رود یاما دستش 

  :رمیگیم

  .هنوز  دارهیب هانیجان... و یاب_

  :کندیم  کمیرا نزد خمارش  ی ها چشم

  .باشه داریخب ب_

  :شومیهولش بدهم اما چندان موفق نم  کنمیم یسع

  .. صبر کن بخوابهششی. منتظره برم پجان تنهاست یاب_

 میری صبر کنه م  قهیصبر کنم. ده دق  تونمیخانم. نم  تونمینم_

  .ششیپ

. آوردی را سمت شلوارم م  و دستش   چرخاندیبه پشت م   مرا

ا به  من.    نیلعنت  سرنوشت   به  لعنت  و  تقال  روزگار  هرچه 

درد عادت کنم، هر    نیبه ا  نکهیا  ی است. جا  دهیفا  یب  زنمیم

  .شودیدفعه سخت تر م
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*****  

. به نوشدیم  ی از چا  یو کم  آوردی را باال م  کی کمر بار  وانیل

  :دیگویو م کندی نگاه م رشیمادربزرگ پ 

  .رمینم گهی مادرجون. د گهینکن د هیگر_

  :کندی شال اشک چشمش را پاک م ی با گوشه  مادربزرگ

  شما اومد؟ یبال سر زندگ نیدردتون به جونم. چرا ا_

منظورش از شما، افسون هم است. دوباره نگاهش به   داندیم

  یاو و افسون. حت  ی . عکس هارودی عکس ها م  واریسمت د

  !شاندونفره  ی عکس ها

  :کشدیو او را در آغوش م شودیمادربزرگ م ک ینزد

چرا مادرجون. خودمم   دونمیهنوز بعد از نه سال نم   خودمم_

  .توش موندم
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طردش _ حداقل دیکردینم  کاش  بودم  من  اگه  خدا  به   .

. افسون من پاک بود بهش  کردی م  ی من زندگ  ش یپ   اومدیم

  .دیچسبیوصله ها نم  نیا

موها  یدست  کالفه زمانکشدی م  شیبه  هم  خودش  فکر    ی. 

دن  کی اگر    کردیم در  پاک  آن   ا یدختر  باشد،  داشته  وجود 

  .افسون است

  بود؟ یبود مادرجون؟ اون بچه چ  یپس اون بچه چ_

 اش ده یبه پلک چروک   یو دست  ردیگیشدت م  رزنیپ  ی ه یگر

  :کشدیم

نم  دونمینم_ مدونمیمادر  فقط  بود  دونمی.  پاک  . افسون 

  ...به زور دی. شاخواستی افسون خاطر تو رو م

  :کندیرا قطع م  حرفش

  .مادرجون. گفتم بهت تجاوز شده؟ گفت نه  دمیپرس ازش _

_...  
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خ_ بهم  مادرجون.    انتیاون  بارشو    هیکرده  چند  با  بار 

سالشه. االنم   ازدهیکرده و حاصلش االن    انتیخ  ی. ولدونمینم

  .با شوهرش خوشه

  :کندیبا تعجب نگاهش م مادربزرگ

  ؟ی شوهر؟ مگه از افسون خبر دار _

   .! انگار مادربزرگ خبر نداردبنددی م پلک

  .. صد در صد ازدواج کرده شیزندگ   ینه مادرجون اون رفت پ_

م_ م  دونستمی کاش  کاش  افسونم   دونستمی کجاست. 

واسه   ی تنت تو گور بلرزه بهادر که خودت نموند  یکجاست. اله

روحت در    ی. الهیو دختر منم ازم گرفت  یکن  ی دخترت پدر

  ...بهادرعذاب باشه 

  :ردیگی مادربزرگ را م دست

  .نگو. گناه داره. عمو بهادر مرده ی نجوریمادرجون. ا شی ه_
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قمار باخت. خوب کرد خودشو کشت اما    ی رو تو  شی زندگ_

خوشگلمم کشت؟ اگه بود االن افسون   ن یچرا دختر منم، آفر

  .دادمیو افسون رو از دست نم  نیهم بود. آفر

اگر عمو بهادر   دی. شاگفتی. راست مبوسدیمادربزرگ را م  سر

خاله  و  آفرخودش  نم  نیاش  آتش  در  همه    سوزاند،یرا  االن 

  .فرق داشت  زیچ

  .بسه مادرجون. بسه قربونت برم_

شان و عکس دو نفره   دهد یعکس ها م  واریآخرش را به د  نگاه

ا در تنش ر  ی. نگاهش لباس طوسکندینگاه م  رهیخ  رهیرا خ

 ی که افسون نوجوان را برا  ی . روزافتدی آن روز م  ادیو    کاودیم

بود و او هم لپش گل انداخته   دهیلپ بوس  ی بار، از رو   نیاول

.  کنندیعقد م  رد یگ ب  پلمیکه به افسون گفت تا د  ی بود. روز

  .... چقدر افسون پاک بودری بخ ادشی

*****  
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  :در اتاق را باز کرد و آرام گفت ی ال

  ...هانیآ_

  :باالتر برد یفقط کم ،یرا کم شی و صدا دینشن

  ...هانیآ_

  :نگاهش کرد و لبخند زد. افسون با دست اشاره کرد هانیآ

  ...ایب_

خوابش برده    ونیزیتلو  ی به پدربزرگ که رو به رو  ینگاه  مین

آرام به  و  انداخت  شد.  یبود  محبوبش  اتاق  روزها،    وارد  آن 

 یاز عشق تو   یبود. آن روزها هنوز کس  شانیاول عاشق  ی روزها

ساله خبر نداشت.    ک یو    ستیدختر شانزده ساله و پسر ب  نهیس

  :هم گذاشت و گفت  ی در اتاق را رو

  جانم؟_

را به   اشیوحش  یمشک  ی زد و چشم ها  یلبخند آرام  افسون

  :او دوخت
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  .نشونت بدم ی زیچ  هی خوامیم_

  افسونگر؟  یچ_

افسونگر که جد  از آ  دایلفظ  زبان  م  هانیبه   نشست،یخوش 

م است.  دیکشی خجالت  لپش سرخ شده  کرد  احساس   ک ی. 

ماه بود که    کیرا دوست داشت اما فقط    هانی بود که آ  یسال

  .به عشق هم اعتراف کرده بودند 

آورد    رونیب  یرنگ  یبرد و از دراور اتاق، بافت طوس  شیپ  دست

  :داد هانیو به آ

  .لباس رو واسه تو بافتم نیا_

  :او را گرفت و گفت ی با شگفت هانیآ

  .خوشگله. دستت درد نکنه یلیخ_

[19.05.21 02:02] 

#۸ 

  :پا و آن پا کرد و سپس گفت نیا افسون
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  .بپوش یطوس شهی . همادیبهت م یلیخ یطوس_

صورت   ی رو  یناگهان ی اشد و خم شد، بوسه  یاحساسات   هانیآ

و لپش    شودیدخترک حبس م  ی نه یافسون نشاند. نفس در س 

م اولاندازدیگل  ها  نی.  لب  از  به   هانیآ  ی شکوفه  که  بود 

بود که آن لحظه فکر کرد    حیوق   یلیصورتش نشسته بود. خ

  ل است، بوسه از لبانش قطعا عس  نیریش  نقدری بوسه ا  نیاگر ا

  .است

*****  

  هان یگذشته است و کمتر و  ی با کار کردن و خانه دار   میروزها

کند   ی باهاش بدرفتار  یهستم که اب  نی. دل نگران ادمیدی را م

نوع  ای م  ی بد  ی ناپدر  ،یبه  اما  برا  نمیبی باشد   ی چقدر 

   .کندیتالش م اشی خوشحال

به خانه بروم،   نکهیو قبل از ا  رم یگی اولم را م  ی هفته    حقوق

   .خرم یم یشرت یت هانیو ی برا
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 ی رو  انیعر  مهین  ی. ابشومیو وارد م  اندازم یدر م   ی رو  دیکل

چشمش گذاشته است. از    ی و  دستش را رو  دهیمبل دراز کش 

چرا،   دانمی. نمپوشدی شلوارک م  هانیو  ی جلو  گریآن شب د

  دا یت داشت جددوس  ریبه د  ریرا د  یجنس  ی که رابطه    ییاو

 یشد. حتیم  کمیمثل تشنه ها نزد  گذاشتمیتا به خانه پا م

  !بودم  نداشت عادت ماهانه یفرق شی برا شبید

  .بندمی و من در را م داردیچشمش برم  ی را از رو   دستش

  .سالم خانم_

  کجاست؟ هانیسالم. و_

  .دهیخواب_

اتاق و  شومی م  متعجب او هرومیم  هان یو به سمت   وقت چ ی. 

  .من دنی. آن هم بدون دخوابدیموقع نم نیا

  ؟ی زود  نیوا؟ به ا_
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پتو است.   ریز  هانی. وشومیو وارد م  زنمیم  ی در اتاق ضربه ا  به

شد حت  ی مادر  بفهم  ر یز  یکه  هم  دارد  گوشهجگر   یپتو  ات 

  کند؟یم هیگر

 کشم ی . پتو را کنار مشومی م  کشیو نزد  زنمیبه قلبم م   یچنگ

  :نالمی م سشی خ ی چشم ها دنی. با دخوانمی و اسمش را م

  ؟یکنیم هیچرا گر هان؟یو_

  رم یگی . در آغوشش مشکندیو بغضش م  ند ینشی تخت م  ی رو

  :نالدی و او م

  !مامان_

درم  نشانمیم  ش یموها  ی رو  ی ا  بوسه .  دیآی و اشک من هم 

ا و   کنمیم  هیمن هم گر  کندیم   هیبدانم چرا گر  نکهیبدون 

  :میگویم

  گفته؟ ی ز ی چ یاب زدلم؟ی شده عز یچ_

  :زندیوبا مکث لب م   دوزدیرا به من م شی ها چشم
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  .نه_

  ؟یکنی م هیچرا گر ؟یپس چ_

  :اندازدیم  نییرا پا سرش

  .دلم واست تنگ شده_

  ؟یکنیم  هیگر نیجون مامان واسه ا_

اب"آره"  دیگویو م  ردیگیشدت م  اشه یگر اتاق    ی.  هم وارد 

  :دیگویو م شودیم

  یش بهانه  . امروز همهزتونیمامان عز  نمیا  هانیبفرما آقا و_

  .گرفتی تورو م

  :میگویالتماس م یبا چاشن نانیو نااطم کنمی م نگاهش

  فتاده ین  یمرگ من اتفاق  ؟یاب  کنهی م  هیگر  نی واقعا بخاطر ا_

  واسش؟

  :ستدیایم نهیدست به س یاب
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هوا بخوره اما اصال    رونیبابام. اتفاقا گفتم ببرمش ب  نه به روح_

   .از مامانم دور نبودم نقدریتاحاال ا گهی نشد. م یراض

  :کنمی م نگاهش

  ؟یآره مامان_

  :کندیم نییرا باال و پا سرش

  ؟ی سرکار نر  شهیاوهوم. م_

تموم   شتمیکه قربونت برم. عوضش فردا و پس فردا پ   شهینم_

  .میزندگ

  :میگویو م رمیگی شرت را به سمتش م یت کی پالست

  .دمیواسه تو خر نویا ایب_

  :زندی و لبخند م کندی شرت سبز رنگ را نگاه م یت

  .قشنگه. دستت درد نکنه یلیخ_

  :میگویو م  بوسمی سبزش را م ی ها چشم
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من  دورت  _ م  رمیمبگردم.  عوض  شام    آمیم  کنمیلباس 

  باشه؟ میبخور

  .باشه_

. آهازنهادم دیآیهم م  یلباس عوض کنم که اب  شمی اتاق م  وارد

  میگویو تند م دیآیبرم

درد و سوزش دارم    یلی. هم خامشب نه  کنمیخواهش م   یاب_

  .رو منتظر بذارم  هانیو خوامی نم نکهیهم ا

  :ددهیرا تکان م سرش

شام    ی خوایبگم م  خواستمیندارم امشب باهات. م  ی نه کار_

  .شه یحال و هوامون هم عوض م رون؟یب میبر

م  سرم تکان  م  دهمیرا  نگاهش  مشکوک  رفتارش  کنمیو   .

به من ندارد اما بعد   ی . خدارا شکر که امروز کارستین  ی عاد

حق داشتم تعجب   رشیاخ  ی هفته  کی  ی گریاز آن همه وحش 

  .کنم
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   .باشه_

…_  

  جان؟ یاب_

  بله خانم؟_

  نبود؟ ش یزیچ  هانیواقعا و_

  :زندیم  یمهربان لبخند

پدر مراقبش هستم. تو سن   کی نگران نباش. مثل    ز ینه عز_

ا  زا ی چ  نیا  ادیم  ش یپ   هیحساس ازت    نقدریتاحاال  نبوده  دور 

م عادت  کم  نکرده. کم  عادت  م  کنهیهنوز  قول  بهت    دم یو 

  .شه یبهتر م شه یروح

  .انشاهلل_

*****  

[19.05.21 02:04] 

#۹ 
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از دشومیم  هانیاتاق و  وارد  ساکت شده    یتاحاال کم   شبی . 

عکسِ    دنیو با د  نمینشی. کنارش مکندیمناراحتم    نیاست و ا

را   هانیمن و آ  ی . عکس دونفره  لرزدیدرون دستش، قلبم م

م بمکندینگاه  در    ی برا  رمی.  نداشتنش  پدر  آنقدر  که  دلش 

را   هانیآ  ی وزکه اگر ر  دانمیگذاشته است. م  ر یاش تاث  ه یروح

  .شودی خوشحال م یلیخ  ندیبب

  :میگوی و م کنمیاش حلقه مرا دور شانه دستم

  زم؟ی عز یکنی نگاه م یچ_

. عکس را از  داردیبرم   ی گریو عکس د  گذاردیرا کنار م  عکس

. شومی م  رهیام خو به خودم و شکم برآمده  رمیگی دستش م

  :زندیلب م

  چند ماهت بود؟  نجایا_

  :میگویبه عکس، م رهیو خ دهمی م هیرا به سرش تک سرم

  .زمیهفت ماه عز_
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  هنوز ترکمون نکرده بود؟  نجایبابا ا_

 ی دارم بدهم؟ اصال چ ی. چه جواببندمی را با درد م میها پلک

  م؟یدارم بگو

  مامان؟_

  جان مامان؟_

  ...ینگفت_

_...  

روز   ه ی  گرده؟یبرم   ی روز  هیاصال ولش کن... به نظرت بابام  _

  نه؟یممکنه بخواد منو بب

  :دارمی سرش برم ی و سرم را از رو کنمی باز م چشم

عز_ م  زی پسرم،  ا  شهیدلم...  نکن  زا یچ  نیبه  ناراحت    ؟یفکر 

  .مامان جان شمیم

  :کندینگاهم م مظلومانه
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  .باشه_

م  عکس دستش  از  کشو  رمیگی را  داخل   ی پاتخت  ی و 

  :گذارمیم

فوتبال    ی چجور  یبا عمو اب  نمی بب  میبرپاشو مامان جان. پاشو  _

  .. پاشو پسر قهرمانمیکنیم ی باز

 دی . شالرزدی دستش م  کنمی و حس م  اندازدیم  ن ییرا پا  سرش

  .امحساس شده  ی ادیهم من ز

  .حال ندارم_

  زم؟یچرا عز_

  :اندازدیباال م شانه

  .. حوصله ندارمی نجوریهم_

  هان؟یو_

  ..._:کندی م نگاهم
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  کنه؟ینم یباهات خوبه؟ بداخالق ستمیمن ن ی وقت یابعمو _

  ::دیگویم ری و با تاخ میبه چشم ها شودی م رهیخ

  ...مهربونه! اما یلینه... خ_

  ؟یاما چ_

پ_ ندارم  باش  یکس  شی من جز تو دوست  تو   یباشم مامان. 

  .کشمی خجالت م یراحت تره تو نباش  المیخ

  کار کنم. باشه؟ خجالت نداره که قربونت برم. مجبورم_

  :دیگویو به زور م کندیم نییرا باال و پا سرش

  .باشه_

  :دیآیم رونی از ب یاب ی صدا

  ؟ی مادرپسر شمیپ  دیایب دیدی افتخار نم_

  :کشمیرا به کمرش م دستم

  .ی. پاشو مامانزمی پاشو عز_
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  :میگویبلندتر م و

  .جان یاب  میآیاالن م_

  ام؟یمن ن شهیمامان م_

  .ی نجوریا شمیناراحت م  زم؟یچرا آخه عز_

  .کنم  ی باز  میتو اتاقم باشم با گوش  خوامیتورو خدا مامان م_

م  یناراحت  با تعطکنمی نگاهش  روز  دارم  دوست  کنارم    یلی. 

ب اصرار  اما  تو سن  دهیفا  یباشد  به هرحال  که    یاست.  است 

ترج  ییتنها  یگاه باشهدهدی م  حیرا  اتاق    میگویم  ی ا.  از  و 

م ابشومیخارج  کنار  شد  نمینش ی م  ی.  با سوزش  که   ی دیو 

  :بندمیرا با انزجار م  میپلک ها کنم،ی حس م

  !آخ_

نگاه   ونیزیمُتکا لم داده است و تلو  ی رو  ن،یزم   ی که رو  یاب

  :دیگویم کندیم

  چته خانم؟_
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  .درد دارم فکر کنم عفونت کردم_

  :کندی م نگاهم

  ومد؟یچرا ن هانی. و ستین ی زینترس چنه بابا _

  .حوصله نداشت دوست داشت تو اتاق تنها باشه_

  باهاش صحبت کنم؟ من برم  ی خوایم_

  .نه. اشکال نداره بذار تو اتاق خودش باشه_

  :شودیم بلند

  .اومد دیشا کنمیو متالش خودم  رمیحاال باز من م _

حاصل از درد، به بسته  ی و من با چشم ها رودی در اتاق م دم

  .سپرمیشان گوش ممکالمه 

  .شمونیپ ی ایگل پسر چرا نم_

  :دیآیو آرام م ر یبا تاخ هانیو ی صدا

  .... عموادیخوابم م_
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  ؟یبخواب ی خوایم_

  .خوابمی... مکنمیم ی باز  کمیآره... _

  .باشه_

  :دیآیو به سمتم م بنددی اتاقش را م در

  .میما هم بخواب ایبخوابه. ب خوادی.آد. مینم_

اتاق م   کشدیرا م  دستم اش را ندارم. . حوصلهمیشویو وارد 

تحمل    توانمیآن درد نم   ی بر رو  گر ی د  ی دارم و درد  دیدرد شد

  :میگویکنم. ملتمس م 

  آره؟ گهید یبخواب ی خوایواقعا م_

[19.05.21 02:05] 

#1۰ 

  :شودیم کمی و نزد خنددیم

  ...شرت گشاده رو بپوش  یبرو همون ت_
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حالم بده   یلی. خکشمی درد م  ی لیخ  گهیمن د یتورو خدا اب_

خوب   حداقل  بذار  دارم...  سوزش  کرده،  ورم  کردم،  عفونت 

  .بشم

  .حواسم هست. برو افسون برو ناکام موندم_

  :میگویم شنومیکه م یاز حرف متعجب

  ناکام؟_

  ...برو_

  ؟یچ  یعنیناکام _

  .. بروی ذاریمنو ناکام م ی دار یعنی_

تحمل دردش را ندارم خدا. با بغض    گر ی . دردیگی م  امه یگر  دارد 

تالش خودم را    نیآخر  کنمیم  یو سع  پوشمی شرت را م  یت

  :بکنم

  خوب   گهی. تورو خدا بذار چند روز دکنمی ازت خواهش م  یاب_

  .بشم
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  :فشردی و م ردیگی را م دستم

  .نزن یحرف اضاف_

 کنم ی از درد حس م  کند،یشروع م  او   یو وقت  افتمیم  هیگر  به

  !...زم یریصدا اشک م یو ب  رومی از حال م

*****  

 کرد ی فکر م  هانی اما او در عالم هپروت، به آ  دادی درس م  معلم

اش فکر  تازه شکفته. به عشق  نوشتیدفتر م  ی و اسمش را رو 

هم گفته    سایبه نک  هانینفهمد اما آ  ی. قرار بود فعال کسکردیم

  .دیکشیخجالت م سای. از نکدیبود. لبش را به دندان کش

  ...پارسا _

  :به معلم نگاه کرد. معلم گفت اش،یل یفام دنیشن با

  گفتم؟یم  یمن االن چ_

را داخل مقنعه فرستاد و آب دهانش را قورت    ش یموها  ی چتر

  :داد
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  .خانم اما... حواسم نبود دی ببخش_

که زنگ مدرسه به صدا درآمد    دیبگو  ی زی دهان باز کرد چ  معلم

  :. دوستش آرام گفتدیکش یو او نفس راحت 

  .ا یشانس آورد_

گرفت.    شیپدربزرگش را پ  ی مدرسه خارج شد و راه خانه    از

اش را از دست داد، خانه اله بود و خانوادهکه هفت س  ی از وقت

عمو بهنامش هم،    ی اما در خانه    کرد یم  یپدربزرگش زندگ  ی 

روز و شبش را آنجا   یهم تخت داشت هم کمد لباس و گاه

  ند یایب   الش. در دل آرزو کرد که کاش امشب هم دنبگذراندیم

  .ندی را بب  هانیآ ی شتریکه ساعات ب

و سپس    دیکش  یفیخف  غیترس، جرا گرفت. از    شیبازو  یدست

  :خنددیکه م د یرا د هانیآ

  ؟ی دیترس_

  :کرد یتصنع اخم
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  ؟ی آی م ی نجوریاوهوم. چرا ا_

لپش را    اش،یو جذابِ شرق   یمشک   ی به چشم ها  رهیخ  هانیآ

  :و گفت دیکش

ببرمت خونمون. حاضر_ اومدم  ما    ی نترس...  تا خونه  با من 

  ؟ی ایب  ادهیپ

  :گفت یشگفت با

  واقعا؟_

  .اوهوم_

  :دستش را دراز کرد هانیبرود... آ ایبود با او تا ته دن حاضر

  م؟یبر_

نگاه کرد و مردد، با خجالت دست    رهیخ  رهیخ  شی دست ها  به

  :گل انداخته گفت ی گذاشت و با لپ ها شی درون دست ها

  .میبر_
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عمو   کینه چندان نزد  ی خانه    ی در دست هم به سو  دست

  رفتند ی بهنامش قدم برداشتند. انگار هردو از عمد آرام راه م

  .برسند  رتریکه د

*****  

رنگش!    ی. به کت و شلوار طوسکندی نگاه م  نهی خودش در آ  به

م  ادی م  اقندیافسون  م  یطوس  گفتیکه  حاال  دیآیبهش   .

بب که   دهیپوش  یطوس  ی مراسم خواستگار  ی برا  ندی کجاست 

خواستگار اما  کس  ی است؟  پوزخند  یاز  او!   لب   ی جز  بر 

مردش دارد ازدواج    ندی... دخترک حسود کجاست ببنشاندیم

  :غردیلب م ر یز کند؟یم

  .اونم االن بغل شوهرشه _

م  ی تو  شیصدا معصوم  چد یپیگوشش  آن  با  خاص    تیکه 

  :گفتیخودش م



Page 71 of 623 

 

تصور کنم با   یحت   تونمیبگم؟ من اصال نم  ی ز یچ  هی  هانیآ"

  "یمونی من م یجز تو باشم. تو تنها مرد زندگ یکس

آوردن پسرش و بعد از طالق    ایکه بعد از به دن  یحرف  یحت

  :کندیدفتر طالق زد را فراموش نم ی تو

  ی و تنها مرد زندگ   ن یو آخر  نی . تو اولیتو عشق اول و آخر من"

 هیافسون تو وجود نداره. االن فقط    گهیبدون که د  نوی. و ایمن

آ داره...  وجود  متحرک  با    هانیروح  فقط  زندگ  ادیمن    ی تو 

ا  کنمیم م  نیاز  قول  بهت  بعد.  تو   ی مرد  چیه   دمیبه    ی رو 

  "راه ندم... خداحافظ  میزندگ

  :دیگویلب م ریز

  افسون؟  یو قرار نبود ازدواج کن  ی که داد  یکجاست اون قول_

  :شودیو آرتان وارد م خوردی به اتاقش م ی ا تقه

  .شاداماد همه منتظر شمانا_

  :دهدیو نگاه به برادرش م ردیگیچشم م  نهیآ از
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  شدم؟ پیخوشت_

  :باال آورد کیرا به عالمت ال  دستش

باز کنستیب_ رو  اخما  اون  اگه  فقط  بخند  ی.  بهتر هم   ی و 

  .ی ند ی وقت عروس خانم رو فرار هی. یشیم

  :کندیآرتان حلقه م ی و دستش را دور شانه  خنددیم

  .دلش هم بخواد_

  :دیگویو آرتان م شوندیاتاق خارج م  از

  .بر منکرش لعنت_

*****  

[19.05.21 02:06] 

#11 

  :دیگویم یکالفگ با
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ا  هانیو_ چرا  مامان  من    زم؟یعز   یکنی م  ی نجوریجان  االن 

  ولت کنم برم سرکار؟ ی چجور

گرفته حاصل از بغض    ی و با صدا  کندی اشکش را پاک م  هانیو

  :دیگویم

  .خب نرو مامان_

  :دیگویم  یو اب کشدیبه سر خودش م  یدست افسون

. من خودم آرومش  فهیبرو خانم کارت رو از دست نده ح   ایب_

   .کنمیم

  :دیگوی, مهانیسرشار از غم به و ی با نگاه افسون

  زحمت؟  یچند لحظه ب  رونیب ی ریم_

اب  یاب  مخاطبش اشاره   یاست.  ابرو  و  چشم  و  ی ابا   هان یبه 

اتاق خارج م  کندیم از  از    هانی. وشودی و  را  ترس و نفرتش 

  .دوزدی و چشم به دهان مادرش م کندیچشمانش پنهان م

  ؟یبهم بگ ی هست که بخوا   ی زی. چزمیعز_
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مشانه  ی رو  شالش و  افتدیاش  کنار  را    ی جا  هانیو خودش 

  :دیگوی. در ادامه مدهدیم

  کنه؟ی نم تتیاذ یجان مامان، اب_

م  جنگل افسون  به  را  م  دوزد یچشمانش  باز  لب  . کندی و 

  :کندیو مجدد باز م بنددی دهانش را م

  .کنهینم  تمیاصال اذ_

فقط بخاطر چند ساعت    یعنیآخه؟    ی قراریب  نقدریپس چرا ا_

  سرکار رفتن منه؟

  :دیگوی و آرام و شمرده م  بردیسرش را در گردن فرو م   هانیو

تو خونه بدون    وقتچ یه  میمامان؟ من تو زندگ  بهیمگه عج _

  .تو نبودم

را در   هانیو سر و  زندی م  یلبخند پر احساس اما تلخ  افسون

  :رد یگی آغوش م
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 اد ی  دی. بانهیهم  ی. زندگزمیعز  یعادت کن  دیقربونت برم. با_

   .یخونه بمون ی بدون من تو ی ریبگ

  رم؟یبگ ادی دیچرا با_

 ی گاه  یزندگ  دی که نگو  دوزدیرا به هم م   شیلب ها  افسون

را از او    ی اکه ممکن است مادر و پدر بچه  شودیآنقدر تلخ م

زود پدر و مادرش را از دست   یل یجدا کند. مثل خودش که خ

زمانه او را    ی باز  ترسدی... مترسدی . مدیرا کش   اشیداد و تلخ

ا از  و  یفان  ی ا یدن  نیهم  وقت  آن  همه یببرد...  آن  با    هان 

م  یوابستگ تنها  شد؟یچه  سپر  ییچطور  را   ی روزگارش 

  کرد؟یم

بدون من تو    ی ر یبگ   ادی  دی. چون بایشی بزرگ م  ی چون دار_

 یخوب  یو زندگ  م یکنی هردو کار م  ی . بزرگ شدیاجتماع باش

  .میسازیواسه خودمون م
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 زند یکه م  یو با حرف  دهدیاش را به افسون ممظلومانه   نگاه

  :داردیدل افسون ترک برم

به    یکار کنم که مجبور نباش  نقدریبزرگ شدم ا  دمیقول م_

  .یازدواج کن یزور با کس

از خدا گله کند که  داندی. نمزندی در چشمانش حلقه م اشک

خدارا شکر کند   ا یرا ازش گرفتند    اشی زندگ  ی هاهمه آدم  

  ی است؟ پسرکبه او داده    ش یهاتمام نداشته    ی را جا   هانیکه و

هم  در  خوشحال  نیکه  فکر  به  خوشبخت  یسن  مادرش   یو 

  زد یچشمانش فرو نر  د یکه مروار  کشدی را باال م  اشینیاست... ب

  :دیگویو م

فور سرگرم    اسی باشه؟ خودتو با درس و پ  یمامان  رمیمن م_

  .کن تا برگردم 

  :دیگویو م کندیدهان باز م یو زورک یبه سخت  هانیو

  .باشه_
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مجبور نباشد   ی روز   دیشا  نکهیا  ی بخاطر مادرش. فقط برا  فقط

   .کند یزندگ یبا اب

پنبه   ی رو  ی ابوسه م  ی اصورت  نظرش   یپسرش  به  و  اندازد 

  .دهدی را م اشی نوزاد ی که هنوز بو دیآیم

  .زمی خداحافظ عز_

  .خداحافظ مامان_

ب  افسون اتاق  از  ز  رود،یم  رونیکه  را  پنهان    ریخودش  پتو 

   .لرزد یو تنش م کندیم

است نگاه و در فکر فرو رفته    رهی خ  نیکه به زم  یبه اب  افسون

  :دیگوی و م کندیم

  ی لیخ  رمی هست؟ من دارم م  هانیجان؟ حواست به و  یاب_

  .شده  رمید

اب  دنیچرخ  با د  یگردن  رو  دنیو  عرق  درشت    ی قطرات 

  .خوردیجا م اشی شانیپ
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  ؟ی عرق کرد نقدریحالت خوبه؟ چرا ا_

به سرش   یو دست  بنددی اش را مچشمان به خون نشسته  یاب

  :کشدیم

سرد درد دارم. برو تو به کارت برس    کمیخانم    ستین  ی زیچ_

  .شمیخوب م  گهید کمیمن 

  ...بابا ی ا_

  :دهدی و ادامه م رودی سمت در م به

  .دیقرص بخور. مواظب خودتون باش_

  .به سالمت_

م  کندی م  یخداحافظ خارج  خانه  از  صداشودی و  بسته   ی ... 

و خانه،  در  از جا  هانیشدن  پتوپراندیم  ی را  را محکم   شی. 

م ا  دهد،ی فشار  واقعا  و    ی پتو  ن یانگار  جان  محافظ  نازک 

رعش بر تنش    د،یآی که م  ینعره مانند اب  ی جسمش است. صدا

  .شودی م ریو اشکش سراز افتدیم
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  .هانیو_

  ...دتریشد هانیاشک و زش یو ر شودیم  ترک ینزد صدا

  .هانیو_

که در را قفل کند اما با نبود    رود ی و تند م  زندی را کنار م  پتو

  :افتدیو به هق هق م شودی مواجه م دیکل

  ...کمکم کن... مامان ایخدا_

. چسباندیو خودش را به در م زد یریزورش را به اندام م تمام

لرزان و هق    ی با صدا  ،یاسمش توسط اب  ی دوباره  دنیبا شن

  :دیگوی هق م

  ...مو... تورو... تو...رو... خدا ولم... کنع _

  :زندیو هق م  چسبدی به در م شتریب

  ....کنمیخوا...هش م_
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وسط اتاق پرت    هانیو و  دهدیهل م   دیدر را با ضرب شد  یاب

و عقب عقب   ردیگیم  یترسناک اب  ی ها. چشم از چشمشودیم

مرودیم هق  هق  بر   کندی.  م  دهیبر  دهیو  که   کندیالتماس 

اب اما  بردارد...  سرش  از  ا  یدست  در  . ستین  ایدن  نی انگار 

اب  شودیدور م  هانی... وشودی م  کشینزد آنقدر  کینزد  یو   ...

ته خط است. هق    نجایا  فهمدیو م   کندیکه به کمد برخورد م

  :کندیو ناله م  شودیتر م  دیهقش شد

  !مامان_

*****  

[19.05.21 02:08] 

#1۲ 

انگشت رام   ی   حلقه و به صورتش    کندی م  نا ینشان را داخل 

بشودیم  ره یخ ب  ی.  ب  یحس!  و  باورش    یعشق  خواستن! 

البته  یکه باالخره راض  شودینم ازدواج شد.   ی که در سن  به 

  داند ی فراش کند. هرچند م دیدوست دارد تجد  گر یاست که د
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فراموش    یداغ ابد  تا  است،  گذاشته  دلش  در  افسون  که 

مشودینم هرچند  د  داندی.  که   تواندینم  گریکه  آنطور 

. مرد خواهدی. اما باز هم دلش همدم معاشق شود  خواهدیم

بود   انسان  به هرحال... اصال چرا مرد؟  نه  بود  اما  به هرحال. 

  !... نه هم اتاق افسوننایرام

اش به تراس خانه   نا یبا همه، به اجبار همراه رام  یاز روبوس  بعد

... اشی شگی. همان لبخند آرام همزندی لبخند م  نای. رام روندیم

  :دیگویو م

  گه ی. دیحس االن منو درک کن  یتونی. نمهانی آ  شه یباورم نم_

  .شدمیم  دیمبه تو ناا دنیداشتم از رس

 شد؟؟ی م  دی. تازه داشت ناامزندی ناخواسته پوزخند م   هانیآ

  :دهدیادامه م نا یچقدر صبر داشت. رام

  ...هنوز  دونمیم_
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م   تند م  کندینگاهش  دخترک  دهان  در  حرف  . ماسدی و 

  :پرسدیبا اخم م ندیبیسکوتش را که م

  ؟یهنوز چ_

  .ی هنوز افسون رو دوست دار دونمیم_

_...  

  .خوشبختت کنم دمی اما من قول م_

کوتاه تراس   وارکید ی و آرنج رو ستدیای م شی رو به رو هانیآ

  :گذاردیم

  شه یکه هم  یسوال   هی  خوامی.. م گذشت.   یحاال که همه چ_

 چیذهن منو مشغول کرده ازت بپرسم. البته جلو جلو بگم ه

رام   ی منظور ندارم  رو  کردنت  متهم  قصد  و  فقط نایندارم   .

  .ه یکنجکاو

  :ستدیای صاف م نایرام

  .جانم؟ بپرس_
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مثل   ،ی کرد  یکه باهاش زندگ  یبا عشق کس   یتونی چطور م_

  ؟یازدواج کن دیاتاق بود ک ی ی خواهر تو

  :بازد ی اما خودش را نم خوردیجا م یکم نایرام

قبل از افسون تورو    یکه من حت  نهیا  شیکی...  داره   لیدو دل _

نم  منو  تو  اما  داشتم  دومی دیدیدوست  ا  شی .  که   نهیهم 

خ تو  به  همچ کرده   انتیافسون  اونم  خیانتیخ   نی.   انتش ی. 

بسوزه  واسش  دلم  نبود که  تلفن  باال   انتشی. خدرحد  درحد 

  ...اومدن شکمش

  :است زاری حرف ها ب نی . از مرور اپردیحرفش م  انیم

  .باشه باشه بسه_

رو  زندیم  لبخند را  دستش  مردانه    ی و    هان یآ  ی دست 

  :گذاردیم

  زم؟یعز  ی قانع شد_
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  دستش   ی که رو  یفیو ظر  یمثل برف   دیبه دست سف  ینگاه

م م  اندازدیاست  لعنت  بر خودش  باز هم    فرستدیو    اد یکه 

افسون افتاده است. رنگ پوست افسونش از پوست    ی دست ها

تر بود و او چقدر عاشق رنگ پوستش بود. پلک    رهیخودش ت

  :کشدیم یقیو نفس عم کندیو باز م  بنددیم

  .آره. قانع شدم _

*****  

م  چشم م  یو دست  کنمیباز  با جاکشمی به کمرم   یخال  ی . 

. با تعجب  کشمیم  میو دست به موها  شومیمواجه م   میموها

.  دهانم از تعجب باز  ستمیایم  نه یآ  ی و رو به رو  پرم ی از جا م

  :کنمیو بغض م شودیحبس م امنه ی. نفس در سماندیم

  موهام کو؟_
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. چه نمینشی تخت م  ی و با حالت زار رو  شودیم   س ی خ  چشمم

موها  ییبال موها  میسر  است؟  موهانم ینازن  ی آمده  مورد   ی . 

  :نالمی م ی. عصبهانمیآ ی عالقه 

  ...یاب_

 زم،یری و همانطور که اشک م  آورمی هجوم م  یسمت پاتخت   به

. حتما کار خودش  زنمیزنگ م  یو به اب  دارمی را برم  لیموبا

م بوق  است...چند  خودش  کار  سپس    خوردیاست...قطعا  و 

  :دهدیجواب م

  بله خانم؟_

  :میگویمقدمه و لرزان م یب

  ؟ی و کوتاه کردمن ی تو موها_

  :کشمی م غیو ج شومی. کالفه مدیآینم ییصدا

  هااان؟ ؟ی و کوتاه کردمن ی گفتم تو موها _

   ؟ی خانم. چرا رم کرد سی ه_
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  .گنجد ی در باورم نم ییهمه پررو نی... اشودی نم باورم

ابرم  _ ب  ی تو  ی زد  ی کردم؟  منو کوتاه    ی موها  اجازهیخواب 

   رم کردم؟ یگی. بعد می کرد

_...  

  هی  ی زیساکت بودم. اما هرچ   تا االن در مقابل کارات   یلیخ_

   .ی دور برداشت گمی نم یچیه  یه گهی. بس کن دداره  ی حد

  :دهمیو ادامه م ردیگیام شدت م  هیگر

  .یاجازه کوتاه کن یمنو ب ی موها  یتو حق نداشت _

  :رودی باال م شیصدا

.  یرفتار کن  دی . من شوهرتم و هرجور دلم بخواد باگهیبسه د_

  .ی بر ی نر یی. هرچند جای بر یتونیم یتحمل کن یتونینم

  :زنمی . هق مکنمی پرت م  نیزم   ی و رو  کنمیرا قطع م   لیموبا

  .یروان  یسمیساد_
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. تنها م ی. کجاست موهاکشمیم   میموها  یخال  ی به جا  یدست

مو بود. حاال    نیمانده بود هم   می برا  هان یکه از عشق آ  ی زیچ

  .ندارم  گریاو را هم د

زباله    شومیم  بلند سطل  م  ی و  باز  را  اتاق  . کنمی کوچک 

. کنمیو بلند م  دا یرا داخل آن پ  نمینازن  ی بافته شده  ی موها

   .یلعنت به اب

که آمده است را باز   یو اس ام اس  کنمیرا پاک م  میها  اشک

  :کنمیم

اخانم  ری آبغوره نگ" اون همه   ی. چی جذاب تر  ی نجوری.  بود 

م م  خوردیمو؟ شبا  بهم  االنم جاخوردیتو صورتم حالم   ی . 

. واست صاف و صوفش کنه   شگاهیآرا  هیکردن پاشو برو    هیگر

  ".من بد کوتاه کردم

و به    نم ینشیم  ن یزم  ی و مو به بغل، رو  کنمینثارش م   یلعنت

   .دهمیکردن ادامه م هیگر
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*****  

[19.05.21 02:09] 

#1۳ 

  :دیگویو با حسرت م  اندازدیبه صورت مادر جوانش م  ینگاه

  .ی کردیکاش کوتاه نم _

م  یسوال  افسون شلوار   و  کندی نگاهش  دوختن  از  دست 

  :داردی پسرکش برم

  و؟یچ_

  :کندی است اشاره م ش یشانه ها ی که قدش تا رو ییموها به

  ...موهاتو_

م  زندیم  ی لبخند کنار  را  سوزن  و  نخ  و  شلوار  . گذارد ی و 

  :کندیبورش را نوازش م  ی و موها شودی م کشینزد

  .زمی واسه تنوع عز_
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  .یموهاتو دوست داشت یلیآخه خ_

  :نشاند یسرش م ی رو ی ا بوسه

  .هنوزم دوسش دارم _

و شروع   ندینشیو چهار زانو م  رودی به سمت شلوار م  دوباره 

پارگ  دوختن  م   بیج  یبه  هکندیآن  نم  چی.    خواهد یدلش 

 ند یبی مو شده است. به چشم م  یبداند مجبور به کوتاه  هانیو

  ی من بچه ا   گفتی را چقدر دوست دارد. مدام م  هانیو  یکه اب

با   ی زندگ  ازرا    الشیخ  نیپسر من است. ا  هانی ندارم و حاال و

از لحاظ    ی زیچ  گرید  هانیو  ندیبیم  ی. وقتکندیراحت م  یاب

با   کندیم  یو سع  شودی م  الیخ ی کم ندارد، خودش را ب  یمال

  .دیای کنار ب یاب

  سرکار؟ ی نر گهید  شهیمامان م_

  .برم دی. اما واقعا بای پرسیسوال رو م  نیا شه یهم  زمیعز_

  :دیگویم اشیباطن لیم برخالف
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  .دهیآخه عمو که بهمون پول م_

  :زندی م لبخند

پول   کمیدارم خودم  اجی دستش درد نکنه. اما منم واقعا احت_

  .ارمیدرب

  :دیگوی م نیغمگ

کنارم   شهی. همیتو خونه باش  شهی تو هم  خوادیاما من دلم م _

  .یباش

  :کندی و شلوار را تا م کندیرا م نخ

  .شهیدرست م  یروزا فداتشم. همه چ  نیا گذرهیم_

  هان ی. وگذاردیکمد م   ی را تو  هانیو  نیو شلوار ج  شودیم  بلند

  :پرسدیم

  عمو کجا رفته؟_

  .خچال ی کنه واسه  دی خر کمیرفت _
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و باز    کندیفرش جمع م  ی اضافه را از رو  ی نخ ها  شودیم  خم

به دکتر    دی. حتما بابردی هم احساس درد و سوزش امانش را م

به همراه    هیعفونت و قرمز شدن آن ناح  نیعلت ا  ندی برود تا بب

است   ی چند روز  ی. خدا را شکر که ابستیچ  دشیشد  ی دردها

   .شده است الش ی خیکه ب

و نخ ها را   کندی تر شده حاصل از درد را پاک م  ی ها  اشک

. نخ ها دیگشایو در آن را م   رودی . به سمت سطل مداردیبرم

 خوری سطل جا م  ی تو  ی اما از حجم دستمال کاغذ  اندازدیرا م

  :اوردیبه زبان ن تواندیو نم

  هان؟یو  هیهمه دستمال چ نیا_

  د یادرش نبا. مافتدی و قلبش به تپش م  ند ینشی م  خیس  هانیو

است.   یحاصل کار اب   ی آن دستمال ها، دستمال ها  ریبفهمد ز

گفته  یاب  خواهدینم  چیه بال  ی به  مادرش    ییخودش  سر 

  .اورد یب
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  .مامان یچی...هیه_

چرا آن فکر    داندی. نمکندیو مکث م  کندینگاهش م  افسون

 شودی م  کی. خب پسرش به بلوغ نزدکندیبه ذهنش خطور م

خودش را به  کندیم ی. سعزیآن غرا ی زود است برا یلیاما خ

 ا ی  اورد یب  ش ی. به روستیکار درست چ  داندیآن راه بزند. نم 

 زندیم  ی ا  هو کج و کول  ی. لبخند زورککندینه؟ ذهنش کار نم

  .شودیو از اتاق خارج م

  اش هی. گرگذاردی صورتش م  ی لرزانش را رو   ی دست ها   هانیو 

آن   ی با مادرش از خانه    خواهدیگرفته است. چقدر دلش م

 ز ی . چطور به مادرش همه چشودی که نم  ف یبروند اما ح  وال یه

کرده   دشیتهد  ی . ابترسدیم  ی. حت کشدیخجالت م  د؟یرا بگو

هرچه    دی... باآوردیسرش م  ییبال  دیبود که اگر به مادرش بگو

  !ندازد یب رونیرا ب یخون ی زودتر، خودش آن دستمال ها 

*****  
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را    ی چا  وانیو ل  اندازدیم  سای به حال زار نک  ی نگاه  مین  نهال

  ند ینشی م  شی. رو به روگذاردیم   یعسل  زیم  ی رو   ش،یکنار پاها

  :دیگویو م

  ه؟یچ مت یتصم_

  :کندینگاهش م  ساینک

  اد؟یاز دستم برم ی به نظر تو چه کار_

تو و بهناز به ضررته. خب دختره    ی رابطه    ی به نظر من ادامه  _

  ی ازدواج کنه. هزار بار هم بهش درخواست ازدواج بد  خوادینم

   ...لیدل ی. بکنهی اون رد م

_...  

دخالت کنم. فکر نکن من از اون    خوامیداداش... من نم  نیبب_

اما عز بهناز مشخصه    زی خواهر شوهرام.  کارش    ی جا  هیمن، 

ملنگهیم م  گه ی.  داره  وقت  گهیدوستت  اما  ازش   یعاشقته 
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نه.    گهیچرا. فقط م  گهینه. نم  گه یفقط م  یکنی م  ی خواستگار

  .ترسهیهست که از ازدواج م ی زیچ هی

موضوع،    نیخودش هم شک کرده است به ا  دفعهنیکه ا  ساینک

  :دیگویو سپس قاطعانه م کندیفکر م یکم

   .شمیمن ازش جدا نم_

*****  

[19.05.21 02:10] 

#14 

م  ینگاه ساله  هجده  دخترک  به   اندازمیبه  رو  لبخند  با  و 

  :میگوی مادرش م

  پسند شد؟_

  :دیگویبا لبخند م مادرش

   .خوشم اومد. اما نظر خود پرستو مهمه  یلیمن که خ_
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پرستو ها. من . خوش به حال پرستو و  شودیتلخ م   لبخندم

سن بودم  نیا ی. من توآمد  ایبه دن هانیسن بودم، و نیا ی تو

فام   نیا  ی مجبور شدم مادر شوم. من تو  تمام    ل یسن بودم، 

 ن یا  ی را از دست دادم. عشقم را از دست دادم. من تو  میها

 ن یا  بوداگر مادر من زنده    دیسن مجبور شدم بزرگ شوم. شا

  ی . اما با همه  افتادیتفاق ها نما  نی. قطعا اافتادیاتفاق ها نم

  .کنمیعم عوض نم ایدن ک یرا با  هانیها، االن من و نیا

 نه یو همانطور که به داخل آ   کندی را جمع م  شی لب ها  پرستو

  :دیگوی م کندینگاه م

  ی ل ی. اما خستی که مد نظرمه ن  ی زی خوشگله ها، اما اون چ_

 دم ید  نستایا  ی که تو  یبخرم اون  نویخوشم اومد ازش. مامان ا

  واسم؟ ی خریهم م

  .خندمی و من م گزدی لب م مادرش

  .دم یماه واست خر نیکه ا  هییمانتو نیسوم نیپرستو؟ ا_
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  ...مامان تورو خدا_

  :دهدیرا به چپ و راست تکان م سرش

ک  ی ا_ تو.  دست  از  کن  یخدا  از    یشوهر  شم  راحت  من 

  .خرجت

  :میگوی آنکه خودم بدانم چرا م  یو ب ناخوداگاه

  .کنه یاالن جوون دیاون با ؟یشوهر واسه چ _

  :شودیم  حیمل لبخندش

تک دختر و به کس کسونش   نی . من ازمیعز  کنمیم  یشوخ_

  .دمینم

است.    زی چقدر موفق آم  دانمیلبخند بزنم اما نم   کنمیم  یسع

و نه ساله، چرا    ستیزن ب  ی ا  دی به من بگو  ستین  یآخر کس

با دختر هجده ساله مقا را  که    ی دختر  ؟یکنیم  سهیخودت 

که هنوز    ستیدهه با تو اختالف دارد. اما دست خودم ن   کی

باع  ریام. ز نکرده  یچرا جوان  خورمیحسرت م   یگاه و    ث لب 
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که مامان پرستو به   یو سپس کارت  فرستمیرا لعنت م  اشیبان

  :رمیگی گرفته است را م میسو

  .قابل نداره_

  .گهیهم بده د یدرست حساب ف یتخف هی.  زمی عز یمرس_

  :کشمیخوان مبه دستگاه کارت  کارت

  .ها مقطوعه  متیق زمیعز_

م  مبلغ را  تومان  مانتو  زنمی نهصد هزار  ثبت آن،  از  بعد   ی و 

 شانیکرده و به همراه فاکتور به سو  ی رنگ را بسته بند  یمشک

  :رمیگیم

  .مبارکتون باشه_

مبل مزون  ی رو یکم شومیاز تشکر و رفتن آن ها خم م بعد

  :کنمیم ی. پوفدیآیزنگ م  ی که دوباره صدا نمیبنش

  .نمیلحظه هم بش  هیامروز قرار نبست  نکهیمثل ا_
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م  در باز  ن  کنمی را  با  مخانم    الیو  کش  شومیمواجه  لبم   .

  :دیآیم

  .دیخانم. خوش اومد الیسالم ن_

  .سالم خوشگلم_

  :دهدیو ادامه م شودی م وارد

  ست؟ین ی چه خبر؟ مشتر_

  :اندازمیکوتاهم را پشت گوش م ی و موها زنمی م لبخند

  .شد یاالن مزون خال نیهم_

  :کندیاشاره م  میو به موها آورد ی و شالش را درم مانتو

  .چقدر مدل موهات بهت اومده _

  واقعا؟_

  .هم جذاب ترت کرده  یاسموک شی آره. آرا_

  .د یلطف دار_
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  :میگویو من م  ندینشی مبل م ی رو

  ارم؟یواستون ب  دیدار لیم یدنینوش_

. برو به پسرت دلم. تو امروز برو خونه من مزون هستم  زینه عز_

  .برس

  :میگویم  یانکار نشدن یو با خوشحال  زندیشکوفه م لبم

  .زوده که  یلیواقعا؟ اما خ _

  .. برو من هستمزم یاشکال نداره عز_

  :رومی لباس م ضیو به سمت اتاق تعو خندمیم

  .دستتون درد نکنه_

خانم درحال    الی. نمیآی م  رونی و از اتاق ب  کننیعوض م  لباس

   .امروز است ی ها دی چک کردن رس

. واست حقوق  م یخوب فروخت  یلی. امروز خ درد نکنهدستت  _

  .زم یهفته رو کارت به کارت کردم عز نیا
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  .ممنون_

. از شومیو از مزون خارج م  کنم یم  یخانم خداحافظ  الین  با

راه    روم ی با دربست خانه م  ی تاکس  ی به جا  یخوشحال و سر 

م  ی ها  یخوراک  هانیو  ی برا را  اخرمیمحبوبش  روزها   نی. 

گ  یلیخ تصم  ریگوشه  است.  ببرمش    میشده  شب  گرفتم 

   .میبگذارد تنها برو ی. کاش اب رونیب

  ی . سعاندازمیدر م   ی را رو  دیبعد دم در خانه هستم و کل  یکم

ب  ی تا جا  کنمیم و  یممکن  تا  وارد شوم  و صدا  را    هانیسر 

.  ستین  یاما کس اندازمیبه داخل خانه م  یکنم. نگاه  زیسوپرا

مدهان   صدا  شیصدا  کنمی باز  که  را    اشه یگر  زیر   ی بزنم 

دن حرفش قلبم ی و با شن   افتمی. به سمت اتاقش راه م شنومیم

  :لرزد یم

  .... عمو درد داره... نکن عموعمو_
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دارد کتکش    یاست که اب   نیا  رسدی که به ذهنم م  ی زیچ   نیاول

  دن یرس  ی   هیچرا راه چند ثان  دانمی. نمشودی. حالم بد مزندیم

 کنم،ی در اتاق را باز م  ی. اما وقتکشدیطول م  نقدریبه اتاق ا

کاش   میبگو  کردمی. فکر نمشودی از وحشت گرد م  میچشم ها

  .دمیدیرا نم  نیو من ا  خوردی کتک م

[19.05.21 02:12] 

#15 

  :برمیم ورشی یو به سمت اب کشمیم غیج

  .آشغاااااااال بروو کنااااار_

که    می. مشت هازنمیرا م  ی. ابستین  هانیحواسم به و  گرید

دست خودم    دهدی که فحش م  یو زبان  یبه سمت اب  دیآی فرو م

مادر زخم خورده    کیاز    تواندیم  زی. مادر هستم... چه چستین

  تر باشد؟ ی از فرزندش دفاع کند؛ قو خواهدیکه م

  :کنمیم هیو گر زنمیرا مشت م انشیعر تن
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  ...حرومزاددددده  ؟ی کردی م کاریبا پسر من چ یعوض_

  .ساکت است بیو او چه عج  زنمیم ی محکم تر  مشت

  .ی. روانض یپست فطرت مر_

  :زنمی م هق

  ؟ی کردیم  کاریچ ؟یعوض ی کردی م کاری با پسر من چ_

  .بسه یمامان_

و  نگاهم زافتدیم  هان یبه  از اشک    دهی پتو خز  ر ی.  و صورتش 

. هق رمیگی و در آغوشش م  رومی است. به سمتش م  سیخ

  :دیگوی م دهیبر دهیو بر  کندی هق م

  .می.. بر. نجای ا …از_

  :زنمیو از ته دل هق م بوسمی را م سرش

   .میری. ممامانم میریم_
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رفته    رون یب  یکه اب   دهد یبسته شدن در اتاق نشان م  ی صدا

اتاق را قفل کرده است.   دهدیهم نشان م   دیکل   ی است. صدا

  :آورمیدر فرو م ی را رو می و مشت ها  رومی به سمت در م

  .وونی . باز درو ح یباز کن درو لعنت_

…_  

  .کنمیم تیصد و ده. ازت شکا زنمی زنگ م_

  :دیآیآرام م   شیصدا

  .میزنیحرف م دیهردوتون دست منه. آروم شد یگوش_

  :کوبمی و با پا به در م کشمیم غیج

   .که یحساب تورو برسم من مردت دی. بافی کث یعوووض_

م   ی رو سر  رو  خورمیدر  را  سرم  م   ی و  گر  گذارمیزانو   هی و 

 ن یهمه عذاب. تحمل ا  نیبسم است ا  گری. بسم است. دکنمیم

اش تحمل کند به بچه   تواندیم   یندارم. چه کس  گریرا د  یکی
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آن لحظه   دمی. به چشم ددمیتجاوز شده است؟ من به چشم د

  .دردناک را ی 

. پسرک کنمی. نگاهش مندینشی ام مشانه  ی رو   هانیو  دست

مساله   ازدهی آغوشش  در  م  رمیگیام!  را  صورتش  . بوسمی و 

  !ش یبرا رمیبم

*****  

که    مارشیو رو به ب  کندیم  می صورتش تنظ  ی را رو  نکشیع

  :دیگویو دو ساله است م  ستیب ی دختر

  ده؟یحمله ها بهتون دست م نی ا یاز چه زمان_

  :دیگویم  ر یو سر به ز کندیرا به هم قفل م شی ها دست

ادکتر   ی آقا  دونمی نم  قیدق_ هفته  سه  حدودا  اما    د یبا  ی . 

   .بشه

   .دیاز حالتون بهم بگ شتر ی ب خوردهی_
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ها  کشدیم   یقیعم  نفس او    زی ر  ی و چشم  به  را  روشنش  و 

  :دهدیم

.  خندمی و م  گمی... مدکتر، مثال حالم خوبه ها   ی آقا  د ینیبب_

 زنم ی. مشهیحالم بد م  هوی  کنمی م  یاحساس نفس تنگ  هویاما  

  .کنمی بد فکر م ی زای . به چهیگر ریز

  ؟ییزایبه چه چ_

بستگی زیهرچ _ م  ی.  فکر  مرگ  به  مثال  مرگ کنمیداره.   .

  .زام یخودم... مرگ عز

  ...خب_

_...  

من حساب کن.   ی نکن. رو  یبیجان. اصال غر   دای راحت باش و_

  .بکش و ادامه بده ق ینفس عم

  :دیگو ی و م کشدیم  یقیعم نفس
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  نو یمدام ترس ا  اد یحالم سر جاش م  یوقتبعد از هر حمله،  _

 یهام تموم  یتو فکر. نگران  رمیشم. م  ی نجوریدارم که دوباره ا 

  .یناگهان  یلی. خفتهینداره. آخرش باز اون اتفاق م

  ده؟یحالت بهت دست م نیدر ماه چقدر ا _

  :چرخاندی را در چشم م ش ی ها  لهیو ت کندیفکر م یکم

گرفتم    م یتصم  گهیبار بود که دهفته سه    نیدوبار. ا  ی هفته ا_

  .روانپزشک امیحتما ب

ا_ زمان  چقدره؟    نی مدت  م  یعنیحمله  طول   کشه یچقدر 

  اد؟یحالت سر جاش ب

  .ربع ساعت قه،یفکر کنم ده دق_

  حمله رو داشته؟ نیا ی سابقه  یخانواده کس ی تو_

  :دهدیرا به چپ و راست تکان م سرش

  .نگفت ی زیچ  یدکتر. کس ی آقا  دونمینم_
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. با فاصله زنذیرا دور م   زشیو م  شودیبلند م  یصندل  ی رو  از

  :دیگوی و م ندینشیمبل م ی از دخترک، رو 

پاندیشد  "کی پان"شما دچار    دینیبب_ اختالل   کی   کی.  نوع 

. عالئم کنهیبروز م  یکه به صورت حمالت اضطراب  هی اضطراب

  .کهیشما عالئم پان

  :دیگوی م سپردی گوش م شی که خوب به حرف ها همانطور

آقا_ آخه  زندگ  ی اما  تو  و   یلیمشکل خ  میدکتر، من  بزرگ 

  شدم؟ ی نجوری. چرا ارمیبگ  یندارم که افسردگ یخاص

اش   ی اقهوه   شیر  به ته   یو دست  شودی م  قیعم  هانیآ  لبخند

  :کشدیم

درگ   یلیخ_ رو  خودت  و    نیا  ری ذهن  چرا  که  نکن  موضوع 

پر    ی آدم ها  شهی رو بدون که هم  نیاغت اومده. اسر  ی چجور

  شه یر  هی  ی. هرچند از نظر من همه چستنیمشکل افسرده ن 

  ن ی داره. اما خب... ا  ی داره و به ضعف و قوت آدم ها بستگ  ی ا
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مهم االن  هر صورت  در  منه.  نظر  ا  نیترفقط  که    نهیمسئله 

  .میرو خوب کن حالت

  :کندینگاهش م  دیناام

   خوب یعنی_

  :دیگوی م نانیو پر اطم  دهدیرا تکان م سرش

  ی و به اراده و همت خودت بستگ  ی بخوا  دیقطعا. البته که با_

  .داره. و صد البته صبر

  :ندینشیم زی و دوباره پشت م شودیبلند م  شی جا از

[19.05.21 02:13] 

#1۶ 

کن و سر ساعت   هیرو حتما ته  سمینویکه واست م  ییداروها_

  .گهیرو هم خانم پورنگ بهتون م ی . نوبت بعد بخور 

   .ردیگیم هانیو نسخه را از دست آ شودیبلند م  شی جا از
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  .دکتر  ی ممنون آقا_

است    مارش یب  ن یآخر  داندیاز رفتن دخترک، او هم که م  بعد

 ی . خانم پورنگ هم قصد رفتن دارد. منش شودیج م از اتاق خار

  .اش که زن متاهل است تازه 

به سمت خانه براند که     خواهدیو م  شودیم  نشیماش  سوار

برود. به او قول داده است    نایبه دنبال رام   دیبا  دیآی م  ادشی

 فرستد یم  رونیامشب شام را با او بخورد. نفسش را پر صدا ب 

هرجور شده آن دختر را در دل   دیکه با  کنذیفکر م  نیو به ا

   .بدهد  ی خود جا

*****  

م  دهدیم  سفارش سمت  به  کردن  حساب  از  بعد    ز ی و 

و به صورت بشاشش   ندینشیم   نا یرام   ی . رو به روگردد یبرم

  نا یبا رام  خواندندی . کاش همه آنقدر در گوشش نمکندینگاه م

  !ازدواج کن 
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  :دیگوی م نایرام

  هان؟یآ_

 د یاست. افسون هم سف  دی. چقدر صورتش سفکندیم  نگاهش

ا نه  اما  سفنقدریبود  و  بور  پسر  خودش  چون  است،   ی دی. 

  .عاشق رنگ پوست افسون بود  شهیهم

  بله؟_

باالخره داره    ی. زندگ میکنیعقد م  میخوشحالم که دار  یلیخ_

  .خنده یبه من م

_...  

بابام رو که اصال    شهیکه، من هم  یدونیم_   ادم یتنها بودم. 

  .... تنها داداشمم که زود رفت خارج... مامانمم کهآدینم

  :دیگویکالمش م  انیم

  عقدت؟ آد یمامانت نم_

  :کندینوچ م هدودیرا به چپ و راست تکان م سرش
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  .ادیب تونهینه. شوهرش عمل قلب داره نم_

که مامانت   میعقد رو عقب بنداز  میتونیم  ی اگه دوست دار_

  .هم باشه

  :زندی و لبخند م ردیگی را م هانیسرد آ ی هادست

کاف  نی. من همزمینه عز_ واسم  باشم  داشته  تورو  تو هیکه   .

ها نتونستم منتظرت بودم. سال . سال ها  یعشق اول و آخر من

  .بدم یجواب بله به کس

_...  

  شه؟یبگم باورت م  ی زیچ هی_

  ؟یچ_

من عاشق توام، سر لج من اومد   د یفهم  یافسون... اون وقت_

   .سمتت

م  ی پوزخند لبش  نمندینشی به  باور  است  معلوم  .  کندی. 

  .افسون دروغ نبود ی دایدروغ باشد، چشمان ش ی زیهرچ 
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م  دیآیم  شانیها  چیساندو خوردن  غذا  به  شروع  . کنندیو 

از    شیب  نایکه رام  شدیخودش هم همان موقع ها متوجه م

  کرد یفکر را نم  نی. اما افسون هرگز اکندیاندازه بهش توجه م

  .اعتماد داشت نای و به رام

زل  را به من  نایو رام   شوندیم  ن یاز صرف شام، سوار ماش  بعد

  :دیگوی م نای. رامرساندیخود م

  .باال؟ هنوز سر شبه ی آینم_

  .مجان. خسته  ناینه رام_

. خواهش  گهید  ا ی. برهی در م  تی بخور خستگ  ی چا   وانیل  ه ی  ایب_

  .کنمیم

م  سر باشه  دهدیتکان  م  ی او  به دختر    دیگویکه  تازه  جان 

   .دهدیم

اش اشاره    یسلطنت  ی به مبل ها  نایو رام  شوندی خانه م  وارد

  :کندیم
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  .آرم ی م ی لباس عوض کنم و چا رمی. من منیبش_

تازه    نکه ی. با وجود امالدی اش را مو چشمان خسته   ندینشیم

ا در  را  انداخته    رانیمطبش  کننده راه  مراجعه  اما   ی هااست 

ا  ی ادیز مردم  درس    یکس  فهمندیم  ی وقت  رانیدارد.  خارج 

  .دهند یبهش بها م  شتری خوانده است ب

جذب  نایرام شلوار  و  تاپ  م  ی با  خارج  اتاق  به   شودیاز  و 

م ز  کندیم  ی. سعرودی آشپزخانه  و  او  از  را   یی بایچشمانش 

  ز ی هرچه باشد او مرد است و غرا  شود؟ی بدنش بدزدد اما مگر م

   .هم که نامزدش است  نایخودش را دارد. رام  یعیطب

حداقل االن به افسون    کندیم  ی. سعردیگیچشم م  یسخت  به

   .فکر نکند

با دست لرزان   هان،یبا آ  اشییاز تنها  یبیبا استرس عج  نایرام

مآوردی م  ی چا خم  سمتش  به  نم   شودی.   ی چجور  داندیو 
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م دست  از  را  چا  دهد یتعادلش   هان یآ  راهن یپ  ی رو  ی و 

  .زدیریم

  ز ی م  ی را رو  ینی. سشودیهول م  نایو رام   دیآی درم  هانیآ  آخ

  :شتابدی م  راهنشیباز کردن پ   ی برا  هانیو به کمک آ  گذاردیم

  .حواسم نبود  دیببخش  دی ببخش_

 ی و موها  دیو نگاهش به بدن سف  آوردیرا در م  هانیآ  راهنیپ

قرمز    یبدنش کم  ی چا  ی. بخاطر سوختگافتدیاش م  نهیبور س

  هان یآ  ی و نگاهش را به لب ها  ندینشیشده است. کنارش م

که با افسون   ی. چه زمانکردی... سال ها او را تصور م دوزدیم

  .کردیفکر م  وبود، چه بعد از آن... سال ها به بودن با ا

م  سرش خم  لب   کندیرا  رو   ی هاو  رومرد  اس  ش یبه    ر ی را 

  .کندیم

*****  

[19.05.21 02:14] 
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#1۷ 

هم  شود ی نم  باورم اب  یراحت  نیبه  شر  شد  یاز  . میخالص 

اما    زمی دوست داشتم آب دهانم را جمع کنم و در صورتش بر

که سر   ییبخاطر بال خواستیهم نبود. چقدر دلم م   نیا قیال

اما    تیآورده، شکا  هانیو او را در زندان مالقات کنم.  کنم و 

ا بخاطر سفته  مجبور شدم    ی متاسفانه  داشتم،  او  که دست 

  .از او جدا شوم یتوافق

مانده   حاال ومن  و  ه  کی و    هانیام  بدون  و   چیچمدان.  پول 

 ن یکباب است. ا  شی . دلم برااندازمیم  هانیبه و  ی! نگاهیمکان

د ن  ی بچه    گریبچه  دستیسابق  هم  من  سابق    گری.  افسون 

نمستمین را  افسون هفده ساله  آن  را که دمیگوی ...  آن    گری . 

کرده  دفراموش  من  قب  یحت  گریام.  ماه  چند  هم   ل افسون 

  .ی. لعنت به ابستمین

  :پرسدی و م افتدی . راننده راه منمینشی و م رمیگی م دربست
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  کجا برم خانم؟_

دادن آدرس و ندادنش   نی. بکنمیتعلل م  یو کم  بندمی م  پلک

اما جا باز م  ی برا  ییدودل هستم.  و   کنمی رفتن ندارم. پلک 

  :چسبانمیم هانیو سپس سرم را به سر و میگوی آدرس را م

  .گذرهی . میروزا مامان  نیا گذرهیم_

پ  دیبا نبامشاوره  کی  شی ببرمش  ا  دی.  تلخ   نیبگذارم  اتفاق 

 گر یبسازم. د  شیبرا  یخوب  یزندگ  دی. بااش را خراب کند   ندهیآ

. فقط هانیساکت بودن بس است. بخاطر خودم نه؛ بخاطر و

  .و دل پاکش  هانیبخاطر و

برس  کشدی طول م  یکم به آدرس مورد نظر  باز میتا  را  . در 

  :میگوی و رو به راننده م کنمیم

  ارم؟یرو ب تونهی کرا د یکنیلحظه صبر م کی_

  .ل ندارهقاب_

  .هانیشو و ادهی. پآمیممنون. االن م_
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را از خودم جدا کنم.   هانیو  ی ا  ه ی ثان  یندارم حت  نانیاطم   گرید

   .اعتماد ندارم چکسی به ه گرید

  هان ی. وآورمیرا به صدا در م  فونیآ  ی و دکمه   میشوی م  ادهیپ

  :پرسدیم

  کجاست مامان؟ نجایا_

تلخ تر   کنمیکه نگاهش م  هی. هر ثانزنمیم  شی به رو  ی لبخند

  .شومیم

  .خالمه ی خونه _

  :د یآیم رونیساختمان ب نگهبان

  خانم؟ ی کار دار  یبا ک_

   ندارن؟ فی مشکل پور تشر ی آقا_

  .ریخ_

  ارن؟ یم  فیتشر ی ک دیدونینم_
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  .انیامشب نم دونمینه خانم. فقط م_

  :فرستمی م رونیرا کالفه ب  نفسم

  .ممنون_

. آسمان را که به نیو سپس به ماش  کنمیم  هانیبه و  ینگاه

  :میگوی لب م ری و ز کنمی نگاه م رودی م یرگیت

  کنم؟ کاری حاال چ_

 نیام برا داشتم. االن مانده   ساینک  ی حداقل آدرس خانه    کاش

 یی دا  ی خانه    نیب  ی. دوراهتلخ و گزنده  یدوراه  کی.  یدوراه

  !و عمو بهنام دونیفر

  :میگوی و رو به راننده م شومیم  نیسوار ماش 

  .دیبر میفعال مستق_

حکم    میبرا  شهی . عمو بهنام همچسبانمیم  شهیرا به ش  سرم

. خود مادر بود   میبرا  شهیپدر داشت. خاله نورِ مهربانم هم هم

خانواده   با  و   یمیصم  وقتچیه  دونیفر  ییدا  ی اما  نبودم 
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آ  یخوب  ی   انهیم  وقتچ یه اگر  قطعا  عمو    هانی نداشتم.  پسر 

عمو   ی خانه    ،همه از من متنفر نشده بودند  نی بهنام نبود و ا

  ...... اما حاالکردمی بهنام و خاله نور را انتخاب م

 دون یفر  ییخانه دا  توانمیرقمه نم  چ ی. هدهمیرا تکان م  سرم

به عمو بهنام پناه ببرم  دیرا بشنوم. با  شیبروم و زخم زبان ها

ها  و   آ  م یمجبورش کنم حرف  که   هان یرا گوش دهد. حاال 

در  نیبهتر  ست،ین  رانیا به  را  دلم  است.  و    زنمیم  ایفرصت 

  .دهمیعمو بهنام را م   ی آدرس خانه 

به    ی به مقصد استرس خفه کننده ا  دنیهمان لحظه تا رس  از

که مرا    افتمیبا عمو بهنام م  دارمید  نیآخر  ادی.  افتدیجانم م

  :انداخت و گفت رونیاش باز خانه 

آ  گهید_ رو   هانیدور  اون حرومزاده  برو  بکش.  رو خط  ما  و 

  .بزرگ کن
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دلش آمد به او    ی. چه کسچرخانمیم  هانیبه سمت و  چشم

 هان یمرا باور نکرد و و  کسچ یحرامزاده؟ همه گفتند. ه  دیبگو

و نداشتند  خبر  دانستند.  نامشروع  از حالل  هانیرا  هم   من، 

  .حالل تر است

صبر کند    میگوی و باز هم به راننده م  میشویم  ادهیپ  نیماش  از

   کردند؟یم غیرا از من در هیکرا  یعنی. اورمیرا ب  اشه یکه کرا

درش باز است    الی. وشومیم  الی وارد و  هان،یدر دست و  دست

  اط یح  ی تو  کسچ ی. هرسدیآهنگ از داخل به گوش م  ی و صدا

خانه، نشان   ی بودن درب ورود  یو چراغان  ستی نسبتا بزرگ ن

جشن  دهدیم ها  گذشته  است.   یمثل  برپا  خانه  آن  در 

 طنت یو ش   افتمینهال م   یعروس  اد ی.  دیآی ناخوداگاه لبم کش م

مرا از    یواشکیکه    یوقت  ادیبه من.    هانیآ  زیر  ی ها و نگاه ها

  :زل زد و گفت می آورد و به چشم ها  رونیخانه ب

  .ی محشر شد_
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  :را تاب دادم میمن چشم ها و

  .بودم_

. آن بوسه یو فراموش نشدن  یناگهان  ی آن بوسه... آن بوسه    و

که سوزاند لب و وجودم    ی تکرار نشد. بوسه ا  وقتچیکه ه  ی ا

  .را

م  یدست لبم  همکشمیبه  انگار  هم    روزی د  نی.  نبود!  و  بود 

تنگ    ش یاست هم فرسنگ ها دور. آخ که چقدر دلم برا  کینزد

  .شده است

  کجاست مامان؟ نجایا_

ب  از و  میآیم  رونیفکر  به  م  هانیو  کسکنمینگاه  به  که   ی. 

است؟ اما بعد   هانیمن از آ  ییاو مسبب جدا  ایآ  گفتمیم  یگاه

م گناه  دادم یجواب  او  ها    یکه  بزرگتر  را  گناهش  نداشت. 

  .کردند

  افسون؟_
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. به صورت یمیقد  ی آشنا  ی . صدادیآیاز سمت چپم م  صدا

  :زنمی و لبخند م کنمیبهت زده اش نگاه م

  تواِ؟ یعروس_

[19.05.21 02:15] 

#1۸ 

  :کندینگاهم م ی و با ناباور شودی م کینزد

  ؟یکنیم  کاریچ  نجایا_

  :کندی و دوباره نگاهم م افتدیم هانیبه و نگاهش

  ؟یکنیم  کاری چ نجایهان افسون؟ ا_

ا  از آمد  لعنت  نی کجا  برم  ؟ی بغض  آلود   نمیچی لب  بغض  و 

  :میگویم

  .من... من کم آوردم ساینک_
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دور   ی. دستپوشانمی و با دست صورتم را م  افتمیم  هیگر  به

 یکه کس   کنمی. باور نمشودی. باورم نم شودیام حلقه م شانه

. مانمیحال م  نیدر ا  یاز گذشته ام، مرا بغل کرده است. کم

وجودم برگشته است و به خانواده   ی انگار دخترک هجده ساله 

احت م  اجی اش  آغوشش جدا  از  ها  شومیدارد...  اشک  را    میو 

  :کنمی پاک م

  خودته؟ ی. عروس ینگفت _

  :دیگویمغموم م رد یگی رنگ غم م شی ها چشم

  .نه_

  ؟یپس چ_

  ؟یکنیم یچه غلط  نجایتو ا_

را سفت تر    هانیو دست و  لرزمیعمو بهنام م   ی صدا   دنیشن  با

. جرات برگشتن به سمتش و نگاه کردن به او را ندارم.  رمیگیم

  :دیآیم  شیدوباره صدا
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  ...حروم نیبا ا یکنی م یچه غلط نجا یگفتم ا_

بزنند.   هانیبه و  یحرف  گرید  گذارمی. نمکنمینگاهش م   تند

  :میگویو م  دهمی آب دهانم را قورت م

  .باهاتون صحبت کنم دیبا_

خودش را به رخ    شیابروها  نی ب  ظیو اخم غل  شودیم  کمینزد

  :شودیآهنگ گم م  ی در صدا  ادشی. فرکشاندیمن م

  .رونیاز خونه من برو ب_

  :ردیگیدستش را م ساینک

   .بهنام جان_

  :کندیدراز م  میبه سو دواریرا تهد  انگشتش 

ا_ نگفتم  تو  به  د  داتیپ  نجایمگه من  نگفتم  مگه   گه ینشه؟ 

رو خراب    هانیآ  یعروس  ی اومد  ه ی. چایسمت من و خانوادم ن

. االنم از  یاز رو نئش من رد ش  نکه ی. مگه ای کور خوند  ؟یکن

   .دتتیند هانیتا آ رونی خونه من برو ب
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و    کندی م  ریاست گ  هانیآ  یکه گفت عروس  ی در لحظه ا   قلبم

  :دیگوی مغزم م

م  ویهمه چ_ حت  گمیبهتون  حتیعمو.  آدم   گمیم  ی...  اون 

  .هیک

حرفم را بزنم. با اشاره ام به   میمستق  هانیو  ی جلو  خواهمینم

پدر   میقرار است به او بگو  فهمدیو م  خواندیحرفم را م  هانیو

بدانند   خواستندی م  شهیاست که هم  یسوال  نی. استیک  هانیو

... زمیعز  ی . عموامرا درست زده   رمیت  دهدیو سکوتش نشان م

  .شده است ریچقدر پ 

  .سمت گلخونه ایب_

راه م  خودش تلخ  افتدی جلوتر  لبخند  به زنمیم  ی و من  رو   .

  :میگویم ساینک

و  اسی تورو قرآن نک_ به   کنمی باشه. خواهش م  هانیحواست 

  .ازت
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  ؟ی ری مامان کجا م _

 ش ی پ  ترسدیم  گر ی. پسرکم دکنمی صورت ترسانش نگاه م  به

  .شی برا رمیبماند. بم یکس

عز_ نکزمینترس  دامنه  ییدا  سای.  بهت    یبیآس  ساینک  یی. 

  . باشه؟رسونهینم

چهره   یم  کم ینزد  ساینک شبشود.  شده    ه یاش  سوال  عالمت 

  .است

  به بچه؟ یگیم ی دار  یافسون؟ چ یچ بیآس_

  مواظبش باش. باشه؟ کنمی خواهش م_

  :ردیگیرا م هانیو دست و کندیم نییرا باال و پا سرش

   .راحت  التیبرو خ_

 ی نانیاست. راستش با وجود اطم  ده یکه ترس  نمیبی را م  هانیو

نک به  ترس  سایکه  هم چشمم  باز  دارم،    دهیدارم،  است. حق 

  ندارم؟
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رو  رو م  ی به  تونمینشیعمو  انگ  ی گلخانه  نیا  ی .  . ز ی خاطره 

  :دیگویم ی عمو جد

  .ی ریو م یزنی حرفتو م_

_...  

  .شنوم یخب م_

از زدن حرف ها  دانمیم بخواهم هم د  یحت  م،ی بعد    گر یاگر 

با  گذاردینم فقط  ها  اشیراض  دیبروم.  حرف   نی ب  میکنن 

آ به  نه  بماند.  ه  هان،یخودمان  به  د  چینه    ی زی چ  ی گریکس 

  !دینگو

*****  

و   شودیجدا م  سا یداغان از نک  یبا اعصاب  هانی . آدیآیم  عاقد

 دانندیهم او، هم نهال م  گری. حاال دردیگیم  ی جا   نایکنار رام

. کندیکه افسون آمده است و با پدرش در گلخانه صحبت م

   .را گرفتند   شیجلو سای برود اما نهال و نک استخویم
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ا  ی   همه از  ا  نیذهنش مملو  از  همه    نیسوال است که بعد 

ا م  نجایسال،  بچه    خواهد؟یچه  با  هم  نامشروعش.   ی آن 

  ی است  حت  ستادهیا  سای. پسر بچه را که کنار نکزندیپوزخند م

اما نم از رو  داندینگاه هم نکرده است.  نگاه پسرک  او    ی که 

 ی مردبودش...    ده یعکس ها د  ی که تو  ی . مردشودی جدا نم

  .شده است د یاش به عنوان پدر قکه اسمش در شناسنامه 

مشت   شیبه خواندن خطبه و او دست ها  کندی شروع م  عاقد

  :ردیگیدستش را م  نای شده است. رام

  زم؟یشده عز ی زیچ_

بکند یم  نگاهش ازدواج  از  هنوز  ن.  مطمئن  او  با ستیا  اما   .

راه شود...   مهین  قیرف   ستیها افتاد درست نآن    نیکه ب  یاتفاق

فهم رام  ده یهرچند  اول   نایبود  ادعا  همه  آن  اش تجربه   نیبا 

  !نبود

  .نه_
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دهان باز   اقیبا اشت  نایو رام  شودیم  لیبار سوم وک  ی برا  عاقد

  :شودیکه بهنام، با شتاب داخل م دیبگو ی زی چ کندیم

  .دیصبر کن_

  :دهدیو او ادامه م  کنندیمتعجب نگاهش م همه

  .عقد کنسله_

[19.05.21 02:17] 

#1۹ 

 ن یو نگاه غمگ  هانیو نگاه متعجب آ  شودیبرپا م  ی ا  همهمه

  :نالدی و م دیآی م کشی. و نور نزدشودیم رهیبه او خ  نایرام

  کنسله؟ یچ یعنیشده بهنام؟  یچ_

 ده یخانه را دو  ی . از گلخانه تا ورود دیآیباال م  یبه سخت   نفسش

  .بود

رو   زی خانم. نپرس چرا. فقط همه چ  ست یما ن  ی وصله    نایرام_

  .بهم بزن
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م   عذر  را  ها    خواهند یعاقد  ب  یکی   یکیو مهمان  در   رونی از 

  .مانندی ها م  کی. فقط درجه روندیم

  :دیگویو بلند م شودیم  کشینزد هانیآ

  شده بابا؟  یچ_

  :دیگوی و کنار گوشش م کشدیم ی را گوشه ا  هانیآ

مناسب  نایرام_ ن   یزن  تو  دل ستیواسه  نپرس چون   لش ی.  رو 

نم  خودم  ا  تونمیمرگ  فقط  بگم.  تورو  بدون    نویبهت  بد 

  .عروسم بشه نای رام  ستمین ی. من راضخوامینم

 ن یاز بهم خوردن ا  چیاست اما ه  هانیسوال در سر آ  هزاران

  .دهدیبه او عذاب وجدان م نیو ا ستیوصلت ناراحت ن

  بهت گفته؟ ی زیاون چ ؟ ی دیازش د ی ز یچرا بابا؟ چ _

  :کندینگاهش م ملتمس

  .ی ریگینم ینپرس پسرم نپرس چون جواب _
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. اسمش را تک  خورد ی و چشم همه به او م  شودی وارد م  افسون

  :دی گوی لب م  ریز نایو رام   آورندیبه تک به زبان م

   .ز یهمه چ ی. بیبه همه چ ی گند زد ی پس تو اومد_

  :دیآیبه سمتش م هیو اشک و گر ی با ناباور مادربزرگ

  .باالخره ی افسون من. دورت بگردم من مادر. اومد_

  :ردیگیو مادربزرگ را در آغوش م افتدیم هیبه گر افسون

  .مادر جون_

   .دمت یبرات مادر. خداروشکر نمردم و د رمیبم_

خ  بهنام و  اشره ی چشم  از  مردیگیم  هانیرا  دلش    خواهد ی. 

. چقدر  کندی. افسون را نگاه مردیاو را در آغوش بگ   توانستیم

امانت برادرش محافظت کرده  بد قضاوت شده بود. چقدر بد از  

  ی زی بود... االن وقت جبران است...افسون از او خواست که چ

  ن ی. سخت است اما کمتردینگو  شی ها و رازهااز حرف    یبه کس
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م  ی کار که  بده  ی برا  تواندیاست  افسون    شیها ی جبران  به 

  .بکند

  :دیگوی و بلند م کندیصاف م گلو

  .کنهیم یبه بعد، افسون با ما زندگ نیاز ا_

. چقدر هردو بزرگ خوردیبه هم گره م  هانیافسون و آ   نگاه

از   یکی...  لرزدیاند... دل هردو م کرده    رییاند. چقدر تغشده  

  !تی... باز هم از عشق مملو از عصبانی گریعشق و د

*****  

 ل یو موبا  کندیمبل پرت م  ی شال و مانتواش را رو  تیعصبان  با

مادرش را    ی . بعد از سه بوق صداردیگیم  ی به دست، شماره ا

  :شنودیاز پشت خط م 

  .به به عروس خانم_

  :زندیم پوزخند 

  هه. عروس خانم؟ کدوم عروس مامان. کدوم عروس؟_
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  نا؟ی شده رام  یچ_

 گفتمیکه داشتم بله رو م  ی لحظه ا  قایافسون اومد مامان. دق_

  .زی اومد و گند زد به همه چ

  :دیآیرعنا از پشت خط م ی بهت زده  ی صدا

  رو گفت؟ زی افسون؟ نگو که همه چ ؟یچ_

کاشت شده اش را به دندان   ی و ناخن ها  رودیراه م  یتابیب  با

  :ردیگیم

مشخص بود به     یکه من بودم نگفت. ول  ی. تا وقتنه. نگفت_

  .مامان  کردی م منگاه ی چجور یبهنام گفته. اگه بدون

که تو گردنش داشتم؟   یبود اون همه حق  نی . ایعوض  ی ا_

  ...و  امیب  گهیم طونهیش

  :ندینشیمبل م  ی و رو کندیرا قطع م  حرفش

  .نگه ی زیچ هیبه بق دیمامان. شا ی ا یب خوادینم_
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  ده؟یفهم ویاون بهنام همه چ  یداره وقت یچه فرق_

 خواست ی. اگه مبگه  یبه کس  خواستیمشخص بود بهنام نم_

   .گفتیبگه جلو خود من م

_...  

خر   یعنی.  بخشهیعنوان افسون رو نم  چیهم که به ه  هانیآ_

  .رو ببخشه انتیکه خ ستین

  .ردیگیو دلش م  شنودی صدا دار مادرش را م پوزخند 

  .که شه ینم شی حال زایچ  نیعشق ا_

  واش ی  واشیخودم    دی. شاشهیم  یچ  ن یحاال باز تو صبر کن بب_

کردم بدون خبر باباش با هم   شی رفتم تو رابطه و راض   هانیبا آ

   .میازدواج کن

  :دیچ یاش پشت خط پمستانه ی  قهقهه

 هان ی. خودتو ناراحت نکن. آزمی. باشه عز یالحق که دختر من_

  .کنمیم اهی افسون رو س ینباشه زندگ  نجوریمال خودته. ا
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.  ی ند  یسوت  نی امیحواست باشه جلو بنباشه مامان. فقط بازم  _

  .شده کی تو ج کی ج  هانیکه چقدر با آ یدونیم

بن _ اما  بابا.  هست  خواهرشو    نی امیحواسم  و  مامان  پسرمه. 

  .که فروشهینم

  :بنددیو پلک م  ردیگیرا به دست م سرش

  !باشه خون همونا تو رگاشه یاما هرچ   پسرته

*****  

[19.05.21 02:18] 

#۲۰ 

  یی و ما دو تا  دی خواب  هانیمادربزرگ آمدم. و  ی به خانه    شبید

از کجا    هانیو  د ینپرس   یحت  چارهی . بمیکردیتا صبح صحبت م

آمده است فقط گفت به من اعتماد دارد. و من ذوق کردم که 

چون و چرا مرا باور کرده است. کاش آن   ینفر ب  کی باالخره  

تهران بود. آن   زرگاتفاق ها افتاده بود مادرب  نیموقع ها که ا
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  یپا  ی... حتی. و حتشدیکمتر م  میاز مشکل ها  یوقت کم

  .دشیباز نم امی آن پست فطرت به زندگ

ام. دعوت که چه عرض  عمو بهنام دعوت شده   ی خانه    امشب

دکنم، خوانده شده ثان  هانی آ  شبیام.  فقط چند  .  دمید  هیرا 

ما    سایآمدم و مادربزرگ دنبالم آمد. و نک  رونی سپس از خانه ب

  .رساند  نجایرا به ا

ها  ییروشنا جلو  ی چشم  نور  م  ی خاله  رژه  .  رودی چشمم 

ام، اما از همان کرده  انتیکرده بود که من خهرچند او هم باور  

راض من  شدن  تنها  و  رفتن  به  ا  یابتدا  خوب    نینبود.  را 

  .دانستمیم

  :دیگوی و م ستدیایعصا به دست دم در م مادربزرگ

  .اومد دنبالمون سایدخترم. نک میبر_

  :میگویو م زنمی لبخند م هانیبه و رو

  مامان؟ میبر_
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باال و پا  یب را  . پسرکم روز به روز الغر تر  کندیم  ن ییحرف 

  ی . هنوز آن صحنه  دنشیبا د  شودی. دلم هزار تکه مشودیم

جلو  از  ها  ی دردناک  نم  م یچشم  ها رودی کنار  شب  هنوز   .

  !دم یدیکابوس م

ماش  میشویم  ساینک  نیماش  سوار م  نیو  دلم کندیحرکت   .

که    ی است. مثل دختربچه ا  قراریو ب  تابیب  هانیآ  دنید  ی برا

   !ندیبی اش را مپسر مورد عالقه 

  ن ی ماش  نهی . از آماندیدور نم  سایکه از چشم نک  کشمی م  یآه

  :دیگویم یو با مهربان کندی نگاهم م

  .رو تیناراحت  نمی نب گهید_

م  زنمیم  یگرم  لبخند بسته  و  باز  چشم  چقدر  کنمیو   .

همه سال ازشان دور   نیچگونه اشان را.  دوستشان دارم. همه 

زندگ ها  آن  بدون  م  یبودم؟ چگونه  به جرات   توانمی کردم؟ 

  .نبود من االن بدون آن ها مرده بودم هانیاگر و میبگو
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و ذهن پرتالطمم، دوباره   چسبانمیم  نیماش  شهیرا به ش  سرم

سو رفته   ی به  دست  از  معشق  گذر  عشقکند ی ام  که    ی.  

ا  وقتچ یه آ  نی در  از    ندیگوی. مگر نمدیتشش نخوابسال ها 

برفت؟ پس چرا از دل من نرفت؟   ده یهرآنکه از د  رود ی دل م

  د؟ ی پت  شیبرا   یقلبم مثل دوران ناجوان  دنشی با د  شبیچرا د

کنم؟   هیآغوشش را بغل کنم و زار زار گر  خواستی چرا دلم م

دوستش دارم؟ و چرا... چرا ته قلبم از   قیعم  نقدریچرا هنوز ا

  خرسند هستم؟    نای به هم خوردن عقدش با رام

  .میدیرس_

نک  چشم تاخ  دهمیم  سا یبه  با  در  شومی م  ادهیپ  ریو  . دست 

سرد    ی فضا  ستین  یو گفتن  می شوی وارد خانه م   هانیدست و

ته دل تک تکشان  دوست  دانمیخشک! م ی ها  یو احوالپرس

همه    نیسرد بعد از ا  ی فضا  نی است ا  یعیبداشتن است اما ط

  .سال
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مبل،  ی توجه کنم رو گاهممنی نش دنیکش  ریبه ت  نکهیا بدون

. چقدر معذبم. ند ینشیکنارم م  هانیو و  نمینشی جمع و جور م

ا خانه  خانه   ی روز  کیکه    ی در  انگار  که  بودم  راحت  آنقدر 

ام زده   خیو دست    ندینشیخودم است. خاله نور کنارم م  ی پدر

م داشتنردیگی را  دوست  و  مهربان  لبخند  و    زندیم  ی. 

  :دیگویم

  زم؟یعز یخوب_

پا  یحرف  چیه  یب باال و  را    کنم یم  یو سع  کنمیم  نییسرم 

االن از همه    دی با  دیبنشانم. شا  م یلب ها  ی رو  ی لبخند  مچهین

گذاشتند.    میها تنهاسال   نیکه باورم نکردند و ا  بودمیدلخور م

  !ست ین  ی خراب شده است که وقت دلخور  امی اما آنقدر زندگ

. همان است و همان حال دهمیبه کل خانه م  ز یر  زیرا ر  نگاهم

کرده  است و کف پارکت شده    ریی تغ  ونیو هوا. فقط دکوراس

تفاوت.    یب  سی و پرد   کندیگاهم من   ی است. آرتان با کنجکاو

را در نگاه   ی بچه بود. اما دلخور  ی لیبار خ   نیاست! آخر  یعیطب
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که به   امی. به هرحال من زنکنمیحس  م  یبه  خوب   سی پارم

  !کرده بودم   انتیاش خدانه  کی یکیبرادر 

. به  شومیمتوجه م  هانیو  ی برق نگاه عمو بهنام را رو  یخوب  به

  !کشدیاند  که خون، خون را م گفته  میهرحال از قد

  :دیگویو رو به  من م کندیصاف م ییگلو عمو

  دخترم؟ یخوب_

  :شکفدی م لبم

   .خوبم عمو_

پرسش را از    نیا  ی کجاست اما رو   هانیدارم بپرسم آ  دوست

   اورم؟یکجا ب

  :دیگوی م یو به آرام شودیم کمینور نزد خاله

  ؟ی ازمون پنهان کرد  خاله؟ چرا یچرا بهمون نگفت_
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و او با چشم و ابرو به عمو بهنام اشاره    کنمینگاهش م  متعجب

  :کندیم

  .کنهیرو پنهون  نم  ی زیکه از من چ یدونیم_

  :گزمیم لب

  هان؟یآ...آ_

اما به نظر من بهتره به همه بگدونهی نم  کسچ یه_ . چرا  ی. 

کرد  خراب  چشم  تو  تو  یالک  یالک  زدلم؟یعز  ی خودتو  که . 

  .ینداشت  ی ریتقص

  :میگویم مصمم

  .نه_

. کنمیم  ی شالم باز  ی ها  شی ر  شی و با ر  اندازمیم   نییرا پا  سرم

خاله و عموام  روشن شده    ی برا  زیهمه چ  نکهیچرا با وجود ا

اشتباه   دانمیخودم هم م  دی! شاکشم؟ی است هنوز خجالت م
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همه   نیام. آن هم اکرده ام که مهر سکوت بر لبانم  گذاشته 

  .سال

*****  

[19.05.21 02:19] 

#۲1 

 شود ی که وارد م  سا یو نگاهش را به نک  چرخدیدر م   ی رو  دیکل

  :دیگوی و م ستدیای م بی. دست به جدهدیم

  ؟ یرا برگشتچ_

  .نخواستم تنهات بذارم. مامان و افسون رو رسوندم اومدم _

  :پرسدیم دیبا ترد هانیو آ نندینشی م هردو

  حالش چطور بود؟_

  :خنددیتلخ م ساینک

  ؟ینگرانش_
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اومدن    نیاون دخترخاله و دخترعمومه. و ا  یجدا از همه چ _

  .ستیمورد ن یب شیناگهان

خوب   یخبر ندارم ول  ی زی واال. هنوز از چ  دونمیبله بله. نم_

  .شده ی زیچ  هی. انگار آدیبه نظر نم

  داش یهمه سال پ  ن یشده که بعد از ا  ی زی چ  ه یصد در صد  _

  شده. مگه شوهر نداشت؟

  :دهدیرا تکان م سرش

  .کرد  تیشده که بابات ازش حما یچ دید  دیآره. حاال با_

_...  

  خونه؟  ی ریم یتو ک_

_...  

. هرچقدر دوست کنمی م  رونتی ب  نجا یالبته فکر نکن دارم از ا_

 اد یکه بوش  م  جورنی. اما ایباش  نجایا  یتونیم  یداشته باش



Page 144 of 623 

 

زندگ شما  با  قراره  نم   یافسون  اجازه  بابات  و  با    دهیکنه 

  .یشی مادربزرگ بمونه. به هرحال باهاش رو به رو م

  :زندیم  ششیبه ته ر یو دست کشدیم ق یعم نفس

 رم ی بخوام ازش فرار کنم. امشب م  ستمی. پسربچه ندونمیم_

  .خونه

  :ردیگیم ی ا و شماره  داردیرا برم  لشیموبا

نم  نایرام_ جواب  ندهیاصال  هم  خونش  بالستی .  سر    یی. 

  اره؟یخودش ن

  ...بگم یچ_

*****  

دلم   چی. هکنمیپا و آن پا م   نی و ا  امستاده یدر اتاقش ا  پشت

با او صحبت کنم اما   امی درمورد مشکالت زندگ  خواستینم

  ی عمو بهنام و خاله نور آنقدر گفتند و گفتند که در آخر راض 

  !شدم
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م  دستم ا  رود ی باال  پا  ی تقه  اما  بزنم  در  . دیآی م  ن ییبه  

  .بروم   دیاز او کمک خواستن؟ نه! نبا  ستین  یی. پرروتوانمینم

م  گرد  م  کنمی عقب  باز  اتاق  در  که  تو   شودیبروم  و چشم 

  :میگویو م دزدم ی . با مکث چشم از او ممیشویچشم م

  .دی ببخش_

  ؟ یداشت ی کار_

و    کنمی جذابش  را نگاه م  ی ها  ی . آن قهوه اکنمی م  نگاهش

  :دهمی . آب دهانم را قورت مکشدیپر م  شی دلم برا

  .هانیواسه... و_

  :دهمیو من ادامه م ندینشیم اشیشانی پ انیم یاخم

داره. خاله    اجیمزاحمت بشم. به روانپزشک احت   خواستمینم_

.  ست ین   ی اجبار  چیو عمو گفتن با تو صحبت کنم اما واقعا ه

  .یقبول کن یستی مجبور ن
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. کندی و در اتاق را باز تر م  کشدی بورش م  شی به ته ر  یدست

  :کندی با سر به اتاقش اشاره م

  .تو ایب_

، من و   ،ی که آن موقع ها، سه نفر  ی. اتاقشومی اتاقش م  وارد

پارم   هانیآ م  سی و  آن  باز  مینشستیداخل  . میکردی م  ی و 

  ی لیدبرنا و حکم! خ  یمنچرز و گاه  ی گاه  ل،یاسم و فام   یگاه

پارم ها  بهانه    سی وقت  تنها   یخوراک  ی به  را  ما  آوردن  

است.    ردهکار را ک   نیکه از عمد ا  دمیفهمیو من م  گذاشتیم

  .چقدر آن روز ها خوب بود

  .نیبش_

اشاره    شیصدا  با م  ی به  نگاه  رو  کنمی دستش   ی صندل   ی و 

س  یچرخ به  ها نم ینشیم  وترشیکامپ  ستمیرو  موقع  آن   .

  .هم شود یجی دوست داشت د 

   .ندینشیمن م ی و رو به رو کشدی کنار تختش را م یپاتخت
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  .شنومیخب. م_

  شیبرا  دیبا  م؟یبگو  ی چجور  م؟ی . چه بگودزدمی ازش م  چشم

  ی را در زندگ  یآن مرد عوض  ی چجور   نکهیکنم. ا  فیاز اول تعر

  د یسرم اورده است؟ با  ییچه بال  میبهش بگو  د یام راه دادم. با

از درد   خواهدیاالن هم دلم م   نیاز شدت عفونت هم  میبگو

  کنم؟ی بکشم و به زور خودم را کنترل م غیج

  ...افسون_

از   دانمیزد. م  می منظور صدا  یب دانمی. مشودیدلم پاره م   بند

و ناخودآگاه   شودی م  ش یعشق اسمم را نخواند. اما باز هم دلم ر

  :میگویم

  جانم؟_

م  پلکش م  بنددی را  باز  عم  کندی و  نفس  . کشدی م  قیو 

  .دشوار است شی چقدر برا طیشرا نیتحمل ا فهممیم



Page 148 of 623 

 

 ستم ی ن  نجایفکر نکن. چشماتو ببند و فکر کن من ا  یچیبه ه_

  .بگو خوادیدلت م  یو هرچ

_...  

شوهرت هم خودت رو هم   دمی. فهمدمیخودم شن  ییزایچ  هی_

اذ نم  ت یپسرت رو  م  کاریچ  دونمیکرده.  ازت   خوام یکرده. 

  ؟ی باهاش آشنا شد ی . اصال بگو چجوریخودت بهم بگ

  :کنمیرا به هم قفل م میت هاو دس  کنمیرا با زبان تر م لبم

 هان یو اخالقش با و  ومدیم  یبود. به نظر مرد خوب  هانیمعلم و_

رو    هانیتو مدرسه هم با همه بچه ها فرق داشت. انگار و  یحت

بدهکار شده بودم    نقدر یدوست داشت. من اون موقع ها ا  یلیخ

  ه ی . چند ماه کرادادمیم رو هم از دست مداشتم خونه  گهیکه د

بدهکار   هیو همسا  وهیو م  تخونه عقب افتاده بود. به سوپر مارک

خونه رو هم   شی شده بود که پول پ  ادیز  نقدریا  میبودم. بده

  .آوردمیبازم کم م دادمیم
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  :دهمی و ادامه م  رمیگیم ینفس

 کیبود. چون    هدی مشکالتمون رو فهم  هانیو  ق یاز طر  یاب_

آ گر  هانیروز  داشته  مدرسه  بهم    کردهیم  هیتو  خالصه  و... 

بده  شنهادیپ تمام  فقط    یداد  ازاش  در  و  کنه  رو صاف  من 

  .ازدواج داد که از ما مراقبت کنه شنهادی. و پ ره یسفته بگ

[19.05.21 02:20] 

#۲۲ 

  .ماندی اش از چشمم دور نممشت شده دست

از همون روز اول عقد، متوجه شدم با همه مردا  فرق داره.  _

  ...اون

  ؟یاون چ_

که سر    هیی. مهم بالستین  یمهم   یلیخ  زیچ  یعنی.  یچی ه_

  .آورده هانیو

  کرده افسون؟  کاریبا تو چ_
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  ...هانینکرده. به و  ی . با من کارستیگفتم که مهم ن_

  :کندیو بغض خفه ام م  لرزدیم میصدا

  .به پسرم تجاوز کرده بود_

  :افتم یم هیگر به

   ...با پسرم  ی چجور  دمی. ددمشونیاز سرکار اومدم خونه د_

  :زنمی م هق

بال  دمید_ که  آرهیمسرش    ییچه  کنه  لعنت  منو  خدا   .

واسه   خوادیم  مکرد ی. لعنتم کنه که فکر مذاشتمیتنهاشون م

تو اون روز    دونستمی چه م  دونستم؟ی کنه. چه م  ی پدر  هانیو

  ...که نبودم پسرم و ییها

 م یموضوع برا  نی به زبان آوردن ا  ی. حتردیگیهقم اوج م   هق

  :دیگویکه م شنومی را م  شیدردناک است. صدا

  بخاطر سفته ها؟ ؟ی نکرد  تیحرومزاده... چرا ازش شکا_
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  :دیگویو او م کنمیم نییرا باال و پا سرم

  ی چرا همون موقع که مشکل مال  ؟ی ومدیبابام ن  شی چرا پ_

م   یداشت در  بابام  نباش  ینذاشت   ونیبا  مجبور  ا  یکه    ن یزن 

با   یدونی. خودت مکردیم  غیمگه پول ازت در   ؟یبش  کهیمرت

   .کردینم  غیدر  یخواستیاگر پول م  وقتچیهمه مشکالت ه 

  :کشمیام را باال م  ینیب

  ...ترحم خواستمیمزاحمش بشم. نم خواستمینم_

  :دیگویم یعصب   یو کم دیآی حرفم م انیم

  به؟یمرد غر ایترحم عموت بهتر بود _

  ن ی . چندم کشدیم  ق ی.حق با او است. نفس عم شومی م  ساکت

  .امخلقش را تنگ کرده   د؟یکشی نفس م  ی نجوریبار است که ا

  کرده؟ کاریبا تو چ_

  .یچی ه_
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  کرده؟ کاریافسون... به من بگو با تو چ_

  ن ی. دوست ندارم اآورمیم  نییحد ممکن پا   نی را تا باالتر  سرم

   م؟یبه او بگو گر یام با مرد داز رابطه ی . چجورمیرا بهش بگو

  .یچ ی گفتم که ه_

به   کنمیو حس م  ماندیاش از نگاهم دور نممشت شده  دست

  :پرسدی زور م

  ... به زور باهات رابطه داشته؟یعنیبه تو هم تجاوز کرده؟ _

. سرم را به چپ و راست تکان خورمی صراحت کالمش  جا م  از

  :دهمیم

  .گذاشت شهیم یاسمش رو چ دونمیآره... نم یعنینه... _

  :می گوی که م یشنوم وقت یرا خودم هم نم میصدا

عفونت   یوقت  ی... حت یداشت... حت  ی کال با من رابطه مقعد_

  ...کردم و درد داشتم
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  :دیگوی م تند

  !باشه بسه_

_...  

رس _ پسرت  باکنمی م  یدگیبه  کن   دی.  رو خوب  تا   میحالش 

  ...بدتر نشده. اما تو

_...  

  .ذارمی واسه تو هم وقت مشاوره م_

  :رمیگیبه دندان م  لب

  .ستین ی ازین_

  .یافسون. داغون یهست. داغون ازیهست. ن_

  :دی گویسکوت م ی اقه یپس از دق  ردیگیم ینفس

  ت؟یبا زندگ ی کرد کاریچ_
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فضا را تحمل   نیا  توانمینم  نی از ا  شتری.بشومیجا بلند م  از

  .کنم

. اون خوب بشه شمیمرو خوب کن. من خودم خوب   هانیو_

  .شمیمنم خوب م

  :دیگوی و م دی آیلبش م ی رو  ی زیر پوزخند 

که در    هیمادر فداکار؟ مادر خوب مادر  یبش  ی خوایاالن م_

رو بفرست    هانی بده. فردا و  تیش به خودش هم اهم کنار بچه 

  .ایهمون مطب ب ی تو تو ی. حواسم بهش هست. ول شمیپ

  :کنمیم نییرا باال و پا سرم

   .یمرس_

ب  خواهمیم و دوباره    دیآیم   ادمی  ی زیبروم که چ  رونیاز در 

  :کنمی نگاهش م

  هان؟یآ_

  ..._:کندینگاهم م  یسوال
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  .یتو پدرش کنهی... فکر م هانیو_

  :شودیم دیدفعه شد  نیا پوزخندش

  کنم؟ ی که واسه پسرت پدر  ی انتظار ندار_

تا زمان مناسب بهش بگم   اریبه روش ن  ی زینه. فقط فعال چ_

  .ی ستیتو باباش ن

  :دهدی را به تاسف تکان م سرش

  !اون بچه چارهیب_

*****  

[19.05.21 02:21] 

#۲۳ 

  :دیگویو م  ندینشیپدرش در اتاق کار و مطالعه م  ی به رو  رو

  بابا؟ دی صدام زده بود_

  ؟یکه نداشت ی . کار زمی آره عز_
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  .باهاتون صحبت کنم  خواستمینه خودمم م_

  ؟ یراجع به چ_

  :دیگویو آرام م ردیگیاز پدرش م چشم

  .افسون_

  :دیگویو با صالبت م رودی بهنام باال م ی ابرو ی تا

 نمیمنم راجع به افسونه.  حاال اول تو بگو بب  ی اتفاقا حرفا_

  .یگیم یچ

  :کشدی م شی به موها یو دست دهدی را به پدرش م نگاهش

  آد ی م  ادمیکه    ییتا جا  د؟یباعث شده افسون رو ببخش  یچ_

ب از هممون  بود  شتریشما  افسون  االن جوردیمخالف  اما    ی . 

  .کرده  انتی که انگار نه انگار اون خ دیکنیم  تیازش حما

. چطور دندان به ردیگیبه دست م  ی سرش را لحظه ا  بهنام

دوباره   خواهدیدلش م   د؟یبه پسرش نگو  ی زیو چ   ردی دهن بگ

  ن یاما به افسون قول داده است. ا  ندیرا باهم بب   هانیافسون و آ
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م  ی کار  نیکمتر که  ب  تواندیاست  افسون  مقابل  گناه   یدر 

  .انجام دهد 

نکرده باشه.    انتیلحظه با خودت فکر کن افسون بهت خ  کی_

تو   به  ممکنه  چطور  کن.  فکر  افسون  عشق  و  رفتار  به  اصال 

  کرده باشه؟ انتیخ

خ  دیکرد  فکر_ اگه  بابا؟  نکردم  فکر  بهش  بارها    انت یخودم 

...  گفتیبود؟ اگه تجاوز بود که بهم م ینکرده بود اون بچه چ

  !بگه نه نکهینه ا

  .بهت گفته بود؟ گفته بود باورم کن یچ ادتهی_

  ی ز یچ  نیچون و چرا باورم کن. مگه همچ   یآره گفته بود ب_

 ی دادم چجور   که دوستش  یندونم کس  شهیممکن بود؟ مگه م

چطور  بمونم؟  باهاش  کنم؟  باورش  و  داره  شکمش  تو  بچه 

  ممکنه؟
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از    ی نداد ول  یحی درصد احتمال بده. افسون توض  هیبازم تو  _

   .مخصوصا از تو خواستی هممون باور کردنش رو م

  :پرسدینافذ م ی هاسپس با چشم کندیمکث م ی اه یثان

  آره؟ د؟یدونیم  ی زیشما چ_

  :دیگویو با مکث م  دزددیاز پسرش م چشم

  .نه_

   .شهیمشخص م _

_...  

رام   دیگفت_ با   ی زیچ  نایدرمورد  مشغوله.   فکرم  اما  نپرسم. 

  د؟ ی باعث شد عقد رو بهم بزن یاومدن افسون چ

هم    گهیو د  گمی نم   ی. به کسنای من و رام  نیب  ه یزی چ  هی  نیا_

   .اسمش رو بشنوم خوامینم

  :دهدیتکان م یرا عصب سرش
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 کارم ی... خب. شما چیهمه چ  شه ی. مشخص میبابا اوک  یاوک_

  د؟یداشت

  :دهدیم هیتک یو به صندل کندیصاف م گلو

بزنم. م  خواستمیم   قایمنم دق_ افسون حرف   خوام یدرمورد 

باش داشته  رو  جوره یهواش  همه  پسرش.  هم  خودش  هم   .

  .حواست بهش باشه

از دست رفتشون   ی   هیواسه روح   دا یاز دستم بر ب  ی من هرکار_

. باز اون  دیاز من نداشته باش  ی شتری. اما انتظار بدمیانجام م

چطور گذشته    ؟ ی. اما افسون چی زیچ  هیاون    گناهه   یبچه ب

  فتاده؟ین یشم و فکر کنم اتفاق الیخی رو ب

  :دیگوی و با آرامش م زندیم  یآرام لبخند

افسون رو   کمیخودت رو بکن.    یسخته اما تو سع  دونمیم_

بب  یب نت  خوردهی.  نی گناه  مطمئنم  تا کن.  خوب   جه یباهاش 

  .شهیم
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. ذهنش آرام  شودی م  رهی و به سقف خ  دیگویم   یآرام  "اوف"

  ی ز یشک چ  یقرار است. آرامش پدرش ب  یو دلش ب   ستین

  .داندیپشتش است که او نم

*****  

و  روز با  مشاوره  روح  هانیاول  بخاطر  شد.  سن    هیتمام  و 

ترج  پسربچه  اتاق   حیحساس  در  و  در خانه  داد مشاوره اش 

  .را هم قرار شد خودش بخرد   شیخودش باشد. دارو ها

آنقدر خوب    دیکننده است که با پسر افسون با   یعصب  شیبرا

تحت   دیروانپزشک است و نبا  کیرفتار کند اما هرچه باشد او  

  .ردیاعصابش قرار بگ  ر یتاث

  :دیگوی را مرخص کند که پسربچه م هانیو خواست

  سوال بپرسم؟ هیاز شما  تونمیم_

  .بپرس_

  ؟یمن ی شما... بابا_
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. چه  شودیم  رهی . به چشمان پسرک خشودیمشت م   دستش

کاف  د؟یگوی  دیبا اندازه  به  و    اشه یروح  یاالن  است  خراب 

  ست یو هست و ن  ست،یپدرش ن  دیدارد. چطور بگو  یافسردگ

   .سکوت کند  دهدیم حیپسر را خراب کند. ترج 

  .زمی مامانت منتظرته عز_

  .شودیو از اتاق خارج م  دیگوینم ی زی چ  گرید هانیو

*****  

[19.05.21 02:23] 

#۲4 

آمده   سیپرد  با زنان  دکتر  مطب  که  به  عفونت    ینگاهام  به 

دختر هفده    ی . آن هم جلو کشمی. خجالت مندازدیب  امی مقعد

ا  اما چاره  بود و من چقدر    هانی. درخواست آستین  ی ساله! 

  .نگران حالم باشد تواندی خوشحال شدم که هنوز م

  :دیگوی و م کندیم  نهی معا دکتر
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دکتر    رید  نکهیو بخاطر ا   دیشد  ی متاسفانه دچار آبسه مقعد_

  .زودتر درمان بشه یهرچ دی و با  دهیبه اطراف رس دیاومد

  کنم خانم دکتر؟ دیبا کاریچ_

بر  ش ی پ  دیبا_ جراح  لدیمتخصص  با  من    زر ی.  درمانه.  قابل 

. فقط کنمی م  شنهادیرو پ   قیخانم دکتر صد  ک ینیبهتون کل

چون   دیدرمان کن  ه،یسطح  ی ماریتا ب  دیلطفا دست دست نکن

  .شهیبشه و بدتر م دیممکنه تشد

  کشه؟یطول م زرشیل_

ن  ک ی  زمینه عز_ تا  ب  میرب  . فقط برهیزمان نم  شتریساعت 

ها مراقبت  روز  چند  تا  و   ییبعدش  شستن  خوب  جمله  از 

دستشو از  بعد  کردن  دکتر   خوادیم  ییپانسمان  خانم  که 

  .دنیم حیخودشون بهتون توض

  .ممنون_
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خم شوم شلوارم را    خواهمی. مشودیرج مخا  نه یاتاقک معا  از

افتاده است را بردارم که بخاطر درد    نییپا  زی که از رخت آو

پردتوانمینم اجبار  به  م  سی .  صدا  خجالت    زنمی را  با  و 

  :میگویم

شلوارم رو بردارم. بهم   تونمیاما نم  مینجوریجلوت ا  دی ببخش_

  ش؟یدیم

  .آره آره حتما _

مرا تماشا   دنیلباس پوش  ستدیای و همانجا م  دهدی را م  شلوار

  :پرسدیو او م کشمیم نیی ام را پا. تاپ باال رفته کندیم

  .بود نیسزار مانتی بودم زا دهیافسون جون شن_

  :میگویم کنمیحواس، همانطور که مانتو تن م یب

  .زمی آره عز_

  ست؟یشکمت ن ریز  نیسزار هیپس چرا خط بخ_
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م  از جا  مع   خورمیسوالش  ذهن  بر  لعنت  . فرستم یم  وبمیو 

همچ  ا  ی بزرگ  یسوت  ن یچطور  کوله  و  کج  لبخند   ی دادم؟ 

  :میگویو م زنمیم

عز_ طب  زم ی نه  گفتم.  نبود   مان یزا  یع یاشتباه  کردم. حواسم 

  .ن یسزار یگفت

  :دهدیتکان م شانه

  .ی بود  نیبودم سزار دهی آخه شن_

  .ی د یاشتباه شن _

خانم دکتر که  همان   یمعرف  کی نی و کل  مییآیم   رونیمطب ب   از

م   یکینزد برا  میرویاست  م  ی و  نوبت  بعد  روز  . میریگیدو 

و لعنت بر   کشمی و باز موقع نشستن درد م  می ریگی م  یتاکس

  درد راحت شوم؟ نیقرار است از ا ی. کفرستمیم یاب

 ت ینشده است شکا  ریتا د  یاب  هیاز من خواسته بود بر عل  عمو

 ن ی. راستش دوست دارم اپردازدی سفته ها را م  نهیکنم و او هز
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به   هانیو  ی اما هنوز دودل هستم. دوست ندارم پا  فتدیاتفاق ب

  .داستان ها باز شود نیا

*****  

از گذشت چند روز، هنوز هم در خانه عمو بهنام معذب   بعد

 م یقا  هانیرا از آ. هنوز خودم  نمیبی م  بهیهستم و خودم را غر

  تیاو نرفتم. وضع  شی کردند به مشاوره پ  ی و هرکار  کنمیم

اما همه م  یهم دست کم  هانیو طول    گفتند یاز من ندارد. 

  !باز گردد اشه یروح ی تا بچه ا کشدیم

مدرسه   به بهنام  عمو  کردلطف  عوض  را  برا  میاش    ش ی و 

گرفت   ی معتبر   س یسرو است  خانم  ا میکه  با  به   نی.  تا  وجود 

  .شدمیو زنده م مردمیاز استرس م دیایدرسه برود و ب م

 ی و فرن  میانشسته   منینش  ی و نامزدش و آرتان تو  س یپارم   کنار

ا م  ی خوشمزه  را  است  کرده  درست  نور  خاله  . میخوری که 

رو داشتند   شیکه پ  یدرمورد مراسم عروس  وشیو دار  سی پارم
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م رو  کنندی صحبت  به  رو  که  آرتان  بن  میو  از    ن،یامی است 

  .کندیم ف یتعر میبرا میعمو  نیکوچکتر

 ن یا  دمیفهم  هانیآ  شی بار رفتم اونجا پ  هی  یآره خالصه وقت_

که مثال فرستادنش واسه درس خوندن خارج، نه تنها    ییعمو

نم دا  خونهی درس  دست  ماشااهلل  هزار  تو   ساینک  ییبلکه  رو 

  .از پشت بسته ی دختر باز

  م یپا  ی جلو  زیم  ی شده را رو  یخال  ی و کاسه    ردیگیم  امخنده 

  :گذارمیم

  .وقته تک پر شده یل یخ  گنیکه م چارهیب ی ساینک_

م  دستش تکان  هوا  در  فرن  دهدیرا  ولع  با  که  همانجور   یو 

  :دی گوی م خوردیم

وقت_ از  بهناز هم آشنا    یاوه چجورم.  با دوست دخترش  که 

  س ی هم به کِ   شنیجدا م  یمدت  ای  کننی قهر م  ی حت  گه یشده د

  .کنهیفکر نم  ی ا گهید
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  چند وقته باهم آشنا شدن؟_

دوباره    نکهی. االنم مثل اشهیم  یوقته. حدودا سه سال  یلیخ_

  .جدا شدن

  چرا؟_

  ن ی کرد اون جواب رد داد. البته اول  ی خواستگار  ساینک  ییدا_

ن مستیبارش  کال  باش  ی نجوری هم  گهی.  ازدواج   میباهم  به 

  .ندیاوپن ما نقدری. مخالف ازدواجه. همستین ی ازین

چشم و    ش یبرا  سی و پارم   خنددی به حرف خودش م  خودش

  :دیآی ابرو م

دختراتو    ی لودگ  نقدریا_ دوست  اسم  حقته  پررو.  بچه  نکن 

  .اد یابا که حساب کار دستت ببذارم کف دست ب

م   کیشل هوا  به  آرتان  خنده   رودیقهقهه  از  هم  من  اش  و 

  .ردیگیام مخنده 
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و   ی آشنا شد  یجاااان، تو پارت   وشیبا آقا دار  گمی منم م  یبگ_

  .ی چند سال دوست بود

  :کندی کوسن مبل را به سمتش پرت م سی پارم

  .آرتان ی شعوریب یلیخ_

  :دیگویبا خنده م وشیدار و

  .ی. بگو مهمونهیچ  یسرتق. پارت_

  :اندازدیباال م شانه

  .ه یکیهردو   تیماه دیاسمشو عوض کرد_

  :دیگویافتاده باشد م ی زیچ ادیانگار که   سپس

  هان یداره. آ  یبابا با من چه مشکل  فهممیواهلل به خدا. من نم_

شد  عاشق  خودم  همسن  حما  که  من کردن   تیازش  واسه   .

  حرومه؟

[19.05.21 02:24] 
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#۲5 

 ن ییو سرم را پا  ماسدی حرف خنده بر دهنم م  ن یا  دنیشن  با

  :کوبدی آرتان به دهنش م شومی. متوجه ماندازدیم

  .دم نه؟ بهتره فرار کنمدا یسوت ی وا ی ا_

م  شی جا  از نش  شودیبلند  از  نمرودیم  رونیب  منیو   دانم ی. 

پارم  یعصب   ایبخندم   با   سی باشم.  صحبت  مشغول  دوباره 

دقا   شودیم  وشیدار از  بعد  کنارم    دیآیم   سیپرد  یقیو  و 

  :ندینشیم

ک  ایخدا_ م  ی کوفت  ی امتحانا  نیا  یخسته شدم.    شه؟ یتموم 

  .سفر میبر یدست جمع دیع نی ا خوادیدلم م

  :دیگوی م سیو رو به پرد  کندی باز حرفش را قطع م سی پارم

   .زدلمیعز ی به فکر کنکور باش دیشما با_

با  گنیهمه م_ باال نگه    مونیروح  دیدر کنار کنکور  رو هم 

  .ابمیتا منم کنکور رو در دیابی . منو درمیدار
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  :پرسدیو آرام م کندیم کمیرا نزد سرش

  عفونتت بهتر شده؟ یراست_

  :زنمی م لبخند

  ؟ی بهترم... تو تراس بود یلیآره خدا رو شکر. خ_

  اوهوم؟_

  هنوز برفه؟_

  هان ی. ولهینه بند اومده. دلمون خوش بود مدرسه ها فردا تعط_

  کجاست؟

  :کنمیم  ی شرتم باز  یت  ی و با گوشه    اندازمیم  نییرا پا  سرم

  .نت میبردتش گ. رونیبا عمو بهنام رفته ب_

  :دیگویم  رلبیو ز پردیباال م  شی ابروها

  کارا؟ نیبابا و ا_
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و  یب  ی ها  محبت به  بهنام  عمو  دستم    هانیاندازه  کار  دارد 

اند. حق هم  محبت و عالقه تعجب کرده  نی. همه از ادهدیم

  ی محبت کند؟ آن هم کس  نقدری ا  بهیغر  کیبه    دی دارند. چرا با

اسمش را بشنود. اما چه    خواستیمن  ی که تا چند روز قبل حت

از او بگذرد.   تواندی از دستم ساخته است؟ هرچه باشد نم  ی کار

به او   ی گرید  ی از هر بچه    هانی است و  دهیکه تازه فهم  یوقت

  !است  کترینزد

  خاله نور کجاست؟_

  .دونیفر ییخونه دا_

 ی   انهیآن ها رفته است. بلکه بتواند م  شیبخاطر من پ  دانمیم

از رازم    ی زیآن ها را هم با من خوب کند. به من قول داد چ

نگو نگودیبهشان  خورد  قسم  امدی.  نزند...   ر ی ز  دوارم ی.  قولش 

چه عمو   میدوست بودم. چه عمو ها  لیفام  یل یراستش من خ

  یی رقمه دا  چیه   ما. اساینک  ییچه خاله نور و نهال و دا  م،یها

و همسرش توران، به دلم    ن،ی و دخترانش ژاله و روژ  دونیفر
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جدا بافته   ی . اصال با ما فرق داشتند. انگار تافته  نشستندینم

احساس. از آن دست خانواده ها   یبودند. به شدت متکبر و ب

 ی اما کاف  ستندیایکنند پشتشان م  ی هرکار  شانیکه دختر ها

هم از من متنفر    شهی...! همنندی بب  ی زی چ  ی گری است از دختر د

  .بودند. بخاطر نفرتشان از پدرم

برم  هانیآ مطب  م  یو سالم  گرددیاز  همه  جواب کندیبه   .

  ش ینگاهش نکنم. صدا  کنمیم  یو سع  دهمیسالمش را آرام م

  :دیگویکه م شنومی را م

  د؟یبنداز یرو ک یعروس دیگرفت  میتصم یبه سالمت_

  :دیگوی م سی پارم

ماه    یو پنجم اسفند. که بعدش راه  ستیخدا ب  دیآره به ام _

  .میعسل بش

  به به. کجا؟_

  :دی گوی م وشیدار
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  .شیک_

کنم واسه    ی زی استراحت ر  هیخوش بگذره... با اجازتون من  _

  .شمیشام بهتون ملحق م

  :فرستدیم رون ی نفسش را پر صدا ب سی پرد

  .ش یک می. بردی مسافرت ع  میاوف. ما هم بر _

  :رودیم ی ره اچشم غ سی پارم

  .مایباش میخوای تازه عروس داماد تنها م د؟یای ب شی کجا ک_

 گه یشهر د  هی  می. برمیشما دارم... اصال نخواست  کاریمن چ_

  .نمیجنوب رو بب خوادی. دلم میجنوب

 شوم ی و مجبور م  خواندی که نامم را م  شنومیرا م  هانیآ  ی صدا

  :نگاهش کنم

  .کارت دارم ایزحمت ب یلحظه ب کیافسون... _
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. با ستمیای م  ری و با تاخ   اندازم ی به جمع ساکت شده م  ینگاه

. از استرس  میرو یو پله ها را باال م  میافتیفاصله از هم راه م

و در ذهنم هزار سوال است که با    جومی را م  م یلب ها  خودیب

  ی دارد؟ سخت است در صورتش زل بزنم درصورت  ی کار  من چه 

م فکر  خ  کندیکه  حتکارم   انتیمن  و  در   ی.  است  سخت 

با خودم    فمیکه مرا باور نکرد. تکل  یصورتش زل بزنم درصورت

  !. هم بدهکارم هم طلبکارستیروشن ن

م  در باز  را  م  کند یاتاقش  اشاره  وارد شوم.    کندی و  اول من 

وارد  کنمیم  ی تشکر  رلب یز م  و  رو شومی اتاقش  دوباره   ی . 

قرار    میو او هم دوباره رو به رو  نم ینشیم  یچرخ  یهمان صندل

نمردیگیم چرا  که    فهمدی...  دارم  دوستش  آنقدر  هنوز 

بنش  ی نجوریا  توانمینم نم   نم؟یمقابلش  در   توانمیچرا  فکر 

  از خودم دور کنم؟ نمشیبی م یآغوش گرفتنش را وقت
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دور شود اما چرا   شانیتا ذهنم از افکار پر  دهمیرا تکان م   سرم

که من فکر    ییزهای ذهن او هم با چ  یعنی  زد؟ینم   یاو هم حرف

   !دانمیم دیپر است؟ بع کنم،یم

  :شودیو از دهانم خارج م کنمی را تر م لبم

  خب؟_

  :دی گوی و م دیآیم  رونی فکر ب از

  ...خب_

  ؟یداشت   کارمیچ_

[19.05.21 02:25] 

#۲۶ 

م  دستانش  قالب  هم  به  من    کندی را  نگاه  به  نگاه  دوباره  و 

مدهدیم کاش  ال  شدی.  ببرم  که   ی موها  ی دست  بورش 

  ل یدل  نیسال ها به هم  نیا  دیاست... شا  هانیو  ی همرنگ موها
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 هانیو  بیبود که فراموشش نکرده بودم... بخاطر شباهت عج

  !به او

ن_ که  خودت  وقتش  مشاوره   ی ومدیبخاطر  به  اونم  البته   .

د  هی  شی پ   فرستمتیم م گهیروانپزشک  اما  درمورد   خوامی. 

  هان یبا مشاور و  ی. به عنوان مادرش موظفمیصحبت کن  هانیو

  .ی و به حرفاش گوش بد یحرف بزن

  شده؟ ی زیچ_

  .الزم رو بهت بکنم  ی ها هیتوص خوامینه نه نگران نباش. م_

_...  

جان!    نیبب_ مهمتر  یکیافسون  بهبود  ز یچ   نیاز   ی واسه 

ها اون    یقربان  ی کودک  مقابل  در  مادرش  پدر  رفتار  تجاوز، 

. ی خودت رو باال ببر  ی   هیروح  دیبا  یلیست. اول از همه خبچه

. ازت  یمشاوره ش  دیهم که شده با  هانیبخاطر و  نیهم  واسه

  ...یرو مقصر ندون هانیناخواسته و یحت وقتچ یه خوامیم
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  :میگوی تند م

  .وجه چی نه اصال. به ه_

نداره.   ی ریتقص  چی که اون ه   ی بد  نانی بهش اطم  دی برعکس با_

کن  دیبا اتفاق   یبگ   یباهاش صحبت  هر   تونهی م  فتهیم  یکه 

  ز یچ  نیا  دیبهت بگه. مدام با  دیروت حساب کنه و بهت بگه. با

  اصال؟ یکنی... باهاش صحبت می ها رو بهش بگ

  :گزمیم لب

از اون شب درمورد اون موضوع    گهیراستش... نه! ما د_ بعد 

   .میصحبت نکرد

کارت باعث شد اونم نتونه حرف دلش    نی. ای خب اشتباه کرد_

اند  بیرو بهت بزنه. حاال ع به بعد همراهش باش.    نیاره. از 

هوقتچ یه ه  وقتچ ی.  گر  وقتچ یافسون.  نکن.   ه یجلوش 

ناراحت  ی نجوریا د  یبخاطر  شده  که  هم  بهت    ی زیچ  گهیتو 

  .ی بد ادیبودن رو بهش  ی قو دی. بایباش ی قو دی. باگهینم
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  :کنمیم نییرا باال و پا سرم

  .رو   زایچ نیا دونستمی. من نمیگی درست م_

  .هیعیطب_

  :میگویو پر بغض م شودیاشک آلود م چشمم

  شه؟ی خوب م یک_

برا  کندیم   یتصنع  اخم م  نیاول  ی و  احساس  در   کنمیبار 

  :شودیمهربان م یمقابلم کم

   .االن گفتم محکم باش نیهم_

  :کنمیرا پاک م  اشکم

   .رهی . اون صحنه از جلو چشمم کنار نمستی دست خودم ن_

  .برو مشاوره گمیکه م نهی واسه هم_

_...  



Page 179 of 623 

 

ازش    میری هم نگران نباش. فردا م  یدرمورد اون مرد عوض_

  .میکنی. همه سفته هاتم پرداخت م می کنیم تیشکا

ازتون تشکر کنم. بعد از سال ها اومدم   ی چجور  دونمیمن نم_

  .با مشکالتم مزاحم شما شدم ی نجوریو ا

  .افسون ی از خانواده ا ی تو جزو_

و   کنمیجمله را با درد گفت. سکوت م  نیا  کنمی م  احساس

جمله ساده حالم را    نی. با هم شومی م  رهیخ  ش یبه چشم ها

  .دگرگون کرد 

م  دفعهنیا چشم  دستدزددیاو  م  ی.  لباسم  و    کشمیبه 

  :میگویم

  برم؟ تونمیم_

وا  هی_ مسای لحظه  خواهش   ی زیچ  هیازت    خوامی.  بپرسم. 

   ومن چونیمثل گذشته نپ کنمیم

  :پرسدیو م شودی م رهیخ  میچشم ها به
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  ه؟یاون بچه ک ی بابا_

  ی سوال را بپرسد. کم  نیبعد از سال ها دوباره ا  کردم ینم  فکر

خودم را محکم نشان دهم.    کنمی م  یاما سع  شومیدستپاچه م

   است؟ یچه سوال نیا

 نی. امهی. جوابم همون جواب قدهانینکرده آ  رییتغ  یچی ه_

  .بچه بابا نداره

  :زندیم پوزخند 

  پس از بوته به وجود اومده؟_

 ی ر ی که از لرزشش جلوگ  کنمیلرزانم را به هم قفل م  دستم

  .کنم

. یخواستم. فقط خواستم منو باور کن  ی زیچ  هیمن از تو فقط  _

  ...ی کردیاگر باور م  دیچون و چرا. شا یب

  :دیگوی و او م شومیم ساکت

  ؟یچ کردمی اگر باور م_
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  .یچی ه_

  :ندینشیم ش یابروها انیو اخم م رود یباال م یکم شیصدا

  ی باور کن باور کن. چجور   یگیباور کنم افسون. فقط م  ویچ_

وقت کنم  کس  ؟ی دی نم  یحیتوض  ی باور  اگه  سرت   ییبال  ید 

نکرده.   ی به زور باهام  کار  ینه! کس  یاورده بگو. خودت گفت

باورم کن باورم کن. بچه خود به خود به وجود   یبگ  ی فقط بلد

  مگه؟ یمقدس  میکه. مر ادینم

م  ی پوزخند لبم  است   یمقدس! خودخواه  می. مرندینشیرو 

  مقدس ندارم؟ میاگر با خودم فکر کنم کم از مر 

  :میگویو م شومیم بلند

د_ چ  گهیاالن  همه  نرهید  یواسه  ا  ی ازی.  ها   نیبه  صحبت 

  .پسر منه. فقط من. منِ تنها هانی. آستین

_...  
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بابت همه کمک هات مرسیها مرس  ه یبابت توص_ . واقعا ی. 

 هانی. حتما تا االن عمو و ونییپا  رمیازت توقع نداشتم. من م

  .اومدن

ها  چشم چشم  پشت    رمیگیم  هانیآ   قراریب  ی از  بهش  و 

باز مکنمیم را  اتاق  خارج   خواهمیکه م  نیو هم   کنمی . در 

  :دیگویشوم م

  افسون؟_

[19.05.21 02:26] 

#۲۷ 

است؟    تابیاو هم ب  ی صدا  کنمی . چرا حس متابمی دل ب  باز

  زنم؟یتوهم م یعنی

  ..._:کنمی م نگاهش
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... از ی گردیدنبال کار م  ی کفش کرد  هی  ی بابا گفت پاتو تو_

  م یقبل  ی کار کن. از منش  ی. به عنوان منشمطب خودم  ای فردا ب

  .دمیمبهت  ینبودم. حقوق خوب یراض

و اعتراض کنم که دستش را    م یبگو  ی زیچ  کنمی دهان باز م 

  :آوردیبه نشانه سکوت باال م

  !یبا بابا و مامان طرف یمخالفت نکن. مخالفت کن_

*****  

اما توان باز    شنومی خاله نور را م  ی صدا  ی داری خواب و ب  انیم

  .کردن چشمانم را ندارم

   افسون؟ افسون جان خاله؟_

صورت مهربان    دن یو با د  کنمی باز م  ی را به سخت  میها  پلک

 کنمیم  یشده است، سع  لیخاله نور که به سمت من متما

  :نمیبنش

  شده؟ ی زی جانم خاله چ _
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   .تهیکنم. روز اول کار دارتیگفت ب هانینه قشنگم. آ_

  :کشمی کوتاهم م ی به موها یو دست نمینشیم

  ...اما خاله _

باهاش عزشی ه_ برو  به ه زمی...  فعال  اعتماد    چکسی. عموت 

شرمنده   شینجوری. همیبذاره کار کن ی ا گهید  ی نداره که جا

  .تو هست، شرمنده ترش نکن ی 

  .خاله تونمینم هان؟ یآخه با آ_

  :ردیگیو دستم را در دست م ندینشیتخت م ی رو کنارم

که   دونمی. میبگ  ی زی بهش چ  ی خواینم  دونمی. مزدلمیعز_

  کم یخودش قلبا تورو باور کنه. اما تو هم باهاش    ی دوست دار

رو از چشمات    تیخودتو نشون بده. بذار معصوم  کمی.  ایراه ب

  .بخونه

  .خاله رهی د یلیاالن خ_

  :کشدی و به صورتم م آورد یرا باال م   دستش
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. پاشو صبحانه  زمی . پاشو عزستین ری د یچی وقت واسه ههبچ _

  .مطب دیبر دیکه بعدش با میبخور

م   از خارج  قرار    شودیاتاق  شده  انجام  عمل  در  مرا  رسما  و 

  م یبرا  اد یآنقدر ز  هانیآ  دنیبفهمند د  خواهندی. چرا نم دهدیم

مدام محل کارش او را   دیسخت است؟ در خانه کم بود حاال با

  خواهد ی. باز خوب است که مدهمیم  رونینفسم را ب  نم؟یبب

کمتر    ی نجوری. ا کند  یکم کم خانه اش را جدا کند و تنها زندگ

.  فتمیب  ییبعد ها به فکر جدا  دی... هرچند من هم بانمشیبیم

  سربار عمو و خاله باشم؟ یتا ک

  ده یتخت اتاق مهمان خواب  یکیآن    ی که رو  هان یبه و  ینگاه

م ماندازمیاست  لبم کش  مدیآ ی .  بلند  به طرفش    شومی .  و 

ارومیم چقدر  ا  نی.  بوسه  است.  شده  آرام    ی رو  ی روزها 

. امروز پنجشنبه است و مدرسه ندارد. دلم  نشانمیصورتش م

خ  شیتنها   خواهدینم که  است  درست  راحت    المیبگذارم. 

.  رساندی به او نم  یبی رقمه آس  چ ی. به هرحال عمو بهنام هتاس
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به    دیاست. اما باز هم با  دهیرا فهم  ز یحداقل االن که همه چ 

د مردها  با  پسرکم  باشد.  او  به  بسپرم حواسش  نور    گر ی خاله 

چطور از آرتان    دمیدیندارد. مخصوصا م  یخوب  یلیخ  ی   انهیم

آکندی م  ی دور طب   نیا  گفتیم  هانی.  ها  العمل   ی عیعکس 

نزد بهش  محبت  با  هرکس  م  شودیم  کیاست.    کندیفکر 

  ی برساند. مخصوصا آرتان که پسر شوخ  بیبهش آس  خواهدیم

کنار آمده   یبه خوب  هانی. فقط با آکندیاست او را معذب م

پدرش است... و با   کردیفکر م نکه ی است آن هم فقط بخاطر ا

  .شودی عمو بهنام هم دارد راحت م

. بعد از شستن شومی و از اتاق خارج م  کنمیرا نوازش م  سرش

تعو و  صورتم  و  م   ضیدست  سمت  به  خور  زیلباس    ی غذا 

پارمرومیم نور و    ز یپشت م  هانی و آ  سی . عمو بهنام و خاله 

خوبنشسته حس  د  یاند.  دست   دنیبا  بهم  مقابلم  صحنه 

اند و صبحانه خوردن را شروع نکرده   کدامچ یه  نکهی. اددهیم

خ به  صبح  هستند.  من  جواب    میگوی م  ریمنتظر  همه  و 
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حتدهندیم دلخور  سی پارم  ی .  وجود  ابرو   اشی با  به  خم 

  .آورد ینم

  :کشدیکنارش را عقب م  یو صندل ستدیای بهنام م عمو

  .دخترم نی بش  شمیپ ایب_

پدرانه. کاش بتوانم   ی . بوسه انشاندی م  امیشانی پ  ی رو  ی ا  بوسه

   !کنم از عذاب وجدانش بکاهد ی کار

نگاه خ  نمینشی م  زیم  ی رو م  هانیآ  ی   رهی و  رفتار نمیبیرا   .

  .دیآی م بیعج شی پدرش با من به شدت برا

  :دهدیو به دستم م زدیریم  ی چا یدر فنجان  مینور برا خاله

. نسبت یشناسیدرست نکردم. عموت رو که م  مرویامروز ن_

هرروز بخوره. اگه    دینبا  یبه تخم مرغ ضعف داره و بخاطر چرب

  .واسه تو بشکنم ی خوایم

  :زنمی و لبخند م دهمی را کنارم قرار م فنجان

  .خورمیم ییگردو  رینه خاله جون دستت درد نکنه. پن_
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  .نوش جان_

  :دیگویم س یبه پارم  رو ردیگیهمانطور که لقمه م هانیآ

  ؟ی کن کاری امروز قراره چ یآبج_

  :دیگوی و سپس م نوشدیم ی چا  یکم سی پارم

م _ عروس  رمیدارم  دار  میلباس  با  بعدش  کنم.  پرو    وش یرو 

  .واسش کت و شلوار بخرم رمیم

  :دهدیبه من ادامه م رو

  افسون؟ ی لباس بخر ی خواینم_

  .شودیعمو بهنام بسته م ی ام با صداباز شده مهین دهان

 اد یزحمت بذار افسون از فردا ب  یب  هان ینخره. آ  شهی مگه م_

لباس  واسه خودش  بره هم  مامانت  با  رو  امروز عصر  سرکار. 

  .هانیبخره هم واسه و

  :بازدی اما خودش را نم  پردینامحسوس باال م  هانیآ  ی ابرو  ی تا
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دم چون خودمم قراره با آرتان نگرفته بو  یضی مر  چیامروز ه _

با    برم یلباس بخرم. االنم فقط افسون رو م  یبرم واسه عروس 

  .میگردیبرم عیآشنا بشه، سر طیمح

  :زندیم ینور لبخند بشاش خاله

  .دیبر دیقربونتون برم. بر_

[19.05.21 02:27] 

#۲۸ 

. اگر عمو اندازمیم   ن ییو خجل سرم را پا  رم یگیبه دندان م   لب

در عوض    دهد،یبهنام ما را نامحسوس به سمت هم هول م 

که آدم را خجالت زده    آورد یدر م   ی خاله نور آنقدر تابلو باز

 هانیدرک برسند که راه من و آ  ن ی. اما کاش هردو به اکندیم

  !شودی با هم هموار نم گرید

  :میگوی و م کنمیدهان باز م  باالخره
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  ک ی  یعمو جان. هنوز به عروس  دیفت یتو خرج ب  ست ین  ی ازین_

  .خرم ی حقوقم خودم لباس م نیماه مونده. با اول 

  :زندیو لب م  کشدیکوتاهم م ی موها  ی را رو  دستش

ا  ی برا_ ک  نیتو  واسه  نکنم  رو  دختر    یکارا  دخترم؟  کنم 

  .مقشنگ

 هان یو آ  سی متعجب پارم  ی نگاه ها  ری . زاندازمیم   نییرا پا  سرم

  ر ییهمه تغ  نی! اکندی. هرکس هم باشد  تعجب مشومیذوب م

  چطور ممکن است؟

  :کندیصاف م ییگلو هانیآ

  .افسون می حاضر شو بر ی شد  ریاگه س_

  :کنمیم نییرا باال و پا سرم

   .شدم... دستتون درد نکنه ریوقته س  یلیخ_

که حاضر شوم.    گردمی و من به اتاق برم ندیگویم یجان نوش

شده    بمیخانم نص  الی که از مزون ن  ی اشده   زیآو  ی مانتو ها  نیب
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 یگلبه  ی . مانتودارم ی را برم  نشیو گران تر  نی تر  کیاست، ش

بلند آست   ی رنگ  مقابلم   نیچ   شی ها  نیکه  را  مانتو  دارد. 

  ز ی اغراق آم  ی ادیمحل کار ز  ی ... براکنمیم  یو نوچ   رمیگیم

   !است

زانو قدش   ی که تا باال  دارمیبرم  یکیرنگ ش  یمشک  ی مانتو

  .دیآیبه رنگ پوستم م دانمیکه م یاست و شال سرخاب

  د ی آیحرف ها به من نم  نیساله دارم درست، ا  ازدهی  ی   بچه

هم درست...   نی ا  م،یستیمال هم ن  گرید  هانیدرست، من و آ 

زن هستم و هنوز عاشق! دلم    کی اما اول و آخرش من هم  

بدرخشم. حت  خواهدیم اگر    یمقابل چشمانش مثل گذشته 

  !دوباره نداشته باشمش وقتچ یه

 نجا یکه ا  یمدت  نی. در انشانمیصورتم م   ی هم رو  یکم  شی آرا

 یبودم صورتم رنگ به خود نگرفته بود و حاال احساس خوب

  .دارم 
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نگاهش    یو کم  نشانمیم  هانی صورت و  ی رو  ی بوسه ا  دوباره

مکنمیم خارج  اتاق  از  سپس  آشومی.  به   ی رو  هانی.  مبل 

  :میگویم ی انتظارم نشسته است. به سخت

  .من... آمادم_

. شودی صورتم م  ی   رهی خ  هیو چند ثان  کندیرا بلند م   سرش

  :ستدیای و م  دزددیسپس چشم م 

  .میبر_

 ی ب  گذرد یکه م  ی. کممیافتیو راه م   شومیم  نشیماش  سوار

  :پرسد یمقدمه م

  ؟ی چرا موهاتو کوتاه کرد_

که    گزمی ام را مو لب کش آمده   شومیتوجهش خشنود م  از

  :نرود  شیجلو میآبرو

  چطور؟_
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م  شانه ماندازدیباال  مثال  ب  خواهدی.  به  کند.   یتفاوتیاظهار 

  :شناسمشیمثل کف دستم م

  .ی نجوریهم_

  .شهی... دوباره بلند مکنهیرو دوا نم ی گفتنش درد _

  .بدونم خوامیم_

  .شومیم وسیو ما اندازمیم ن ییرا پا سرم

  .کوتاه شده دمیشدم، د  داریروز ب هی_

  ؟یچ یعنی_

  .... شب کوتاهش کرده بودیاب_

  :آوردیو به زبان م شودیهم دستش مشت م باز

  .... خار مادرشوکنمی م  س ی... دهنشو سرویسمیآشغال ساد_

حرف    ن یو ا  هانی. آدوزمی گرد شده ام را به او م  ی ها  چشم

  :میگویو با  ته خنده م  ردیگیام مچرا خنده  دانمی ها؟ نم
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  .روانپزشک مملکت رو_

  :دیگویم تیبا همان جد ی خنده ا چیه بدون

خودش به درمان    کنهی روانپزشک مملکت چند روزه حس م_

  .داره  اجیاحت

. با خودم است  شومی و ساکت م  رم یگی را به خودم م  حرفش 

وقتگر ید از  آمده  ی...  من  اکه  چقدر   ی نجوریام  است.  شده 

. چقدر دردآور  ی اشده  یکس  یمزاحم زندگ   یسخت است بفهم

  .یعذاب ی که دوستش دار یکس ی برا یاست بفهم

  .دی ببخش_

  :دیگویحواس م یب

  رو ببخشم؟ یچ_

اذ  دونمیم_ من  معذرت   تتیاومدن  واقعا  من  من...  کرده... 

  .هانیآ خوامیم
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  خواهد یاست. دلم م  رهی اما او به رو به رو خ  کنم یم  نگاهش

  .میندازی مرتب بورش ب ی ها  شیآن ر ی رو ی ابوسه

  .نکرده تمیاومدن تو اذ_

_...  

  .کرده تم یکه سرت اومده اذ ییبالها_

م  اخمم باز  م  شودیاز هم  دلم  اخنددیو    ی عنیحرفش    ن ی. 

   مهم هستم؟  ی هنوز اندک  یعنی  ن یا  گر؟یناراحت است د  میبرا

  .یکه به فکرم یمرس_

بگودهدینم  یجواب دارم  انتظار  چه  م  د؟ی.   کنمی خواهش 

جان؟   برا  دیبگو  ا یافسون  است  هست  میمعلوم  اصال    ؟ یمهم 

به زبان   دیمگر؟ حتما نبا  ستین  یکه به فکرم است کاف  نیهم

 کند ی مرا آدم حساب م  زیکه عالرقم همه چ  نی که... هم  اوردیب

   .ارزش دارد  ییایدن میبرا
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م  دانمینم و موس  ابانیبه خ  ره ی. خگذردیچقدر   یقیهستم 

   .دهم یگذاشته است را گوش م هانیکه آ یآرام

   خوشگل ی بایمغرور جذاب، ز"

   "قلبم تو مشته نیدرشته، ا چشمات

   بود؟ یچ نای تو و رام نیمشکل ب_

[19.05.21 02:28] 

#۲۹ 

نگاهش کنم    نکهیو من بدون ا  کندی را کم م  یقیموس  ی صدا

   :میگویم

   ؟یمشکلچه _

بخاطر تو بابا عقد ما    دونمیخودتو به اون راه نزن افسون. م_

   ...که یگفت ی ز یچ هیتو  دونمی رو بهم زد. م

   !نداره یبه من ارتباط _
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من حق    گه؟ینم  ی زی به من چ  چکسی ! چرا هفهممیمن نم_

   نه؟ ایبهم خورد   ی دارم بدونم چرا عقدم اونجور

. حسادت مثل کندی لبم جا خوش م  ی رو  یمعن  یب  ی پوزخند

  .خوردیو جانم را م افتدیخوره به جانم م 

    ؟یپرسیچرا از خودش نم_

   نا؟یرام ؟یاز ک_

   ...آره _

   .ستی. خونه هم ندهیتلفنش رو جواب نم_

 دانمیناراحت است. م  شی . چقدر براشودی تر م  د یشد  پوزخندم

به    هانیآ  ی که به عالقه    ستی است اما دست خودم ن   یعیطب

  :پرسمیمقدمه م ی. بکنمی حسادت م گر یدختر د

   ؟ی دوستش دار_
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م  ینیسنگ احساس  را  رو   کنمینگاهش  به  رو  از  چشم  اما 

و بدون جواب   دارد یرا نگه م  نیبعد ماش  ی ا  ه ی. ثانرمیگینم

  :دیگویدادن به سوالم م

   .میدی شو. رس اده یپ_

*****  

 هانیو  ی ها  هیو گر  غیج  ی صدا  م،یشویکه وارد خانه م  نیهم

و به   زنمی. با ترس اسمش را صدا ملرزاندیدست و دلم را م

   :دی آی هم دنبالم م هانیو آ دومیسمت پله ها م 

   شده؟ یچ_

خودم را داخل آن    بایو تقر  کنمیباز م  ادیاتاق را با شدت ز  در

 س یو پرد  کندیم   ه یدر آغوش خاله نور گر  هانی . وکنمیپرت م

ا آرتان  م  ستادهیو  مکنندی نگاهشان  به سمتش  در    روم ی .  و 

   :کشمی آغوشش م

   ؟یکنیم ه یدورت بگردم مامان چرا گر_
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   :دیگویم وسیو ما شودیم  کمینزد آرتان

بد _ قصد  من  خدا  به  ا  ی افسون  واسه  فقط    نکه ینداشتم... 

. میکن  ی اس فور باز  یپ  میبر  ایش سر نره بهش گفتم بحوصله

 ی نجوری چرا ا  دونمی . به خدا نمدی شد ترس  یچ  دونمینم  هوی

   .کرد 

م  بندمی م  پلک را  ببوسمی و سرش  ک  چارهی.  قرار    یپسرکم. 

از ته دلش را دوباره    ی قرار است خنده ها  یاست خوب شود؟ ک

   نم؟یبب

   :دهم یچشم به او مو  شنومیرا م هانیآ ی صدا

   جان؟ هانیشده و یچ_

   :دهمیاو من جواب م ی جا به

   .کردی م ی اس فور باز  ی... باهاش پیاون عوض_

   :کشدی به صورتش م یدست آرتان
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 ی گوه   نیوگرنه همچ  دونستمی. لعنت به من. من نمی وا  ی وا_

   .خوردمینم

  ی و مهربان  یو با نگران  گذاردیام مشانه  ی نور دستش را رو  خاله

  :دیگویم

   .شد ی نجوریا  ی روز نبود هیخاله.  دی ببخش_

   ...دیندار ی ری نه خاله. شما که تقص_

   :دهمی به آرتان با لبخند ادامه م رو

   .یدونست ی. نمزمیتو هم خودتو ناراحت نکن عز _

   :فرستدی م رونینفسش را ب هانیآ

  رون یب  می. االنم بهتره که همه بره یعیعکس العمل ها طب   نیا_

   .مادر پسر باهم صحبت کنن

 هانی. آرودیم  رون ی ناراحت زودتر از همه ب  ی ا   افهیبا ق  آرتان

   :دیگوی گوشم آرام م کینزد
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اونم از   یکن  ی کن کار  یباهاش صحبت کن. سع  متیبا مال_

   .ترسش بگه

عد از بسته شدن در، دو دستم  و ب  کنمیم  نییرا باال و پا  سرم

و نگاهم را در نگاهش   دهمیقرار م  هانیرا دو طرف صورت و

   :کنمی گره م

 ی همه چ ؟یکنی م تیخودت رو اذ نقدر یدورت بگردم چرا ا_

ما   ی همه خانواده    نجایتو امنه. ا  ی االن جا  زمیتموم شد عز

    .. همه دوستمون دارنزمیهستن عز

_...   

تنها   ی تنها  یبا کس  ،یحواست رو جمع کن  دی درسته که با_

همه آدما   یفکر کن  دیاما نبا  ،یرو به من بگ   یهمه چ   ،ینباش

    .زدلمیبدن عز

   :دیگویبغض م با

   مامان؟_
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   جان مامان؟_

   .تونمیمن بدون تو نم ؟ی سرکار نر شهیم_

   ...اما اخه مامان_

   :لرزدی م شیصدا

نم_ مامان. من  نباش  خوامیتورو خدا    کنم ی. خواهش میتو 

   .مامان. تنهام نذار

کردن.    سخت اضافه  احساس  است  نکردن. سخت  کار  است 

 ی سخت است بخواهم کل خرجمان را عمو بدهد. اما ترس تو

و سرش را به آغوشم   کندی کار خودش را م  هانیو  ی چشم ها

   :فشارمیم

   .سرکار رمیباشه مامانم. نم_

*****  

[19.05.21 02:29] 

#۳۰ 
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م   یاعصاب  با خانه  وارد  شکامیشویداغان  اب  تمانی.   ی ب  یاز 

چشمانم انکار کرد. و ما   ی ماند. او آمد و پررو پررو جلو جهینت

   .مینداشت یهم مدرک

به   خواستمیم  ی قاض  ی چشم ها  ی خودم نبود که جلو  دست

دور بدنم قفل شد. فقط توانستم   هانیاو حمله کنم اما دستان آ

  هانیکردند... اما آ  رونمیفحش بدهم که از آنجا ب  خوردیتا م

  د ی کوب  یکه به صورت اب  یبا مشت  ابانیخ  ی بعد از دادگاه، تو

گوشم   ی تو  امعمو بهنام مد  ی دلم را خنک کرد! صدا   یحساب

   :زندی زنگ م

بهمون آدرس مدرسه    ری. دی کردی م  تیش شکابه وقت   دیبا_

   .ی دی ترسیم دیافسون. نبا ی رو داد

دگفتی م  راست شکا  میتصم   ر ی.  آن   تیبه  اما  قدر  گرفتم. 

 م ی ناراحت کننده است که قدرت تصم   میآمده برا  شیپ  طیشرا

   .نداشتم ی ریگ

*****  
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.  زندیرا بهم گره م  شیو دست ها  آوردی خانه را به صدا در م  در

م را  دستانش  م  شکاندی قلنج  آماده  را  مشتش  به  کندیو   .

به   یو اب  کوبدیبه صورتش م   یمحض باز شدن در خانه، مشت 

 ی و با همان کفش، پا رو   شودی. وارد خانه م شودی عقب پرت م

   :گذاردیم شیگلو

   .معلم ی سالم آقا_

. به صورت  کوبدی به صورتش م  گرید  یو مشت  شودیخم م  و

کرده بود،    تیمثل دست گلش را اذ  ی که برادر زاده    ی نامرد

محبوبش تجاوز کرده و    ی ساله   ازده ی  هانیکه به و  ی به نامرد

  .قسر در رفته بود

گلو  دستش دور  ها   فشردیم  شیرا  دندان  هم    شیو  به  را 

  .سابدیم
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... اگه اسم ی آقا معلم. اما کور خوند  ی در بر  ی خوب تونست_

بهنام  نم  من  پا  ذارم یپارساست،  هام  بچه  شه.    مالیحق 

   ؟ی ال.. ی دیفهم

جدا کند و سرفه کنان   شیدست او را از گلو  کندیم  یسع  یاب

   :دیگویم

پدر مادر بود. االن پدر   یدختر ب  نیا  دونمیکه من م  ییتا جا_

   کرده؟ دای از کجا پ

جا_ و  عموشم  قبل پدرش.  ی من  پدرشوهر  هم هستم.    شی .. 

   االن؟ ی دیفهم

  .شودی اش مکروه مو چقدر چهره  زندیم حانهیوق  ی پوزخند

   ؟یکن یت پدربزرگکه واسه نوه ی تا االن کجا بود_

پر    شیدفعه دندان ها  نیو ا  کوبدی به صورتش م  ی گرید  مشت

   .شودیخون م
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ربط_ تو  به  ح  یاونش  ال  فی نداره.  به   یستی ن  قیکه  دستم 

 اج یکه اون دختر و پسر به من احت  فی. حخونت آلوده بشه

تا    کردمیم  زونتیت آوکیر از    نجا یاالن هم  نی دارن وگرنه هم

   .ی کردی ازش استفاده م دیکجا با یبدون یتو باش

*****  

و حاال آرتان    می لباس بخر  میآن روز نرفت  هان،یحال بد و   بخاطر

بازار بروند و خاله نور اصرار دارد ما   خواهند یدوباره م  هانیو آ

. هرچه مخالفت کردم گوششان بدهکار نبود. میهم با آن ها برو

   :به رفتن شدم  یراض هانیدر آخر با حرف آ

. اجازه بده کم کم  ایبا آرتان ب  هانیواسه بهتر شدن رابطه و_

خوب شده و   یل ی. تا االنم خ زهی آرتان رو بشناسه و ترسش بر

که   نمیبی. مکنهی چند کلمه باهاش صحبت م  ی حداقل روز

  .از آرتان نداره یترس گهید
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  پش یتنش کنم و مشغول بستن ز  دارمیرا برم  هانیو  یباران

 ر ی. زروزها حالش بهتر است   نی که ا  مینگو  شودی. نمشومیم

   :میگویلب م

   .شکرت  ایخدا_

   مامان؟_

   :کشمی به صورتش م یدست

   جان مامان؟_

   .خوشحالم یلیخ_

   زم؟یچرا عز_

 یل یبابامم خ  شی پ   نکهی. از اخوشحالم  یلیخ  نجامیا  نکهیاز ا_

   .خوشحالم

از غم م  چشمانم پدرش   هانیآ  می. چطور بهش بگوشودیپر 

هنوز متوجه نشده است   هان،یچطور او با وجود رفتار آ  ست؟ین
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ن  کیمثل    هانی که آ  خوردیاصال چرا غصه نم  ست؟یپدرش 

   د؟یگوی بهش پسرم نم کند؟یپدر با او رفتار نم

ازدواج کن_ با هم  خوشحال تر هم    یلیخ  دیاگه شما دوباره 

   .د یرو دوست دار گهیدهمهردوتون  دونمی. چون مشمیم

   .خوش رنگش  ی . موهاکنمیرا نوازش م  شیموها

ازدلمیعز_ د  ن ی.  اافتهینم   گهیاتفاق  به  نکن    زایچ  نی.  فکر 

    خب؟

   :ردیگی از غم م ی هاله ا نگاهش

   .باشه_

باران  زنمی م  لبخند م  یرنگ  ی ری ش  یو  را  کنمی تنم  . دستش 

  م یکه حرفش قدم ها  میاز اتاق خارج شو  میخواهی و م  رمیگیم

   :کندی را متوقف م

   .مامان ی خوشگل شد یلیخ_

   :دمشیو به آغوشم فشار م خندمیم
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   .زم یعز ی شد  پیخوش ت ی تو هم حساب_

. شودی . پسرکم دارد بزرگ مشودی روز به روز بلند تر م  قدش

   .شودی مرد م

   :بوسدی را م  مان یو صورت هردو  دیآینور به سمتمان م  خاله

   .به سالمت. خوش بگذره بهتون دیبر_

   .مادربزرگ یمرس_

. سرش  کنمیبه خاله نور نگاه م   دهیو لب گز  رد یگی گر م  تنم

و  ر   یوصف نشدن  یو با مهربان  کند ی م  نییباال و پارا با لبخند  

   :دی گویم هانیبه و

   .دلم زیقربونت برم عز _

[19.05.21 02:30] 

#۳1 

به انتظار    نیو آرتان کنار ماش  هانی. آمیشویخانه خارج م  از

آرتان   دنیبا د  هانیو  گری. دکنندی و صحبت م  اندستاده یما ا
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 ی تالش ها دهدینشان م نیو ا  چسباندیخودش را به من نم

نمانده    جه ینت  یب  هانیجلب اعتماد و  ی آرتان برا  یو حت  هانیآ

ا   ی زی چ  دیاست. شا انتظار آرتان را   ز که باعث شد راحت تر 

   !است شیاو عمو کندی است که فکر م نیا ردیبپذ

   :کندی من تعارف م به آرتان

   .افسون  نیجلو بش ایب_

   .نمیشی م هانیو شی راحت باش من پ زمینه عز_

به من   ی. آرتان چشمکمیافتیو راه م  مینینشیم   نیماش  داخل

   :پرسدیم هانیو رو به آ  زندیم

  ی خان داداش دلت تنگ نشده واسه فرنگ؟ واسه اون هلو ها_

   !فرنگ. آخ آخ

   :غردیم هانیآ

   .بچه نیساکت بش_
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ا_ ک   نیافسون  با  اونجا  بود  رفته  ما  بن  ؟یداداش  . نیام یبا 

. دخترباز قهار. بعد  گه ید  میشناسی هم که همه ما م  نیامیبن

م باورت  اون...   نیا  شهی تو  و  خونده  درس  همش  نشسته 

   د؟یکردیم یخونه زندگ هی ی با هم تو ی چجور

   .خونه ها گردونمتیبسه آرتان. برم_

   :رودیم ی زی ر  ی غره  چشم

 برم یهم م  هانی . اصال وامیخودم م  دارمیبابا رو برم  نیماش_

دوتا خودم  باز  میریم  ییبا  کردی دختر  فکر  تو   ی .  مثل 

   م؟یوبسی

   :کنمی باال رفته نگاهش م  ی و من با ابرو  زندیقهقهه م   هانیو

   .از حرفش  ومدیوروجک؟ انگار بدت ن گهید ی خندیم_

   :دیگویم  یو آرتان با خوشحال شودیم د یشد اشخنده 

تر  بزرگ   گهیتو چند سال د  هانیکردم. و  دایپ  هیآخ جون پا_

 میریمن و تو. شب تا صبح م  م یبسوزون  ییها  شیشو، چه آت
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 مینیبی خونه م  م یآیم  هویدختر با اون دختر    نیبا ا  یمهمون

   .ستادهیمامان افسونت با چوب منتظرمون ا

که  هان یدفعه آ ن یو ا شودی اش بلند مقهقهه ی باز صدا  هانیو

   :رودیخنده اش گرفته است به آرتان چشم غره م

   .درس بخونه  خوادی. اون مشهیمثل تو نم  هانی. وگهیبسه د_

م  هانیو  چشمان حمازندی برق  از  انگار  خوشش    هانیآ  تی. 

  هان یبفهمد آ  د ی. آخرش که باشومی. اما من ناراحت مدیآیم

را    هانیو  ی لعنت به من که پا  میبگو  دی! االن باستیپدرش ن

ا تاث  نیبه  اما  باز کردم،  و خانواده  در    ری خانه  را که  مثبتش 

جمله را   نیا  توانمینم  نمیبیم  مانیهردو  ی   ه یو روح   یزندگ

   .اورمیبه زبان ب

 رودی م  ی . آرتان به مغازه امیبعد همه باهم پاساژ هست  یقیدقا

کت و   هانیو  ی که برا  میشویم   ی و ما سه نفر، داخل مغازه ا
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را   هانی. تا به حال ورودی. از تصورش دلم غنج ممیشلوار بخر

   .امدهیند یلباس نیبا همچ 

است و با هم درحال انتخاب کت و    ستادهیا  هانیکنار و  هانیآ

و با عشق نگاهشان   ستاده یا  ی . من هم گوشه ا شلوار هستند

   .کنمیم

رنگ  هانیو سورمه  شلوار  و  م   یکت  نگاهم   ردیگیدستش  و 

   :کندیم

   .چقدر قشنگه  نی ا نیمامان بب_

   :شومیم کشانینزد

   ؟یپرو کن ی خوایقشنگه. م یلیخ_

   .اوهوم _

   :دیگویم هانی و با لبخند رو به آ شودیم کی نزد فروشنده
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  ن یست هم  دیخوایشماست. م  هیشب یلیماشاهلل پسرتون خ_

سا رو  شلوار  و  ب  زیکت  پسر  ارم؟یشما  پدر    ی قشنگ  ی ست 

  .شهیم

   :دهمیرا سمت اتاق پرو هل م هانیو و  دزدمیم چشم

   .زمیپرو کن عز  ایب_

   :دیگویکه با مکث م شنومیرا م هانیآ ی صدا

   .بپوشم یمشک دمیم  حینه ترج_

*****  

لباس خانگ  هانیو با هم رفتند  آرتان  نگاه و  ی و    هان یبخرند. 

همراه شدنش    ل یدل  نیشتریب  دانمیهمراه ترس نبود و من م

    .را تنها بگذارد هانیبود که من و آ نیبا آرتان، ا

   :کندیمغازه م  کیبه   ی اشاره ا هانیآ

   .داره یر لباس مجلساون مغازه؟ انگا  ی تو میبر_

   :کنمی و نگاهش م ستمیایم
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   .حاال پوشمی م ی زیچ هی. هانیآ ستین ی ازیواقعا ن_

   :آوردیرا باال م  دستانش

  ی اجازه ا  نی. مامان و بابا همچستیکه دست من ن  یدونیم_

 یلباس خونگ  ارتت ی. تازه قراره فردا صبح مامان بدنیبهت نم

   .دیو... بخر یرونیو ب

   :میگویم  یکوتاه اوف

   کنن؟یچرا شرمندم م_

ا_ سال ها هم که ازت    نیشرمنده نباش. اونا دوستت دارن. 

   ...هم دوستت داشتن اما گرفتن ی خبر نم

_...   

ببخشنت. کاش به منم   ی نجوریباعث شده ا  یچ  دونمینم_

. ی دادی ذهن منم جواب م  ی افسون. کاش سوال ها  یگفتیم

   ...تونستمیمنم م دیشا

   :حرفش را ادامه دهد گذارمینم
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حرفا    نی... االنم واسه ای کردیخودت، قلبا منو باور م   دیتو با_

   !می... برهانیآ  رهید یلیخ

[19.05.21 02:31] 

#۳۲ 

م  وارد  تاخ  شومی مزون  با  او  م  ریو  دست دیآی دنبالم  چند   .

م نگاه  مشکمیکنی لباس  لباس  آ  ی بلند  ی.  را   هانیچشم 

دوست    شتریرا ب  ی گریلباس د  نکهیو من با وجود ا  ردیگیم

دوستش دارد..    هانیآن را بخرم. چون آ  خواهدیدارم، دلم م

و    کنمی. آن را از تن خارج مباست ی. زکنمیپرو م   ییبه تنها

   :شومیاز اتاق پرو خارج م دهیمانتو پوش

   .خوبه نیهم_

خارج   بعد مغازه  از  بهنام،  عمو  کارت  با  کردن  حساب  از 

   :دیگویم هانیو آ میشویم

   .مبارکت باشه _
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   .ممنون. دستتون درد نکنه_

   .میکفش بخر می... برمینکرد ی کار_

 م یکنی م دایو آرتان را پ هانیپاشنه دار، و یکفش دیاز خر بعد

د با  نگران  ی چهره    دنیو  ب  یب  یِشادابشان  از  من    ن یمورد 

بود که    دهیحاال که با آرتان تنها شده بود، فهم هانی. ورودیم

   .ندارد و بهش اعتماد کرده بود یقصد و غرض

تمام شدن خر  بعد فود  مان،یها  دیاز  و در    میرویم  ی فست 

   .میخوریآرتان شام م  ی ها   یکنار شوخ

*****  

   :پرسدی به مادرش م رو کالفه

   د؟؟یگیشده که به من نم  یآخه چرا مامان؟ چرا؟ چ_

_...   

نداشت_ اصرار  رام  یمگه خودت  م  نایبا   ی گفتیازدواج کنم؟ 

م داره،  و   یگفتیدوستت  نشسته  انتظارت  به  ساله  چند 
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م رد  چکنهیخواستگاراشو  حت   ی.  االن  تو   ی خواینم  یشد 

   .گهی د حرف بزن د  ؟یدخترت دعوتش کن یعروس

آرامش  نور آ   ی با  اعصاب  م  هانیکه  دار  خدشه    کند ی را 

   :دیگویم

   .دونمی. من نمباباته ی خواسته _

بابا همه   دونمی. من که م یدونی آره منم باور کردم شما نم_

   .کف دستت   ذارهی رو م  زیچ

که عالقه    روز ید  به اون دختر؟ تا   ی داد  ر یگ   نقدری حاال تو چرا ا_

    .یبهش نداشت  ی ا

ا_ عالقه  هرچ  ی هنوزم  اما  بچگ  یندارم.  از   ی باشه 

   .... جزو خانواده بودهشناسمش یم

   :دیگویحواس م یب نور

   .غلط کرده جزو خانواده باشه_

  :دهدی و سرش را تکان م خنددیم  یعصب هانیآ
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بهم بگو   ؟ی خبر دار  ی دید  ؟یدون یم  ی دیمامان؟ د  ی دید_

به    ی. من مطمئنم هرچکرده..  کاریشده. بگو چ  یچ هست 

داره ربط  هرچافسون  مطمئنم  من  گذشته    ی.  به   ی هست 

   .افسون ربط داره 

  دیآی و به نظرش م  گذاردیصورت پسرش م  ی را رو  دستش

   :دیگوی است. آرام م هشیشب هان یکه چقدر و

چون و چرا   یوسط هست، ب  نی ا  ی زی چ  هی  یدونی تو که م_

  ز ی خودش همه چ   د یافسون رو ببخش، افسون رو باور کن. شا

   .. اما تو باورش کندونمینگفت نم دمیرو گفت... شا

   :دهدیرا تکان م سرش

   چطور باورش کنم؟ چطور؟_

*****  
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به مهمانان    وشیاست و همراه برادر دار  ستادهیا   ی در ورود  کنار

به شال    یو دست  دیآی رش کنارش م. ماددیگویخوش آمد م

   :کشدیم اشی مشک ریحر

   جان مادر؟ هانیآ_

   جانم مامان؟_

شد االن عروس و   ریکجا موندن پس؟ د  نیزنگ بزن بب  هی_

   .انیداماد م

مامان. نگران نباش االناس که    شگاه یآرتان رفته دنبالشون آرا_

   .برسن

پر شده از مهمان   ی ها  زیو به سمت م  دهدیتکان م  ی سر  نور

  ز ی . همه چاندازدی م  فاتیبه تاالر و گروه تشر  ی. نگاه رودی ها م

 بندد یخودش عهد م  ی است. با خودش و خدا  بایز  تینها  یب

آ و  افسون  اگر  بهتر   هانیکه  برگشتند،  هم  را    ی عروس  نیبه 

شان از دست رفته   یجوان  ی برا  یجبران  دی. شاردی بگ  شانیبرا
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  شان یعمر جوان  ن یاالن جوان نباشند، اما بهتر  نکهینه ا  باشد.

   .به بطالت سر شد گرانید یبخاطر خودخواه

 نایبار هزارم شماره رام  ی و برا  آوردیم  رونیرا ب  لشیموبا  هانیآ

م پاسخ  ردیگیرا  هم  باز  اما ردیگینم  ی اما  ندارد  دوستش   .

   .نگرانش است. به شدت نگرانش است

م  نیماش داشته  نگه  تاالر  محوطه  در  او    شودیپدرش  و 

 ن یاست، نگاهش را به ماش  ستادهیا  ی طور که کنار ورودهمان 

را    گر یکدیو دست    شوندی م  ادهیپ  س ی ... آرتان و پرددهدیم

 ی با آن کت و شلوار و موها   یکه حساب  هانی. سپس ورندیگیم

 شودی م  ادهیشده است پ  پیترو به باال حالت داده شده، خوش

   .ستدیایشدن افسون م ادهیو به انتظار پ 

لباسش و همان شال    ی . با همان شنل روشودیم   ادهیپ  افسون

ز  ی رو هم  فاصله  همان  از  . شودی م  دهید  اشیی بای سرش، 

و    شودی . دهانش رو به باال کج مبردی تالطم قلبش امانش را م

   :زندیلب م
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   !افسونگر_

   :دیگوی و آرتان دم گوشش م شوندی وارد م س یدو پر  آرتان

   .ش ینخور_

و به طرف   خنددیو آرتان سرخوشانه م  رودیم  ی غره ا  چشم

   :رودی مادرش م

   .شما  ی شد باینور بانو، چقدر ز_

م  افسون آ  شودیوارد  چشم  تو  چشم  آرام  هان،یو   ی سالم 

مخصوصش را    ش ی که آرا  ند یبب  تواندی فاصله م  نی. با اکندیم

و جذابش   دیآیم   اریاش بسبه چهره   رهی ت  شی کرده است. آرا

  .را دوست داشت  شیآرا  نی. در همان سال ها هم همکندیم

   :کشدیم هانیبه شانه و یو دست  کندیم یسالم

   .ایشد پیتخوش یحساب_

   :زندیلبخند م  هانیو
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   .ممنون_

[19.05.21 02:32] 

#۳۳ 

و  افسون م  هانیو  تاالر  م  شوندیوارد  سمت  به   ز ی و 

. رود یهم همراه آن ها م  هانیو نگاه آ   روندیم  شانیخانوادگ

   :ردیگینور در آغوشش م

   .ی چقدر خوشگل شد_

   :کندیاش حلقه مو دستش را دور شانه  دیآیهم جلو م  ساینک

   .خفته  ی ابیز_

ماز  با و  کوچکش  خاله  م  ارینهال،  سالم  و     کندیهمسرش 

   .افتدی دختر ده ساله نهال م ،ینگاهش به مانل

   ؟یخوب_

   :زندیلبخند م  یمانل
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   .ممنون_

   پس مادرجون کجاست؟_

   :دهدی پاسخ م بهنام

  ن یمن بش شیپ   ایجان ب هانی... وزمیعز  آدیم نا ی ا دونیبا فر_

پرد اتاق رختکن،  برو  افسون  برو لباس   س ی پسرم.  اونجاست. 

   .عوض کن

و نگاه همه را به    شودیجا دور مو از آن  دیگویم  یآرام  چشم

   :دیگوی. نهال با بغض مکشاندیدنبال خودش م 

   .شده  نیآفر یآبج  هیشب یلیخ_

   :دهد یتکان م دیی به تا ی سر نور

   ..  ماشاهلل ماشااهللمینیبیرو م نیآفر ی. انگار جوونیلیخ_

عم  گذاردیم  هان یو  ی جلو  ی نیری ش  بهنام لبخند  با   ق یو 

   :دیگویم
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    .بخور پسرم _

  سی اش، همراه پردشده   ویو  ی و موها   با یبا آن لباس ز  افسون

که حاال او هم کنار جمع    هانی . نگاهش در نگاه آگردندیبرم

چقدر مردش جذاب شده  .  خوردی است، گره م  خانواده نشسته 

   !است

به سخت  هانیآ را  م  ینگاهش  او  روزها   نیا  ی. سوالردیگی از 

ا را مثل خوره خورده است.  ب  ا یآ  نکهیمغزش  افسون   ی واقعا 

ا بود؟  ر  شانیزندگ  یالک  یالک  نکهیگناه  بهم  و   ختهیرا  بود 

هست که    ی زیچ  فهمدیم  ست،یدرکار نبود؟ بچه که ن  یانتیخ

 فهمدی. مستافسون کرده ا  ی   فتهیش  نگونهیپدر و مادرش را ا

م ب   داندیو  افسون  قطعا  است   یکه  سخت  اما  است  گناه 

   !رفتن یپذ

و   شوندی به همراه همسر و دو دخترش وارد م  دونیفر  ییدا

م  ساینک مادرش  افسون مرودیبه کمک  ب  ستدیای.  نگاه   ی و 

دا به  را  نزد  اشییحسش  وقتدوزدیم  شودی م  کیکه    ی . 
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سرد  رسندیم و  خشک  سالم  ها  آن  هم  او،  هم   ی هم  به 

 ی پسر افسون کنار بهنام، به سخت  دنیبا د  دونیو فر  کنندیم

   .دینگو ی ز یچ  کندیرا کنترل م شخود

را در آغوش   شی هانوه  یکی  یکی و    شودی م  کینز  مادربزرگ

م  ردیگیم غمگبوسدی و  بوسه  از  پس  را  افسون  نگاه    ن ی. 

   :کندیم

   .ی من شد نیمن. مثل آفرخوشگل _

مادر  ی. کاش واقعا مادرش بود. اگر او را بزندیم  یتلخ لبخند

 ی باز   نگونهیا  اشی با زندگ  توانستندی مگر م  آوردند،ی نم  ریگ

   رند؟یعشق پاکش را از او بگ  توانستندی کنند؟ مگر م

که   یجی کل زدن زن ها و د  ی و صدا   ندیآیو داماد م  عروس

دست   ستادهی. همه اشودی ه است بلند مگذاشت  یآهنگ عروس

و    کندی دخترش اشکنش را پاک م  دنی. خاله نور با دزنندیم

   .رود یاش مدر دل قربان صدقه
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آ  نگاهش نگاه  م   هانیبه  م  خوردیگره  دلش  انگار  لرزدی و   .

د  دفعهنیا م  رتریهردو  هم  از  دلشان رندیگی چشم  انگار   .

   .رفع کنند  یتا صبح به هم نگاه کنند و دلتنگ خواهدیم

م  ییبایز  جشن شاد  همه  هرکار  رقصندیاست.  کردند   ی و 

 س ی است. آرتان و پرد  یو فقط تماشاچ  شودیافسون بلند نم

  هان یرا هم همراه خود بردند. و  هانیآ  ی وسط هستند و چند بار

  !د یرقص هانیبار بلند شد و کنار آ کیهم 

 ی ک یو زوج ها    گذارندیم  یکیو رمانت  میمال  از شام، آهنگ  بعد

    .کنندی سالن رقص را پر م یکی

   :کندی و به افسون اشاره م  کوبدیم  هانیآ  ی با آرنج به پهلو  نور

   .رقص بده شنهادیپ_

  مادرش؟ دیگوی. چه مکندیچشم گشاد م هانیآ

   !ااا مامان_
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که افسون نشنود   ی و آرام، طور  ردیگیرا در دست م  دستش

   :دیگویم

    .بخاطر من _

   .شهینه مامان. نم_

رقص بده. اصال مگه    شنهاد ی. برو بهش پ زمیعز  شهی. مشه یم_

بب  ه؟یچ ها.  دخترخالته  و  عمو  دا  نیدختر  دختر   ییژاله 

م  دونتیفر آرتان  با  داره  نکرقصهی هم  بب  سا ی.  با همه    نیرو 

ارقصهیم مادر.  پاشو  وقت  نی.  از  جاش    یدختر  از  اومده  که 

   .تکون نخورده گناه داره. پاشو

ب  نفسش صدا  پر  ز  فرستدیم  رونیرا  اکبر  ر یو  اهلل   ی لب 

و    کندی افسون دراز م  ی . دستش را به سوستدیایو م  دیگویم

   .دیآینگاه افسون باال م

   دخترعمو؟ یرقص یبا من م_
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نگاه   شیو به خاله و عمو  دهدیبزاق دهانش را قورت م   افسون

و جالب است که    دهندی. هردو با لبخند سر تکان مکندیم

   .کندی هم مشتاق نگاهشان م هانیو

و برق نگاهش را به او    گذاردیم  هانیتعلل دست در دست آ  با

  ت ی جمع  نیو ب  روندی رقص م  ست ی. با هم به طرف پاندازدیم

و افسون    کندیدستش را دور کمر او حلقه م   هانی. آستندیایم

م  اریاخت  یب باال  را  رو  آورد ی دستش  ها  ی و    هان یآ  ی شانه 

  خورد ی هم م  هب   شانیهرم نفس ها  یکی. از شدت نزدگذاردیم

بو ها  ی و  ادکلن  کرده    گریهمد  شان،یخوش  مدحوش  را 

    .است

پا  افسون را  صورتش  خجالت  که    آوردی م  نییاز  همانطور  و 

و در    کندینگاهش م هانی. آکشدی م یقینفس عم  رقصند،یم

   :دیگوی دلش م
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تو نم" باش   انتیخ  ادیبه  از    یی. تویکرده  که هنوز عشق رو 

همه سال تجربه، هنوز    نیکه بعد از ا  یی. توخونمی چشمات م

  ".ییایبا حجب و ح ی نجوریا

   :زندیلب م  ناخودآگاه

   افسون؟_

   :کندی دگرگون نگاهش م یبا حال افسون

   جانم؟_

[19.05.21 02:33] 

#۳4 

و نگاهش رنگ   گذارد یصورت افسون م  ی دستش را رو  کف

   :ردیگی التماس م

   ... آره؟ی نکرد انتیتو به من خ_

   :ردیگی نگاه از او م  ریبا تاخ افسون
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پ _ از  بد  شنهادی ممنون  اجازه  اگه  پسرم   کمی  ی رقصت.  با  

   .برقصم

   :کشدیاش ممرتب شده   ش یبه ر یدست

   .باشه. برو_

.  دیایکنارش ب   کندی اشاره م  هانیبه و  شودیاز او جدا م  افسون

  هان ی. آکنندیم  دنیو شروع به رقص  دیآیم  یبا خوشحال  هانیو

 ند یبی . مگرددیبرم  هیار بقو کن  رد یگی نگاه ناراحتش  را از او م

 شودی درحال بحث کردن هستند. کنجکاو نم  دونی که نور و فر

م نندیگویچه  سخت  که  البته  سر   نکهیا  دنیفهم  ستی... 

م غر  م  زندیافسون  البد  دل    دیگویو  و  دست  دوباره  نگذار 

است حال    ی که چند روز  داندینم  اشیی ... اما داپسرت بلرزد 

    .دارد  یبیغر
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به مرد  دهدیرا تکان م  سرش که کنار   خوریم   ی و نگاهش 

ا  ی ورود نگاه م  ستادهی تاالر  را  با دکندی و جمع   هانیآ  دنی. 

   .کندی و فرار م ردیگینگاه م

. دودیتاالر م  یو به سمت خروج   ستدیایبه سرعت م  هانیآ

    .روندیهم به دنبالش م   سایآرتان و نک

   ؟یهست ی. تو کنمی بب سایوا_

   :پرسد ی م دودیطور که دنبالش م همان  ساینک

   هان؟یشده آ یچ_

   .زدی م دیداشت تاالر رو د  یکی_

او   هان ی. آرسندیمرد، پسر ها بهش م   کلیفربه بودن ه  بخاطر 

م خودش  سمت  به  د  چرخاندیرا  با  اب  دنیو  جا   یصورت 

   :زندی م ادیفر ی. عصب خوردیم

   حرومزاده؟ ی خوریم یچه گوه  نجایتو ا_

   :افتدیبه پت پت م یاب
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   .کنم یمن... من... اومدم معذرت خواه_

   :آوردی به صورتش فرود م یمشت

     .الشخور ی تو غلط اضافه کرد_

   :زندیم گر ید یمشت

    .ی تو گوه اضافه خورد_

   :پرسدی م آرتان

   داداش؟ هیک نیا_

   :دیگویم زندیکه نفس نفس م   یدرحال هانیآ

    .کرده بود تیرو اذ نایکه افسون ا ی ایاون عوض_

و ساعتش را به دست   آورد یکتش  را با آرامش در م   ساینک

م آستسپردی آرتان  م  ش یها  نی.  باال  خنده    دهدی را    ی و 

   :زند یم یطانیش

   .لحظه بودم نیمنتظر ا  یلیخ_
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  .شودی ور محمله یاب ی به سو و

*****  

پق  سی پرد م  ریز  یدوباره  سع  زندیخنده  من   کنم یم  یو 

بخورم.  خنده  را  خانه   یساعت   ک یام  به  تاالر  از  که  است 

نک  میابرگشته  درمورد  مدام  آ  سایو  صحبت    هانیو  آرتان  و 

چشمش    ریبه صورت آرتان که ز  ی اشاره ا  سی . پردمیکنیم

م است  شده  خنده    کندیکبود  همان  با  نشدن   ی و   یقطع 

   :دیگویم

   .مثال... مثال رفته دعوا کتک خورده_

   :میگویم  سایو به نک ردیگیم امخنده 

   حاال؟  ی زد ی چرا به خود_

م  ی دست  ساینک سرش  لحن  کشدی به  با  تخس   یو  اما  آرام 

   :دیگویم

   .وسط دست و پام ادین خواستیم_
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   :نالدیم یو با  سرکش  کوبدی دستانش را به  هم م آرتان

به جون اون مردک دلم    دیشما دو تا افتاد  دمیاا. من دآقااا_

  یِ هرکول  نِ یدست سنگ  دونستمیمخواست منم بزنمش. چه  

   .نوا یبه صورت من بدبخت ب خورهی م یجنابعال

   :دیگوی و او محزون م خندمیم

   .آخرش هم کتک زدنش به  دلم موند_

فکر است.    ی نشسته و تو  ی که گوشه ا  افتدیم  هان یبه  آ  نگاهم

در   ا  گر ید  ی ایدن   ک یانگار  و فقط جسمش    نجا ی غرق  شده 

   :ستدیایو م  ردیگیبه زانو م  ینزار دست یوجود دارد. با حال

   .ریم. شبتون به خ. خسته گهی با اجازتون من برم  بخوابم د_

او م  مییگویم  ریبه خ  شب به    رودی. مرودیو  و همه شروع 

. رودی اما چشم من به دنبال او م  کنندیم  دنی صحبت و خند

بپرسم. کاش   شدیکاش م او صحبت کنم و درد دلش را  با 

   !...نبود. کاش... کاش... کاش ی نجوریما ا تیوضع
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   :دهدیدستم م ی چا یو فنجان ندینشینور کنارم م خاله

   د؟یخواب هانیو_

   .اوهوم_

   :دیگویو رو به عمو بهنام م زندی م لبخند

   .دمیدی بچه رو م نیا ی بار بود خنده  نیاول_

پا  عمو و  باال  را  سرش  هم  اقتدار   کندی م  نییبهنام  با  و 

   :دیگویم

بچه ناخلف    نیسوزوند و آخرش هم که با ا  شیآت   یآره. حساب_

   .دیما رقص 

. با دو دست  کندی اش به آرتان بود و آرتان چشم گرد م  اشاره

   :کندیبه خودش اشاره م

  ی که از دعوا و کتک کار   روز یحاال من شدم بچه ناخلف؟ تا د_

اگه من    ستیزده بچه ناخلف ن  هانیاالن چون آ  ،ی متنفر بود

   ...بچه ناخلف  شدمی م زدمیم
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   :دیوگیو آرتان با حرص م  خنددیبهنام مرموز م عمو

   نداشت؟  یزدن اشکال  هانیو آ  سایبابا؟ دروغه؟ نک  ی خندیم_

   :غردی لبخندش م ان یبهنام م عمو

   .اون مردک حقش بود_

[19.05.21 02:34] 

#۳5 

   :دیگوی و م کندیم ی زیر ی نور خنده   خاله

نم_ کار  ی جنابعال  ی بابا  ن یهم  یدون یتازه  کتک  از    ی که 

  ی مرده و حساب  نیا  ی متنفره، روز بعد دادگاه رفته دم خونه  

  .از خجالتش در اومده

   :کنمی و واج عمو را نگاه م هاج

   عمو؟  یخونه اب  یرفت_

   :پرسد یم ساینک
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   ؟ی کتکش هم زد _

   :کندی م نییسرش را باال و پا عمو

    .ناستیحقش بدتر از ا_

 ی و با صدا  زندی پدرش م  ی شانه    ی حواس محکم رو  یب  آرتان

   :دیگویبلند م

   ...که یدمت  گرم بابا. از خودمون_

اخم   عمو چهره اندازدیم  شی ابروها  انیم  یبهنام  وقت.   یاش 

آن   دیآی م  ادمی .  شودیتر م  ی ها جد   میمثل قد  کندیاخم م

م او حساب  از  همه  ها،  عمیبردیوقت  در  پدر    نی .  که  حال 

   .میدیترسی همه م شدیکه م  ی بود، به وقتش جد یخوب

آماده   سایسپس نک  م،یکنیو صحبت م  نمینشیم  گرید  یکم

م م  شودی رفتن  آرتان هم همراهش  به خرودیو    ی ر ی. شب 

  هان،ی... کنار ومیشویو هرکدام وارد اتاق خودمان م  مییگویم

   :کشمیبه صورتش م  یو دست  نمینشیتختش م  ی رو
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    .قربونت برم_

همه خند  خارج عم  دنیاز  ترس  دلم  ته  پسرها،  کار    ی قیبه 

اب است.  چه   ینشسته  مآنجا  خترسمی م  کرد؟ی کار    ی لی. 

نزد  ترسمیم ه  هانیو  کیبخواهد  به  باور   چیشود.  عنوان 

برا   کنمینم مرد  یمعذرت خواه  ی که  آن  باشد.  که    ی آمده 

ا از  تر  پررو  مرد   نیشناختم،  است.  ها  در   یکه حت  ی حرف 

که بعد از او رفتنش    ی. کسنداشت  یمانیدادگاه هم نگاهش پش 

با   هانیبا تمام وقاحت به چشمانم زل زد و گفت که بخاطر و

  .استمن ازدواج کرده 

رو  لبم عم  گذارم یم  هانیو  یانشیپ   ی را  . بوسمی م  قیو 

   !ندی بب بیآس گر ی د گذارمینم

. کنمی فکر م  هانیبه سقف به آ  ره یو خ   کشمیتخت دراز م  ی رو

. به آن نگاه فروغش   ی. به چشمان ببشیو غر  بیبه حال عج 

غافلگ   ییها شاکردی م  رم یکه  فکر   های لیخ  دی.   خودشان  با 

عشق   ر ی است که فکر و ذهنش درگ  ی مادر  ی چجور   نیکنند ا
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 شق احساسات و ع ی شده؟ اما مگر مادر شدن جلو اشیمیقد

زن؟   کی  یتمام شدن زندگ  یعنیمگر مادر شدن    رد؟یگی را م

در   یحرف ها را چه کسان  نیفدا شدن؟ ا  یعنیمگر مادر شدن  

اش که طالق گرفته و با بچه   ی مادر   کنند؟یگوش زن ها فرو م

که بچه دار    ی ازدواج مجدد ندارد... مادر حق    کندی م  یزندگ

را ادامه    بوبشدرس خواندن را رها کند؟ شغل مح   دیشده با

را بزند،    یگذرانخوش  دیق  دیکه بچه دار شده با  ی ندهد... مادر

  ن یلباس خوب نپوشد، به خودش نرسد، سفر نرود و... و... و... ا

ب و  پوچ  ها همه  با  ی معن  یحرف  مادر  بچه    دیاست.  درکنار 

برسد. اگر من االن با    اشیبه خودش هم برسد. به زندگ  ی دار

  هان یفرق دارد. قطعا اگر آن سال ها آ  اشه یقض  ستم،ین  هانیآ

   !گذشتمینممرا باور کرده بود از عشقم 

آ  توانمینم فکر  ب  هانیبخوابم.  از سرم   رون یو حال خرابش  

   :میگویخودم م ی . با خودم و خدارودینم
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مایخدا" فقط  م  رمی...  سر  مزنمی بهش  نگاهش  و    کنمی . 

  ".گردم یبرم

وقت  از چند  که  مهمان  اخت  ی اتاق  در  خارج    ارمیاست  است 

  هان یآ  ریگعطر نفس  ی هنوز بو.  رومی و از پله ها باال م  شومیم

 یآرام   یقیموس  ی و صدا   ستمیایاست... دم اتاق م  امی نیب  ی تو

 خواهم یاست. م  داریب  هان یآ  دهدی نشان م  دیآی که از اتاق م

در بزنم.   ی رو  ی اتقه   کندی وادارم م  بیعج   ییرویبرگردم اما ن

   :شنومیرا م  هانیآ ی و صدا  گزمیلب م

  .بفرما_

تعلل   ی . با کمگذارمی در م  ره یدستگ   ی و رو  رمآوی باال م  دست

. در را آرام هل  شودی و در باز م  کشمیم  نییرا  پا  رهی دستگ

  ده یتخت دراز کش   ی که رو  هانی . آشومی و وارد اتاق م  دهمیم

   :ندی نشیمن فورا م دنید ایاست، 

   ؟ییاِ افسون تو_
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 .ندینشی تخت م ی و رو زندیرنگش را کنار م یطوس یروتخت

رو   یشرت  یت برم  نیزم  ی که  را  است  تن   داردیافتاده  و 

   .پوشاندی را م  انشیعر

   .ی سادیچرا دم در وا تو ایب_

م   شومیم  داخل را  اتاق  در  موهابندمیو  را پشت گوش   می. 

.  کنمیگوش م  نمیبنش  کندیو به حرفش که تعارف م  اندازمیم

چوب  تخت  ن  کیو    یلبه  منفره  می و  به   ینگاه.  نمینشی اش 

. عقربه ها سه شب را نشان  اندازمی م  وارید  ی رو   یساعت چوب

 ی به موها  یتو دس  ندینشیفاصله م  ی. کنارم با اندکدهندیم

   :کشدی روشنش م شانیپر

   شده؟ ی زیچ_

 وانه یعطر د  ی . هنوز بودهمیرا به چپ و راست تکان م  سرم

  .دهدی اش را مکننده 

[19.05.21 02:35] 
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#۳۶ 

   هان؟یآ_

بد اسمش را صدا    یلی. فکر کنم خکندی نگاهم م   رهی خ  ره یخ

   !کندیم اشوانهید گفتی ها م میزدم. همانطور که قد

   جانم؟_

می بود  یحال  هیامشب...  _ همه  تو    دنیخندی.  ... کم یاما 

   . چرا؟ی بگم. تو خودت بود ی چجور

پا  سرش د  اندازدیم  ن ییرا  دست  کف  انگشتش  با   گرش یو 

م نامعلوم  تلخکشدیخطوط  لبخند  نگاهم    زندی م  ی.  و 

   :کندیم

   ؟ی بهم مشاوره بد ی اومد_

   :میگویم مصمم

   .نمی درد دلت بش ی اومدم پا_
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تخت    ی را پشت، رو  شی و دست ها  اندازد یبه سقف م  ینگاه

   :دهدی قرار م

مشترکه _ چجوردردمون  مشترک   ی پا  ی خوایم  ی .  درددل 

   ؟ینیبش

   :زندی م ی ته خنده ا ندیبیمتعجبم را که م نگاه

م  ی نجوریا_ فکر  دارم  همش  نکن.  در    کنمی نگاه  نکنه  که 

کردم. نکنه من و پشت کردن من به تو باعث   یانصاف   یحقت ب

گناه   یاگه واقعا ب  کنم یهمش فکر م  ؟یعذاب بکش  نقدر یشد ا

تو  ؟یچ  یباش من  الک  یب  ی اگه  رو  باشم    یگناه  کرده  طرد 

   ت؟یگزند  ی تو  اد ی... ب  یِمثل اب  ی مرد  هیمن باعث شدم    ؟یچ

   :گذارمی م شی پا ی و دست رو رومیجلو م ناخودآگاه

اتفاق    نیاز ا  چکدومی. تو باعث ههانینکن آ  ی کر ف  نیهمچ _

ن کنیستیها  باور  منو  خودت  داشتم  انتظار  که  درسته   ،ی. 

. اما  ی چون و چرا قبولم نکرد  یدرسته که ازت دلخورم که ب
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که سرم اومد رو از تو بدونم. تو   ییبالها   شهینم   لیباز هم دل 

   .ی ستیمقصر ن

. کندی م  اموانهید  شی . هرم نفس هاآوردی م  کیرا نزد  سرش

م  ی بو پلک  کرد.  پر  را  مشامم  عطرش  به    بندمیخوش  و 

   :سپرمیگوش م شیصدا

   ؟ی کردیباور م ،ی تو بود_

.  آورمی به چشمانش  سرم را جلوتر م  رهیو خ  کنم ی باز م  پلک

ب ا  نیحاال  اندازه  از    ی ما  است.    یسانت  کیکمتر  فاصله  متر 

   :میگوی اغواگرانه م

عشقم رو    ی. من بودم، پاککردم ی بودم، عشقم رو باور ممن  _

   .کردمی باور م

    .همش شعاره _

    .ستیشعار ن_
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م  ره یخ مکندیبه چشمانم سکوت  و سکوت    کندی . سکوت 

 ی . بومیندار  دنی و توان چشم دزد  میکنی . به هم نگاه مکنمیم

که زد دارد    ییو حرف ها   شیتُن صدا  ش،یدایعطرش، نگاه ش 

    .کندی م ری و روانم را تسخروح 

. پلک  کندیم  کی و سرش را نزد  افتدیهم م  ی آرام رو    پلکش

  ر ی لبم را اس  خواهدیکه م  ییلب ها   رهی من اما باز است و خ

از لبانش را   ی دل من هم بوسه ا  میکند. دروغ است اگر بگو

سختخواهدینم هر  به   اما  است  گرفته  گر  تنم  است    ی. 

و    کشمیلبش با لبم مماس شود. خودم را عقب م  گذارمینم

    .شومیتند از اتاق خارج م

. به نفس نفس خزمی پتو م  ر یو ز  اندازم ی تختم  م  ی را رو  خودم

   !چشمم... شوق کیچشمم اشک است و   کیام. افتاده 

*****  

#۳۷ 
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هستند و همه در    شی رفتن به ک  ی آماده   وشیو دار  س ی پارم

بدرقه   اط،یح هست درحال  ومیشان  پرد  هانی.  مدرسه    س یو 

   .هستند و آرتان دانشگاه

را بغل   هانیبعد از در آغوش گرفتن پدر و مادرش، آ  سی پارم

من هم   شی هااشک  زش یر  دنی . با دافتدیم  هی و به گر  کندیم

را م  کنمیبغض م ا رمیگی و نم اشک چشمم    یچه حس  نی. 

  ی دارد؟ هم بخاطر شروع زندگ   یاست که هر دختر نو عروس

.  د یگریاش منو خوشحال است، هم بخاطر دور شدن از خانواده

   .تجربه نکردم وقتچ یحس را ه نیمن ا

م  سا ینک  سی پارم آغوش  در  نک  ردیگیرا  را   سایو  سرش 

  :کندی. زمزمه مبوسدیم

  .خوشبخت شو _

   .لیفام یمهربانم... مرد احساسات ی سای. نکزمیعز ی ساینک
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و مادربزرگ را که کنار من، به    دیآیبه سمت ما م  سی پارم

ا  ی رو  یسخت م  ستاده یپا  آغوش  در   یو کم  ردیگی است در 

فکر   ستد،یایم  میرو به رو  ی. وقتکندی م  هیآغوش او هم گر

و خداحافظ  کنمیم بدهد  فقط دست  است  و    یقرار  خشک 

 ار و کن  فشردیج از انتظارم مرا در آغوش مکند. اما خار  یخال

  :کندیگوشم نجوا م

کردی گناهیب  دونمیم_ قضاوتت  که  ببخش  اممی...    دوارمی. 

  .نمیرو کنار هم بب هانیدوباره تو و آ

  ی خداحافظ  وشیو به همراه دار  کندی هاج و واجم را رها م  نگاه

خاله نور   یعنی.  شودیم  نیو سوار ماش  کندیم  یدست جمع

  بهش گفته است؟ ی زیچ

م  خاله آب  پشتشان  ماش  زد یری نور  د  نشانی و  محو    دیاز  ما 

  :دیگویو م  بردی. مادربزرگ رو به آسمان دست باال مشودیم

  .خوشبخت شن یاله_
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خانه قدم  ی و به همراهشان به سو میگویلب م  ریز "انشااهلل"

نکزنمیم برم   سای.  قدم  زم   داردیکنارم  به  است.   رهیخ  نیو 

  :میگوی و م کنمیدستم را دور آرنجش حلقه م

  ؟یکنیفکر م  یبه چ_

  :پاشدی م میبه رو یو لبخند تلخ کندی م نگاهم

  .زمی عز یچی ه_

  .میباشه درموردش مفصل با هم صحبت کن  ادمی_

  ؟یدرمورد چ_

  .بهناز خانم_

بهناز  کند ی نم  تعجب انتظار داشت که درمورد  از قبل  انگار   .

و حرفمان نصفه و    میشوی. وارد خانه مندیبه من بگو  ی زیچ

  .ماندیم مهین
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... از  ردیگیچشم م  عیو سر  اندازدیبه من م  ینگاه   مین  هانیآ

رو در رو و چشم در   ادیز  میکنی م  یهردو سع  ش،ی سه شب پ

  :دیگوی . رو به مادرش ممیچشم نشو

  .برم مطب  دیعصر با  کنمیاستراحت م  کمی  رمی مامان من م_

  .کنمیم دارتیباشه مادر برو واسه ناهار ب_

مبل    ی و مادربزرگ و عمو بهنام رو  روندیبه اتاق م  ساینک  با

  :کندیم ی ا. عمو به من اشاره نندینشیم

  ؟ی ستاد یدخترم.  چرا ا نیبش ایب_

  :کنمی آشپزخانه اشاره م به

  .خاله کمک الزم نداره نمی برم بب_

م  وارد بو  شومیآشپزخانه  ب  ی و  به  آبگوشت   ام ینیخوب 

   .خوردیم

مورد عالقه عمو رو درست   ی غذا  ؟ی کرد  کاریخاله چ   ی وا _

  .ی کرد
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  :زندیم یچشمک

   .گهیبله د_

م  ینگاه ساالد  ظرف  م  اندازم ی به  پشت  نفره   زیو  چهار 

  :نمینشیآشپزخانه م

  .کنمیمن ساالد درست م_

  :دیگوی و م دهدیبه دستم م ییچاقو

  .دستت درد نکنه خوشگلم_

را گرد گرد   اریو خ  رمیگیرا م  ار یمشوش پوست خ  ی فکر  با

  ی چا  وانیل  کی و او هم با    زنمی . خاله را صدا مکنمی خورد م

  :ندینشیم زی پشت م

  ؟ی خوریم ی جانم؟ چا_

  .نه دستتون درد نکنه_



Page 252 of 623 

 

پا  میصدا ممکن  حد  تا  خ  آورمیم  نییرا  که  همانطور    ار یو 

  :میگویم کنمیرا درست م ی بعد

  د؟یگفت  سی به پارم ی زیشما چ_

  :دیگویو م نوشدیم ی چا

  زم؟یعز یدرمورد چ_

  .مدرمورد من... درمورد گذشته _

به همه بگم اما بخاطر   خوامیاز ته دل م  نکهینه واهلل خاله. با ا_

  شده؟  ی زینگفتم. چرا مگه چ  ی زی که بهت دادم هرگز چ  یقول

 ی . دستگذارمیم   ز یم  ی را رو  می و آرنج ها  کنمی را رها م  چاقو

  :میگویم   گذارمی چانه م ریز

  دونه یامروز دم گوشم گفت که م  ده؟یهوف پس از کجا فهم_

  .گناهم یمن ب

م  لبخند پهن  خاله  لب  مثل   شودیکنج  کوچکش  دهان  و 

  :شکفدیشکوفه م
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حس   دختر  زدلم،یعز_ اونم  حتما  به   قشنگم.  و  کرده 

   .برده  یخودش پ  تیگناهیب

  :میگویو م کشمیبه سرم م ی... دستشومیم کالفه

 ی زیخاله؟ چ   ینگفت   ی زیجلوش چ  ی مطمئن  شه؟یآخه مگه م_

  ده؟یازت نپرس

د_ فقط  خدا.  به  پرس  شبینه  و  دیازم  افسون  رو   هانیکه 

  .بود ششی آورده بود که گفتم آره. رعنا پ  ای به دن نیسزار

او گفته بود که خط سزار  سی ... همان پس، پردایخدا   ن یبه 

ام... کرده   مانیزا  یعیو من بهش گفتم طب  ستیبدنم ن  ی رو

اکاش گذشته  را  ا  نقدریام  به  نکنند. کاش  درک   نیکنکاش 

و که  زا  هانیبرسند  با  چه  است...  من  چه    یعیطب  مانیپسر 

     .نیسزار

[20.05.21 04:24] 

#۳۸ 
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  شد دخترم؟ یچ_

م  چشم نور  خاله  صدا  دهمی به  بهنام  عمو  . زند یم  ش یو 

  :دیگوی و م خواندی که نام مرا هم م شنومیم

  .زنهیداره م یچه بارون  دین یبب دیایب_

ها در تراس بزرگ خانه  به سمت آن   شومیآشپزخانه خارج م  از

مرومیم کنارشان  خ  ستمیای.  باران  تند  قطرات  به    ره یو 

باران    ر یز  گذارم ی و م  برمی. لبخند به لب، دست جلو مشومیم

وقت    ی لیخ  بردم؟یبود که از باران لذت نم  یشود... از ک  س یخ

از   قای... دقیباران  باز همان ش  قایدور... دق  یلیخ  یلیبود. خ

از باران    چی... هیفراموش نشدن  ی و بوسه  نیر یهمان شب ش

 نی او و ا  ادی.  انداختی او م  ادیمرا    شه یچون هم  بردم ی لذت نم

. نگاهم را از تراس  اطیکنج ح  ی آن بوسه در گلخانه   ادیخانه...  

ه خان  نیکه به ا  ی. وقت رودی م  شی... دلم برادهمیبه گلخانه م

نبودم    یحال  ی برگشتم و با عمو در گلخانه صحبت کردم، تو 

  .توجه کنم زهایچ نیکه به ا
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  :میگویو من رو به عمو و خاله م شودیشدت باران کم م از

  .اطیح ی تو رمیبا اجازتون من م_

  :دیگویم عمو

  .برو دخترم _

  :دیگوی م خاله

  .هی . چتر کنار جاکفش ی مراقب باش سرما نخور_

. بدون چتر شومیو از خانه خارج م  میگویلب م  ری ز  یچشم

و پلک بسته، دستانم را   کنمیقطرات باران رها م   ریخودم را ز

 ی و خدا را برا  کنمی خوش باران را استشمام م  ی. بوکنمیباز م

  .کنمیحال خوب شکر م نیا

 . باز هم محودهمینگاهم را به گلخانه م  ریاز باران، ت  سیخ

  .شومیآن شب مخاطرات  

*****  
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دختر   نیآورد. امشب ا  اطی و او را با خود در ح  دی را کش  دستش

  ش ی برا  یاعصاب  گری... دکردیم  ی شده بود و دلبر  بای ز  ب یعج

حوصله بود.  ماز  ی عروس  ی نمانده  و  و    ار ینهال  نداشت  را 

چشمانش و آن    ی بایز  شی حواسش فقط به افسون و آن آرا

  :بود. افسون با خنده گفت نشیلباس قرمز آتش 

  .دمایرقصیداشتم م رون؟یب ی و آوردچته؟ چرا من  وونهید_

  :تر شود  کینزد  هان یباعث شد افسون به آ  یو برق ناگهان  رعد

  .دمی ترس ی وا_

و خ  هانیآ دور کمرش حلقه کرد  را  به چشمان   رهیدستش 

  :افسونگرش لب زد

  ...یلیخ_

  :کرد و افسون اغواگرانه گفت سکوت

  ؟یچ یلیخ_

  .ی خوشگل شد یلیخ_
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دستش را   هانیگرفت. آ   ن ییزد و سرش را پا  ی ادلبرانه  لبخند

  :اش گذاشت و سرش را باال آوردچانه  ریز

  افسون؟_

  جان افسون؟_

ا  هی تک  ن یا  عاشق بود.    زد یم  ش یصدا  یوقت  نکهیکالمش 

جان افسون. دهانش کش    گفتیم  شهیجانم... هم  گفتینم

  :آمد

  .جونت و بخورم_

دم غرش باران شروع شد.  زد و همان  ی اقهقهه مستانه   افسون

خوشحال و  خنده  چرخ  ری ز  یبا  آ  دیباران  نگاهش    هانیو 

شد... دستش را گرفت و به سمت   دی... باران که شدکردیم

  :گلخانه برد

  .میشد  سی که خ ایشد... بدو ب دیاوه اوه چقدر شد_

[20.05.21 04:26] 
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#۳۹ 

بلند و   ی به موها یگلخانه شدند و قهقهه سر دادند. نگاه وارد 

آرا  س یخ و  داد  ته    یکه کم  یشیافسون  با  بود.  پخش شده 

  :گفت ی خنده و لذت وافر

  .ی شد  دهیمثل مورچه آب کش_

  :و گفت دی خند وارکیشل افسون

  .ی شد دهی خوار آبکشاوال اون موشه. دوما تو هم مورچه _

  خوار؟چه مور_

دق  نی اوهوم... هم_ . ی خوری و مجونم    یگفت  ش یپ  قهیچند 

  .خوارم تو هم مورچه پس اگه من مورچه 

  :آغوشش گرفت و او را محکم به خود فشرد  در

  .ی نجوریدختر... نکن با دلم ا ییتو چقدر بال_

  :دیپرس یشد و با لحن خاص طانیش
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  ؟ی چجور_

به چشمان جذابش،   رهی را با دو دست قالب کرد و خ صورتش

  :گفت  زدی م ی که ضربان قلب هردو به تند  یدرحال

  .دوستت دارم _

از    دنیدوستت دارم شن   یزمان  چیپر از حس شد. ه  درونش

  :لب زد نانی پر اطم. شدی نم ی تکرار  شیبرا هانیآ

  .شتر یمن ب_

تب دارش گذاشت...   ی لب ها  ی را خم کرد و لبش را رو   سرش

نشاند اما لبش را جدا    یکوتاه  یدست افسون شل شد... بوسه

 بارنینشاند و ا  گرید  ی انکرد... تن هردو گر گرفته بود. بوسه

کمدیبوس  قیعم افسون  تنها   جیگ  ی...  نه  کرد  حس  و  شد 

خودش    دبع  یصورتش، بلکه کل بدنش گل انداخته است... کم

  .دند یرا بوس گریکدیو پرعطش،  یهم همراهش شد و طوالن

*****  
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آن، عطر خوبش را با    ی به فضا  رهیو خ  شومیگلخانه م  وارد

را از    سمیخ  ی و موها  کنمی. به گل ها نگاه مکشمی لذت بو م

بروم    کنمیو عقب گرد م  لرزمی از سرما م  .زنمی صورتم کنار م

پاها  هانی... آشومی م  هانیآ  ی نهی به س  نهیکه س تا  را    میسر 

  :دیگویکه بر لب دارد، م ی و با لبخند کمرنگ  کندینگاه م

  .ی شد  دهیمثل مورچه آب کش_

آن بوسه    ادیخوار...  مورچه  میکه باز هم به او نگو  گزمیم  لب

  ش ی سه شب پ  نی ... هملرزاندیدلم را م   ی تکرار  ی فضا  نیو ا

... نه... زیخاطره انگ  ی نجای ا  نجا،یبود تکرار شود و حاال ا  کینزد

  .میابروم تا کار دست خودمان نداده  دیبا

  :زنمیم ی ا مسخره  لبخند

  .من برم... سردم شد_

  :شنومی را م  شی و صدا  گذرمی کنارش م از

  ...افسون_
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جان افسون؟! فقط   میکه نگو  دهمی هم فشار م  ی را رو  دندانم

  :دیگوی و او م کنمی نگاهش م

باهام؟   ی آی... منمشیبرم بب  دیکردم... فردا با  دایخونه پ  هی_

  .د یتر نی زبیدارم. شما ر اجیزنونه احت قهیبه سل

  :اندازمیباال م شانه

  چرا من؟_

  ؟ی آی... مامان هم گفت فردا کار دارم... مستشی ن سی پارم_

  :کنمیو پلک باز و بسته م زنمی م لبخند

  .آمیم_

*****   

[23.05.21 01:56] 

#4۰ 

 شودیچشمانش از هم باز م  د،یآیخانه که به صدا در م  زنگ

. نگاهش به  کندیساعت باز م  دن ید  ی را برا  لی موبا  ی و صفحه 
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سرشار از   یقیو نفس عم  خوردی گراندش مبهناز در بکعکس  

و از   کندی اش جدا م. تنش را از تخت دو نفره کشدی م  یدلتنگ

بهناز    یو وقت  کندی در نگاه م  یشود.  از چشم  یاتاق خارج م

و چشمان گرد شده در را    یبا خوشحال  ند،یبیم   رونیرا آن ب

  :کندیباز م

  !بهناز؟_

  :اندازدی و خودش را در آغوشش م  دیآیبا بغض داخل م  بهناز

  .دلم واست تنگ شده بود_

نک  ی رو  شالش و  است  افتاده  رو  سایگردنش  را    ی دستش 

  :بنددی و پلکش را با لذت م گذاردی م شیموها

  .ت یاز دور مردمی داشتم م_

  :کشدیرا باال م  اشی نیو ب کوبدیبه کمرش م یمشت

  .شعوری خدا نکنه ب_
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نک  رندیگیم  ی مبل جا  ی رو نم  سایاما  ول  را  . کندی دستش 

  :زندیو واله لب م دایش

ترکم    گهی. اما دآرمی اسم ازدواج رو نم  گهینرو... باشه د  گهید_

  .نکن

م  کندیم   نگاهش قاب  دست  دو  با  را  صورتش  ... ردیگیو 

  :دیگویم دی و ناام  کندیرا نوازش م اشغهی صورت شش ت

  بهم؟ ی دیقول م_

را    خواهدینم  دلش  بهناز  با  ازدواج  دلش  بدهد...  قول 

  گر ی. آخر دخواهدیدار شدن از بهناز را م... دلش بچه خواهدیم

  ر ی و هشت سالش است. از نظر خودش، پدر شدن دارد د  یس

جز قبول کردن و قول دادن به بهناز را    ی ا. اما چاره شودیم

  .تحمل کند   گرید  ربا  ی برابهناز را    ی دور  تواندی نم  گریندارد. د

  .دمیقول م_

*****    
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[25.05.21 00:27] 

#41 

خانه پدرش راه   ی و به سو  شودیم  نیاز مطب، سوار ماش  بعد

دنبال افسون رفتن.   ی رفتن به خانه. برا  ی . اما نه براافتدیم

  ش ی روزها  نیمتفاوت ا  ی ها. حس کشدیم  شیبه موها  یدست

م هم  به  را  هلش    کی .  زدیری اعصابش  افسون  سمت  دلش 

 رد از افسون دور باش. امکان ندا  دیگوی دلش م  ک ی.  دهدیم

...  فهمدی. مستیبچه که ن  گری نباشد. اما د  انتیاش خگذشته 

م  فهمدیم موج  عشق  افسون  نگاه  مندزیدر  نگاه   فهمدی. 

که ناخواسته سر جلو آورد که    ی افسون پس از آن شب  دنیدزد

  گر ی. دخواهدیببوستش، از خواستن است. خودش هم او را م 

را گول    دشباال رفته است که مثل بچه ها خو  ی سنش به قدر

اگر   یحت  کندی. حس م زندینزند. اما عقلش به او مدام تشر م

ممکن نباشد.   گر ید  دیباشد، بودنشان باهم شا  گناهیافسون ب
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را راحت   هانینتواند و  دیباشد، شا  ر یتقص  یاگر افسون ب  یحت

  .با او را نخواهد یزندگ گریافسون هم د  دی. اصال شا ردیبپذ

خ  همانطور  و  است  فرمان  به  دستش  م  ابانیکه  ... کاودی را 

  :سدینویافسون م ی و برا داردیبرم لیموبا

  "رونیب ای. بکمینزد"

انگار    "دخترعمو"شده است    ویکه س  شودیم  رهی نامش خ  به

االن   خواهدیم افسون  بفهماند  سرکشش  دل  و  خودش  به 

  ی ک ینزد  لیفقط عمو و دخترخاله است. و به دل  گر ید  شیبرا

 شتر یپدربزرگ، ب  اتی به خصوص در ح  ،ی به خانواده پدر  شتریب

   .کردندی را دخترعمو و پسرعمو صدا م گریهمد

م  کنار  استدیایساختمان  در  کنار  که  افسون  است،    ستاده ی. 

 نی. ادیآیم  نیو به سمت ماش   کندیجدا م  واریتنش را از د

   .دیآی به تنش م یلیخ اشیمشک ی مانتو
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 ی کننده   وانهید  ی . بوشودیو سوار م  کندیرا باز م  نیماش  در

است زودتر از خودش   دهیخر  شی که مادرش برا  دشیعطر جد

  .کندیعطر و بو حالش را دگرگون م نیا .دیآیم

  .سالم_

و    غیکرده است. چرا رژلب ج  ی حیمل  شی . آراکندیم  نگاهش

   د؟یآی مات، هردو به صورتش م

  ؟ یسالم... خوب_

  ؟ی. تو خوبممنون_

  :بردیم  شیموها انیو دست م دهدیرا تکان م سرش

  م؟یخوبم. بر_

  .میبر_

خفان آور    ی عطرش و فضا  ی آرام و محجوب افسون، بو  ی صدا

 شهی. شندازدیرا راه ب  ن یهرچه زودتر ماش  شودیباعث م   نیماش

عطر تاب و توانش را از دست    ن یا  ی که بو  دهدی م  نییرا پا
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  ک ی نزد  نقدریکنارش، ا  یافسون، وقت  انتیندهد. چرا با وجود خ

   آورد؟یاست کم م

م  یرچشم یز  افسون به کندی نگاهش  فضا  بر  حاکم  . سکوت 

  :دیگویبزند م  یحرف نکهیا ی است. برا ن یشدت سنگ

  ؟ی کرد دایپ   دیجد یمنش_

  :دهدینگاهش کند سر تکان م نکهیا بدون

  ...آره _

_...  

  ؟ی کرد کاریتو چ_

  و؟یچ_

  .ی ریبگ  ادیکاشت ناخن  ی خوایبودم م دهیکار... شن_

  .اش. شغل مورد عالقه زندیلبخند م  افسون
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. شهی. فردا شروع مدهی هام رو مکالس   نهیآره. عمو گفت هز_

  .اما ازش قول گرفتم که پولش رو پس بدم

هرگز... افسون    رد؟ی. پدرش از افسون پول بگزندی م  خندکج

  :خواندی فکرش را م

 ی زیبخرم چ  دیکه با   ییهالهیکالسام و وس  نهی. هز رهیبگ  دیبا_

  .ره یبگ دی. باستین ی. پول کمشهیم ونی ل یم یحدود س

 رخم یو افسون نگاه از ن  دهدیحرف سرش را تکان م   یب  هانیآ

دست سرنوشت دوباره او   کردیفکر نم  چی. هردیگی جذابش م

. بدون در کمال آرامش   ،ی نجوریبنشاند. آن هم ا  هانیرا کنار آ

   !دعوا. بدون جدل

نوساز  کنار م  ی ساختمان  ماش   داردینگه  خاموش   نیو  را 

  :کندیم

  .میدیرس_
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. درکنار هم با شودی م اده یو پ  کندی کمربندش را باز م افسون

ساختمان، به   ی. در البشوندیفاصله وارد ساختمان م   یاندک

 ن یا  شودیوجه ممت  شانیو از صحبت ها  روندیم  ی سمت مرد

به   ی واحد  خواهدی ساختمان است که م  نیمرد، صاحب کل ا

   .رهن بدهد هانیآ

و    اندازدیدوم م  ی در خانه در طبقه  ی رو  دیکل  سالان یم  مرد

  .کند ی در را باز م

  .دییبفرما_

م  وارد م  شوندی خانه  روشن  را  مرد چراغ  با کندیو  افسون   .

. کندی شده نگاه م  لینوساز و تکم   ی خانه  ی جا  ی لذت به جا

  :دیگویم یانکار نشدن یبا شوق ار،یاخت یب

  .هانیقشنگه آ یییلیخ_

قلبش تاب تاب   ده،یاسمش با آن لحن کش  دنی با شن  هانیآ

  :دیگویو م شودی. بر خودش مسلط مزندیم
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  رمش؟ی واقعا؟ بگ_

  نجا؟یا ست یگرون ن یلیآره اما... خ_

رهن  _ اما  نچرا  اجاره ستیکامل  م .  که  پسش    تونمیاش  از 

  .اما دستم هست   اده یمقدار ز کی . رهنش امیبرب

  :دیگویخانه م  صاحب

 ه یمن برم به    دی ریگی م  میو تصم  دینیبی تا شما خونه رو م _

  .برسم گهید ی مشتر

م  دیگویم  ی "دییبفرما"  هانیآ مرد  سوالرودیو  افسون   ی . 

  :کندی نگاهش م

  .ی ا آوردپولش رو از کج_

. تلخ، گزنده. چقدر از هم دور بودند که افسون زندی م  لبخند

هنوز آن پسر کم سن و سال است که قرار است   کندیفکر م

  .از صفر شروع کند
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دستم   ی زی سن چ  نیا  ی که تو  ست یسال گذشته. قرار ن  ازده ی_

  ی . سخت زندگکردم ی نباشه. اونور که بودم در کنار درس کار م

خ افسون.  و    یلیکردم  کنم.  جمع  پول  فقط  که  سخت. 

  .خداروشکر از پسش براومدم 

[25.05.21 00:28] 

#4۲ 

  :دهدیو ادامه م خنددیم

  اد ینبود تو ز  ریتاث   یدالر هم ب  ییهوی  دنیال کشبا  نیالبته... ا_

  .شدن پولم

  .هوم_

کاب  به با  آشپزخانه  ها  ی ریش  ی هانت یسمت  گالس   ی رنگ 

  .کشدی به آن ها م ی و دست رودیم
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خونه  گنیم_ قلب  مآشپزخونه  راست  اگنیس.  زنا  ما   نوی . 

واسه   دهیخونه جون م  نیا  ی . آشپزخونهمیکنی خوب درک م

  .کنهی م فی کردن. آدم ک ی آشپز

  :شودی م کشینزد بیبه ج دست

  آشپزخونه واست مهمه؟_

  :دیگویو م کندیم مکث

  ...... هرچند کهیلیخ_

م  نگاهش غم  کاب  ردیگیرنگ  سمت  به  را  صورتش    نت یو 

  :چرخاندیم

ه_ من  که  بخوام   چیهرچند  که  نداشتم  قشنگ  خونه  وقت 

  .آشپزخونه قشنگ داشته باشم 

ناراحت   نقدری... چرا ابنددیو پلک م  کندیدست مشت م  هانیآ

قرار است    دانستی افسون را طرد کردند نم  یمگر وقت  شود؟یم

بود. اما در   یبکشد؟ اما آن موقع خام بود. عصب یسخت نقدریا
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زندگ  نیا فکر  مگر  ها  اره کرده  افسون    ی سال  بود؟  را کرده 

است. مخصوصا اگر افسون   دهیفا  یبود... اما فقط فکر کردن ب

  .گناه باشد یب

ها   ی صدا بو  ی قدم  سپس  و  کنارش    ی افسون  از  عطرش 

باز مگذردیم پلک  م   کندی.  اتاق  به  افسون رودیو دنبالش   .

  :کندیتراس اتاق را باز م

مستر    سیرو. سیچقدر خوبه اتاقش... چه تراس قشنگ  ی وا_

  .هم داره

ز  افسون م  ییبایاز  آ  دی گویخانه  فکر  ن  هانیاما  . ستیآنجا 

م خانه  در  آ  چرخدیافسون  و   هانیو  حرکات  شده  مسخ 

م  اشی خوشحال نگاه  اکندی را  اچشم   نی.  نجابت،   نیها، 

نم  انتیخ  ی روز  کی  تواندیم باشد؟  درد داندیکرده  مغز   ...

شا است...  پش  دیگرفته  االن  بخاطر    مانیهم  و  باشد  شده 

آ  یمانیپش به  نم  هانینگاهش  باشد.  شده  .. .داندیعوض 

  .داندینم
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 ند یبی لبخند افسون را... و م  ندیبی . و مکندیرا قولنامه م  خانه

  د ی آینگاه حسرت بارش را که باال م  ندیبیرا. م  نشینگاه غمگ 

آ چشمان  به  افسوس  پر  و  غم  پر  م  هانیو  ... زندیزل 

  اد یرا فر  یپاک  ش یها... چشمزندی م  ادی عشق را فر  شی هاچشم

  !کن باورمرا   دیبگو خواهدی... انگار م زندیم

افسون است.   ی لب ها   ی . لبخند هنوز روشوندی م  ن یماش  سوار

مشتاق و    ی چهره  نیآن خانه به دلش نشسته است. ا  یلیخ

.  کندی ش مترو کالفه  ماندیدور نم  هانیحسرت بار از نگاه آ

دست  وسیما قبل  از  م  یتر  سرش  مکشدیبه    ن یا  خواهدی. 

نم اما  بشکند  را  کننده  خفه  در    داندیسکوت   آخر چگونه. 

  :دیگویم

  .هم واست دارم گهی زحمت د هی_

 ی... دست خودش نبود که به زندگدیآیم  رونیاز فکر ب  افسون

محال بود اما   ی . آرزو کردیدر آن خانه فکر م  هانیو و  هانیبا آ

   نداشت. داشت؟ یفکر کردن بهش که اشکال
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  جان؟_

و حوصله  _ وقت  خر  دایپ  لهیوس  ی من  و  ندارم.    دنیکردن 

   ؟ی خونمو انجام بد ی ها دیکارت بدم دستت، تو خر شهیم

  :خوردی ... رسما جا مخوردیم جا

  ...یچه مدل ی دوست دار ایچ دونمیمن... من که نم_

[25.05.21 00:29] 

#4۳ 

. و مطمئنم  ستمین  زای چ  نیو بند ا  دیتو ق  یلیکه خ   یدونیم_

. حاال که خونه خرمیم  ی زشت  ی زا ی چ  ی لیخودم انتخاب کنم خ

  .گمیها رو بهت م  متیخودت بخر. رنج ق که،یش

 ی. اما حرفاوردیبه زبان ب   خواهدی. نمشودیم  رهی رو به رو خ  به

و از دهانش    دیآی اجازه باال م  یکرده است ب  ریگ   شیکه در گلو

  :شودی خارج م

  ؟یبهم اعتماد کن یتونی م ی چجور_
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ن  ی رو  پوزخند  خودش  دست  آستیلبش  واج    هانی.  و  هاج 

  :کندی نگاهش م

  ؟یچ یعنی_

  ی مگه از من بد  ؟ی مگه قبال اعتمادت رو به من از دست نداد_

پولتو دستم    یتونی از من؟ چطور م  ی مگه زخم نخورد  ؟ی دیند

  ...دست من محتاج... منِ...منِ ؟ی بسپار

  :دیگویو لرزان م  شودی بخاطر بغض دورگه م شیصدا

  .انتکاریمن خ_

 ی و مغموم رانندگ  شودی. زبانش قفل مدیگوینم   ی زیچ  هانیآ

دارد  کندیم بغض  اما  افسون  مخفه ...  دستکندیاش  به   ی. 

م مکشد یگردن  پر  را  چشمانش  اشک  دکندی...    گر ی. 

   .تواندینم

  .نگه دار _

  .کشدیرا به خود م هانیلرزان و پر بغضش نگاه آ  ی صدا
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  .هانینگه دار آ_

  .کندی پاکش م عیو سر زدی ریم رونیاز چشمش ب یاشک

  شده؟ یچ_

  .تورو خدا نگه دار_

  ی... کمشودیم  ادهیو افسون تند پ   داردی منگه    ی اگوشه  هانیآ

م د  شودی دور  نم  گر یو  را  آ  تواندیاشکش  کند.    هان یکنترل 

. او را به سمت گذاردی م  شی بازو  ی و دست رو  شودی م  کشینزد

  :دیگوی و پر بهت م  کشاندیخود م

  ؟یکنی م هیچرا گر_

و    داردیبرم  یکالفه قدم   هانی. آ کندیاشکش را پاک م  افسون

  :کشدی م شی دست به موها

دار_ افسون...  چ  ی افسون  من  چ   ؟یکن ی م  کاریبا   ی زیچرا 

 ی زیافسون؟ اگه چ  یگیبه من نم  ی زی ... هان؟ چرا چیگینم

   ...هست دونمیهست بگو... م
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_...  

نکردم... بگو بهم تجاوز شده.  انتیکلمه... بگو من بهت خ  هی_

کرده فقط بهم بگو... بگو    نکارویباهات ا  یاصال نگو کدوم آشغال

  .افسون

بازو  شودیم  کش ینزد طرف  دو  م  شی و  تو ردیگیرا   ی . 

  :دیگویو ملتمس م زندیچشمانش زل م 

  ...کن  فیواسم تعر_

آ  یباران  چشمان به  را  محکم    دهد یم  هانیاش  اما  ناالن  و 

  :دیگویم

 ی لیخ  هانیآ  رهید  گهید  کنه؟یم  رییتغ  یکنم چ  فیاگه تعر_

  .رهید

 هان ی. آرود یو از کنارش م  زندی. دستش را پس ملرزدیم  بش ل

... کندیرا نگاه م  نی و نشستنش در ماش  گرددیو گنگ برم   جیگ
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 ج یگ  شی چرا با حرف ها  د؟یهست که بخواهد بگو  ی زیچ  یعنی

  کند؟ی داغانش م نقدریچرا ا کند؟ی ترش م

حرف به   ی. بشودی م  نیو سوار ماش  کشدیبه صورت م  یدست

  .روندیخانه م

*****  

  

[27.05.21 02:52] 

#44 

تخصص  یکل  با سالن  از  خوب  ب  یحس  . میآی م  رونیناخن 

خوب جد  ی احساس  شغل  م  ی دی به  خودم   ی برا  خواهمیکه 

سر و    توانمیدست و پا کنم دارم. با کمک عمو جان باالخره م

   .بدهم هانیخودم و و یبه زندگ  یسامان

. هفت بعد از ظهر  اندازمی م  امیم یقد  لیبه ساعت موبا  ینگاه

 یو دوست داشتن  بایمنزل ز  ی کردن برا  دی است... االن وقت خر

  قه یو با سل  رفتم  نور   خاله  با  را   اشخانه   مبلمان  …است  هانیآ
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داد سفارش  آمیمشترک  چ  هانی.  همه  خودتان   زیگفت  را 

. من  نمیرا بب  امها خانه  له یوس دن یبعد از چ  خواهمی م د،یبخر

ب پررو  یهم  خنده    ییحواس  به  را  خاله  که  کردم  نثارش 

   .واداشت

کاله پوش که    ی . رو به راننده شومی و سوار م رم یگی م یتاکس

که   ی آورده است،  آدرس پاساژ  ن ییکالهش را تا حد ممکن پا

. سرم را گرم  افتدیراه م  نیو ماش  دهمی بروم را م  خواهمیم

که حالش را    سمینوی م  یامکیپ   هان یو  ی و برا  کنمیم  لیموبا

  :دهدی مو جوابم را  شودیم نیآنال عیبپرسم. سر

  "مامان؟ ی آیم ی. ککنمیم ی دارم با آرتان تخته باز"

و درونم پر از آرامش. چقدر خوب با آرتان   شودی شکفته م  لبم

  .شکرت  ایخوب است. خدا شی روزها  نیراه آمد. چقدر حال ا

. با رمیگیو سرم را باال م  کنمیرا خاموش م   لی موبا  ی   صفحه

  :پرسمی ناآشنا و خلوت، رو به راننده م ابانیخ دنید
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  د؟یریدرست م  دیراه رو دار دیآقا، مطمئن  دی ببخش_

. شودیو حس ترس درونم فعال م  دهدینشان نم  یالعمل  عکس

   ...است... مطمئن است  یاما آخر تاکس

  آقا؟_

 چسبانم ی م  نیو خودم را به در ماش   رم یگیرا سفت م  فمیک

و فاتحه خودم    شودی م  دی. ترسم تشدزندی را م  ی که قفل مرکز

به کفشش است...   یگیکه ر  فهممیکارش م  نی با ا.  خوانمیرا م

  :م یگوی اما بلند م لرزدیم میصدا

  ه؟ یکارا چ نیآقا با توام... ا یه_

نم  باز جواب  وحشتناک   دهدیهم  طرز  به  م  یو  ... رودیتند 

 ی . رو شومی م  نشیو وارد مخاطب  کنمیرا آرام روشن م  لمیموبا

تماس را    خواهمی که م  نیو هم  کنمی م  کیکل  هانیآ  ی شماره 

و نعره    شودیم   دهیاز دستم کش  ی به تند  لیبرقرار کنم، موبا 

  :زندیم
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  .کشمتی م یدست از پا خطا کن_

م  شی آشنا  ی از صدا  چشمانم م  شودی گشاد  باال  با دیآی و   ...

  :زنمیو داد م شومیم رهینفرت به صورت مکروهش خ 

  از جون من؟ ی خوایم یچ ی آشغال عوض_

  :دیگویم کند،ی م یو او همانطور که رانندگ روم ی تر م عقب

  خوامی... می برگرد  میبه زندگ  خوامیبه کارت ندارم. م  ی کار_

زندگ ودیبرگرد  میبه  م  هانی. من  باخوامی رو  بهم پسش    دی. 

   .ی بد

قاطزنمی م  پوزخند  باهم  هردو  نفرت  و  ترس  و   ی.  شده 

  :میگویم

. یعوض  ی اریو به زبون باسم پسر من  یکنیغلط م  یلیتو خ_

  .ی اریسرش ب ییبال یمگر از رو نئش من رد بش

بال_ نم  ییمن  مآرمیسرش  اونو  من  بهش   یبی آس  خوامی. 

  .رسونمینم
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  ی . احساس خفگ کشمیم  میبه گلو  ی. دستزنمی نفس م  نفس

خکنمیم به  ترس  با  م  ابان ی.  نگاه  بغض   کنمیخلوت  و 

   .کنمیم

   .شم  ادهینگه دار پ_

  :زنمی م داد

  .شم  ادهیگفتم نگه دار پ_

م  سرش تکان  راست  و  چپ  به  سرعتش    دهد یرا  به  و 

  :دیافزایم

. مطمئنم بخاطر  آدی. که مادیب  هانیکه و  کنمیولت م   یزمان_

  .آدیتو م

خودم و   ی ... نه برارود یم جیو سرم گ شودیم  خیبه تنم س مو

 ی فیکث  ی و نقشه ها  هانیو  ی . فقط برایشدنم توسط اب  ده یدزد

   .که درموردش دارد
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باشودینم  ی نجوریا با  ی کار  دی...  با  ی قو   دیکنم.    د یباشم... 

تازه شروع به   هانیتازه خوب شده است... و  هانیکنم... و  ی کار

  ...کرده است دنیخند

خ  به م  دارم ی برم  زی سمتش  گاز  را  لجنش  دست  . رمیگیو 

کم   نیماش کنترلش  از  که  هدا  یرا  را  است  شده   ت یخارج 

  .کندی اما سرعتش را کم نم کندیم

م  از سع  زنمشی پشت  تعادل   کنمیم   یو  دادنش  تکان  با 

باال رفته    مانیهردو   ادیو فر  غی . جزدیبه هم بر  شتریب  نیماش

  .خوردیتکان م یعیبه طرز فج ابانی در خ  نیاست و ماش

پ  ادمیپ_ هم  ادمیکن...  وگرنه  هم  ن یکن  االن    ن یاالن، 

  ...دمیهردومونو به کشتن م

  :کشمیم غیج

  ...کن حرومزاده  ادمیپ_

[27.05.21 02:52] 
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#45 

م  با صورتم  به  محکم  ضربهکوبدیآرنجش  شد.  آنقدر   د ی اش 

و رد خونش    سوزدیم  امینی. بشومی است که به پشت پرت م

را    امی نیشده از ب  دهی. با پشت دست خون چکرسدیبه لبم م

نگاهکنمیمپاک   ب  ی.  ماش  رونیبه  چقدر اندازمیم  نیاز   .

  ...... چقدر ناآشنا و ترسناککیتار

پرت کنم    نیآنقدر باال است که اگر خودم را از ماش  سرعتش

م  یب به سورمیمیشک  دوباره  م  شی...  سع  کنمیحمله   یو 

وقت    چیدستم را به فرمان برسانم... لعنت به من که ه  کنمیم

به صورتم    دتریشد  بارن یندارم... دوباره اما ا  فمیفلفل داخل ک

رو  کوبدیم دوباره  من  م  یصندل  ی و  پرت  آخ شومیعقب   ...

م  میگویم  ی بلند گونه  به  دست  چشمرمیگیو  و  پلک  م  ... 

   .سوزدیم

  .حرومزاده_
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  :میگوی تر م بلند

  .حرومزاده_

  :کشمیم غی تمام توان ج با

  ...حرومزاده_

او ساکت است. ساکت و مرموز. ساکت و چندش... دوباره    اما

   .بار کی  ونیبار، ش کی... مرگ کنمینگاه م  رونیبه ب

...  کنمی تند در را باز م  ی لیو خ  کشمیرا به باال م  نیماش  قفل

  :دیگویکه با ترس م شنومی را م  شیصدا

  شمی خر م  لمایف   نیبا ا  ی . اگه فکر کردکهیزن  یکنی م  کاریچ_

  ...ی کور خوند کنمیو سرعتم رو کم م

م  ی جمله    نیهم باعث  ها  گرید  شودیآخرش  را   شی حرف 

  !...ندازمی ب رونینشنوم. پلک ببندم و خودم را از در ب

***** 

[28.05.21 15:35] 
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#4۶ 

افسون   ی باز هم شماره   یو با نگران  اندازدیبه ساعت م  ینگاه

م ب ردیگی را  صدا  پر  را  نفسش  است.  خاموش  هنوز    رون ی. 

  ی که درحال منچ باز  سیو پرد  هانیو به آرتان و و  فرستدیم

م نگاه  هستند  ساعتکندیکردن  دو  افسون    ی...  با  که  است 

م درحال  رد یگی تماس  بهنام  است.   خاموش   دارد که    ی اما 

حوله   دشیسف  ی موها با  قهوه  ی را  خشک    ی اکوچک  رنگ 

  :دیگویو م شودی . نور بلند مشودیم ییرایوارد پذ  کند،یم

   اتاق؟ ی لحظه تو هی ی آیباشه. م  تیعاف_

و به دنبال همسرش وارد اتاق خوابشان    دهدیسر تکان م  بهنام

  .شودیاست م نییکه در همان طبقه پا

  شده نور؟ ی زیچ_

  :نالدیو م  ندینشی تخت م ی کالفه رو نور

  .افسون_



Page 288 of 623 

 

  :افتدیبهنام م یشانیپ ی رو   یقیعم نیچ

  ؟یافسون چ_

  :کوبدی م  شیپا  ی وو سپس ر   دهد یرا در هوا تکان م  دستش

مغازه بره    هی. نگرانشم. قرار بود فقط  دهیدو ساعته جواب نم_

   .و برگرده

  :کند یتخت پرت م  ی اش را روو حوله   ندینشیکنارش م   بهنام

  مگه کالس نداشت؟ ؟ی چه مغازه ا_

از کالس گفت م_ بعد   ی واسه خونه  رهی چرا کالس داشت. 

پرده سفارش بده و برگرده. مدلش رو هم با هم انتخاب   هانیآ

  ش ی. اصال چرا گوشدیکشیطول م  نقدریا  دی. نبامیکرده بود

  خاموشه؟

  :دیگوی م  ی و سپس با آرامش ظاهر  رودیدر فکر فرو م  بهنام

نباش، البد کارش طول کش_ خاموش    شیو گوش  دهینگران 

  .کهیهم تراف رونیشده. ب
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  :دهدیراست تکان م سرش را به چپ و نور

  .دختر دست ما امانته نیخدا کنه... ا_

  :کندیلب بهنام جا خوش م  ی رو  ی پوزخند

  .میکرد ی امانت خوب نگهدار نیچقدرم که ما از ا_

  :اندازدی به همسرش م ینگاه نور

م  هی  خوامینم  گهید_ بشه.  کم  ازش  هم  مو  که   یدونیتار 

من نداشت.    ی برا   سی و پارم  هانیبا آ  یافسون از همون اول فرق

  ن یآفر  ی... روح آبجیلیبهنام... خ  میدر حقش ظلم کرد  یلیخ

کار لرز  ی با  کردم  دخترش  حق  در  ه دیکه  من   چی...  و وقت 

  .. مطمئنمبخشهینم

م  بهنام آغوش  در  را  هاردیگیهمسرش  حرف  تمام  را   شی. 

   .قبول دارد

عدد شش اعصابش به هم   دنی و با د  اندازد یم تاس    سی پرد

  :زدیریم
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واسه برنده    کی االن که به    دهی بده نم  ش یش  د یبا  یاه... وقت_

  .دهیم  شیش یدارم ه اجیشدن احت

م   آرتان  پرد  بردیدست  که  بردارد  را  رو   سی تاس   ی محکم 

  :زندی دستش م

  .بزنم دیبا وزم یجا ی هو_

  چته؟  یباشه وحش_

. اندازدی دوباره تاس م  س یو پرد  خندد یم  شانی به دعوا  هانیو

د حرکت   کشدیم  ی بلند   غیج  کی عدد    دنیبا  را  مهره  و 

  :دهدیم

  .بزن قدش هانیهورا برنده شدم... و_

. آرتان ابرو باال  کوبدیبه دستش م  هانیو و  بردی جلو م  دست

  :دیگویم هانیو رو به و اندازدیم
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نرفته منو   ادمیبرنده شده؟    سیپرد  میما باخت  یاالن خوشحال _

وگرنه من االن برنده شده    ی و بهش کمک کرد  رونی ب  یانداخت

  .بودم

  :دهدی دست در هوا تکان م سی پرد

  .برو بابا_

  :سدینویمادرش م ی و برا ردیگی را دست م لشیموبا هانیو

  مامان؟ ییکجا_

م  خوردیم  ک ی ت  کی   امیپ متوجه  مادرش    نترنتیا  شودیو 

م خارج  برنامه  از  است.  را    شودیخاموش  مادرش  شماره  و 

  .... خاموش استردیگیم

 سی . پردکندیو آرتان نگاه م  سی و پرد  گذاردیرا کنار م   لیموبا

ها جلو  شیناخن  م  ی را  آرتان    ردیگیصورتش  به  رو  و 

  :دیگویم



Page 292 of 623 

 

خوشگل شده   یل یواسه کار اول افسون ناخنام خ   یی خدا  یول_

  .ها

  :کندیرا نگاه م ش یو ناخن ها  ردیگیدستش را م آرتان

ن  یلیخ_ ا  ی مثل جادوگرا شد  ست؟ی بلند  ت  نی با  و    زی مدل 

  .شی رنگ مشک

  :رودیم ی اغره  چشم

  .هم خوبه یلیخ_

  :پرسدیم هانیرو به و  آرتان

  .ومدیمامانت کجاست؟ ن_

  :اندازدیشانه باال م هانیو

  .خاموش شده شی. گوشدونمینم_

و  ی چهره   به برا   شودیم  ره ی خ  هانینگران  شدن   ی و  راحت 

  :دی گوی م الشیخ
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  .انیرفته دنبالش. االناس که ب هانیالبد آ_

روزها    نیا  دی. حتما باماندیاز چشمش دور نم  هانیو  لبخند

بگذرد   شتری. هرچه بستیکه پدرش ن  دیبگو  هانیبه و  هانیآ

  .بدتر است

[02.06.21 00:13] 

#47 

.  دهد یم  دشینشان از سرعت شد   اطیاز ح  نی ماش  ژ یق  ی صدا

  :ندیگویو همزمان م  اندازندیبه هم م   ینگاه  س یآرتان و پرد

  شده؟ یچ_

ماش  ی صدا آور  شد   نیسرسام  خشم  از  .  دهدیم  ی دینشان 

.  روند ی و به تراس م  شوندی با نگاه نگران بلند م  سی آرتان و پرد

  ی هاو با قدم  کوبدیرا محکم م  ن یکه در ماش  نندیبیرا م  هانیآ

م خانه  وارد  برم شودیبلند  خانه  به  دوباره  وگردندی...   هانی. 

  :دیگویم
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  مامانمه؟_

در کل خانه   شی و صدا  کندیدر خانه را باز م  هان یدم آ  همان

  :چدیپیم

   افسون کجاست؟_

  :دیگویو آرتان م  پردیم  ی از جا هانیو

  شده داداش؟ یچ_

  :زندیتوجه به سوال آرتان نعره م  یو ب  شودیم   کینزد  هانیآ

  !افسون؟_

 ظ ی. بهنام با اخم غلندیآی م  رونی از اتاق ب  مهیو بهنام سراس  نور

  :دیگویم اش یشانیپ ی رو

  ؟یانداختچت شده پسر؟ چرا داد و هوار راه _

  :نالدیم نور

  افسون باهات نبود مگه؟_
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  :خنددیوار م کی ریستیه هانیآ

  گفته با منه؟_

چه    ترساندیکه همه را م  یعصب  ی . خنده هاخنددی تر م  بلند

تر شدن   کیو جرات نزد  ستادهیا  ی که گوشه ا  هانیرسد به و

  .را ندارد

  م یر کردخاموشه. ما فک  شیوقته گوش  یلینگفت با توإ. اما خ_

  ...البد

بهم م  شیدندان ها   هانیآ را قطع    سابدیرا  و حرف مادرش 

  :کندیم

سال    ازده ی... دوباره گولمون زده... بعد از  دیاشتباه فکر کرد_

گولمون زد. اون رفته...    شدیکه تازه دلم داشت باهاش نرم م

  .رفته

شن  هانیو آ  ی جمله  دنیبا  فشار   هان،یآخر  هم  به  را  لبش 

  مادرش رفته؟ کجا رفته؟ یچ  یعنی. دهدیم



Page 296 of 623 

 

 هان یشده؟ و  یچ   نمیدرست بگو بب  هان؟یرفته آ  یچ  یعنی_

  کجا بره؟ نجاستیا

م  چشم پدرش  م  دهدیبه  باز  موها  ی. دستخنددی و    ش ی به 

  :کشدیم

واسه    نکهیپسرش هم واسش ارزش نداره. مثل ا  نکهیمثل ا_

  ...ی جز کساقت کار   یچیافسون ه

  :حرف در دهانش بماسد شودی بلند بهنام باعث م ی صدا

آ_ کن  صحبت  چهانیدرست  پش  ی زی.  بعدا  که   مونینگو 

  .یبش

م  هانیآ تکان  راست  و  به چپ  را  رو  دهدی سرش  مبل    ی و 

که از طرف افسون    ی امیو پ  کندی را باز م  لشی. موباندینشیم

  .کندیآمده است را باز م
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بباب  ایب_ کرد  یکس  نیبب  ایا...  باورش  باهامون   ی که  دوباره 

پشت    بهیمرد غر  هیدوباره بخاطر    ی چجور  نیکرده. بب  کاریچ

  .. با عشقش فرار کرده مونی پا زده به زندگ 

 رهیخ  هانیو با غم به آ  داردیترک برم  هانیدل و  ی ها  شهیش

که    ییزهای. چآورد ی سر در نم  ش یاز حرف ها  چی. هشودیم

را از    لیبا مادرش ندارد... بهنام موبا  یارتباط  چی گفت، ه  هانیآ

اش ... چهرهخواندی و متن بلند باال را در دل م  ردیگی دستش م

  :کشدیرا م   بهناملباس  نی. نور آستشودی برافروخته م

  نوشته بهنام؟ یچ_

  ه ی و بعد از چند ثان  خواندیرا م  امیپ  ی ادامهحرف،    یب  بهنام

  .سپردیم هانیرا به دست آ لیموبا

  .امکان نداره_

[02.06.21 00:14] 

#48 
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پرد  نور و  آرتان  برود.  ازحال  مانده  مجسمه    س ی کم  مثل 

جا خوش   شیدر گلو  ی ابغض خفه کننده   هانی و و  اندستاده یا

  .کرده است 

  نجا یبه من بگه ا  یکیپسرم؟    هانیشده؟ آ  یبهنام بهم بگو چ_

  چه خبره؟

خشمش فروکش کرده و آرام   ی بی . به طرز عجستدیایم  هانیآ

  .شده است. البته در ظاهر 

  ...بار بس نبود باز هیدست گل خواهرزاده و برادرزادتونه. _

. با  کندی اشاره م  هانیو با چشم غره به و  کندی اخم م  بهنام

  :غردی ه هم مب دهیچسب ی دندان ها

رو افسون داده باشه.    امیپ  نیحرف اضافه نزن... امکان نداره ا_

  .سرش اومده ییحتما بال

. آرتان کنار ندینش ی م  نیزم  ی و آرام رو   لرزدیم   هانیو  ی پاها

  .کشدیاش مو دست به شانه  رودیم
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  .آروم باش_

  :شودیبلند م هانیآ ی صدا

   ؟یکنیدفاع م ی دار یاز ک یبابا متوجه_

  :زندی م ادیفر با یو تقر شودیکالفه م گرید نور

  ه؟یکوفت  امیتو اون پ  ینه؟ چ  ایشده    یچ  گهیبه من م   یکی_

  :دیگویم ی با ناباور بهنام

اومده که من افسونم و دارم   امیشماره ناشناس واسش پ   هیاز  _

اکنمیبا عشقم فرار م  ا  نی.  اگه  باور کرده... د    ن یشازده هم 

   نداد؟ هان؟ امیافسون بود چرا با خط خودش پ 

  :کندیبا خودش تکرار م سپس

  .شده ی زیچ هیشده...  ی زیچ هی_

   .ندینشیمبل م  ی و رو کوبدی دستانش را به رانش م نور

   .سرش اومده ییبال هی... حتما ی وا ی وا_
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  :زندی رو به مادرش تشر م  آرتان

  !مامان_

  :دیگوی م نانیبا اطم  هانی. آکندی مغموم اشاره م هانِیبه و و

  د ینه! بع  ؟ی زیچ   نیهمچ   دهیاز افسون بع  د؟یکنی چرا باور نم_

  ...هی. اون افسونه... اون ستین

  :کندیپر قدرت حرفش را قطع م بهنام

پش   ی زیچ  هی_ بعدا  که  که    ی زیچ  هی...  یبش  مونینگو  نگو 

  .یدونینم زایچ یلی. تو خهانیحسرت بمونه تو دلت آ

. دیآی از موضعش درم  یو کم  ماسدی حرف در دهانش م  هانیآ

  :دیگویبا مکث م

   ...بدونم دیرو بهم بگ زای چ یلیاون خ_

  :زندیو لرزان لب م کندیدهان باز م  نور

  ...افسون_
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ببره... االنم پاشو   یاشتباهش پنور... ولش کن بذار خودش به  _

بر باسی پل  شی پ  میبپوش  بگرد  د ی.  دخترمون   هی...  میدنبال 

  .سکاسه می ن ریز ی کاسه ا

 ی دست   یعصب  هانی. آرود یو به سمت اتاق م  شودیبلند م  نور

   .کندیآن را م بای و تقر کشدی م شیبه موها

  ...نیآفر نیهه... آفر_

پاها  زندیم  دست از حرکت م  ی و  با اخم ستدیای نور  بهنام   .

  :دهدیادامه م  هانیو آ کندی نگاهش م

  .داده. خوب گولتون زده  تونیخوب باز_

به تاسف تکان    ی و سر  کندیبه چشمان پدر و مادرش م  ینگاه

  :دهدیم

  .دیبکن خوادیدلتون م ی هرکار_

و  ستدیای مضطرب م هانیکه و  کندی سمت پله ها پا تند م به

  :زندیم لب
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  بابا؟_

 هان یو رو به و  گرددی . با خشم برمدهدیرا باال م  ش ی ابرو  هانیآ

  :زندی م ادیفر

بابا_ ن  ی من  استمیتو  نه  باباتم  من  نه  پدربزرگ    نای... 

بچه.   هیبابات ک   ممیدونیت... نمعمو و عمه   نایمادربزرگت، نه ا 

. من پدر تو نیاسمم تو شناسنامت. هم   هیمن فقط    ؟ی دیفهم

  .ستمین

م   هانیو نگاهش  واج  و  پردکندیهاج  جا  س ی.  بلند   شی از 

  :زندی. بهنام داد مردیگیو دستان لرزانش را م  شودیم

  .هان یبس کن آ_

که ناخواسته به    ییاز حرف ها  شودی م  مانیپش   یکم  هانیآ

م  کی گرد  عقب  است.  زده  را  کندیپسربچه  ها  پله  باال    و 

  :زندی و آرام لب م  دهد یبه تاسف تکان م  ی . آرتان سررودیم

  .خودشو درمان کنه ستین یکیروانپزشک مملکت... _
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را تا اتاقش   هانی و  س،یو با پرد  دهد ی نم  تیتشر پدرش اهم  به

  .کنندی م یهمراه

*****  

  

[05.06.21 17:34] 

#49 

ذهن  یاعصاب  با و  را    ریدرگ  یداغان  اتاقش  عرض  و  طول 

. با خودش فکر بردی م  شیموها  ی و مدام دست تو  دیمایپیم

ظاهر    کند،یم و  افسون  گول  داشت  که  بود  احمق  چقدر 

را م  به حماقت خودش پوزخند مخورد یمعصومش  و   زندی . 

  :نالدیم  یلب عصب ریز

  .... افسونافسون_

خامش    گری. دستیها ن  ی ریاز آن تو بم  ی ریتو بم  نیا  گرید

از    ی خودش را هم ول کند هرکار  ی که بچه   ی... زنشودینم

  .دی آیدستش برم
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م  ی رو م  ندینشی تخت  قفل  به هم  را   اد ی.  کندیو دستانش 

 ی عشق  اد ی.  افتدی م  هانیافسون در مقابل آ  یبرخورد و نگران 

چشمانش از  فرزندخواندی م  که  مادر  عشق  که   یقیعم  ی . 

برا فقط    کی  ی داشت...  ترس   کیلحظه،  دلش  در  لحظه 

   .که بس است حماقت  زندیاما زود به خودش تشر م  افتدیم

خانواده  ی صداها  دن یشن  با ممبهم  متوجه  پدر   شودیاش، 

و پله    شودیاند. از اتاق خارج مبرگشته   یمادرش از اداره آگاه

  شودیم  هانی... اول از همه چشم در چشم ودیآ یم  نییها را پا

چرا    ست؟یبچه چ  نی. گناه اکندی نگاهش م  مانیو نادم و پش

 ینوجوان  ی ایکه دارد وارد دن  ی همه خوردش کرد؟ پسر   ی جلو

.  کندینثار خودش م  ی. چرا غرورش را شکست؟ احمقشودیم

وچشم   م  هانیاز  گرفته  او  از  نگاه  مادرش   ردیگی که  به  و 

  .دهدیم

  شد؟ بابا کجاست؟ یچ_

  :دیگویو نور با ناله م  ندینشی م کنارش
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و چهار ساعت از گم شدنش بگذره. االن   ستی ب  دیگقتن با_

. باباتم به اون مرده، شوهر سابقش شک  میکن  ی کار  میتونینم

  .سرش آورده باشه ییاون بال دیداشت. گفت شا

 ی آرام طور  هانی و آ  دهد یآب قند به مادرش م  وانیل   سی پرد

  :دیگوینشنود م هانیکه و

رو    هانیبه افسون نداشت. اون و  ی. اون حسستیکار اون ن_

   .خواستیم

شده از آب   یخال  وانی. لشودیاز تفکرش هم حالش بد م   نور

پرد به دست  را  م  س یقند  است  . پاردسیکه کنارش نشسته 

  :دی گوی م سی پرد

  ه؟ یپس کار ک _

  :دیگویآرام م یکالفه ول  هانیآ

که خودش رفته باشه؟ مگه از   دیکنی درصد فکر نم  هیچرا  _

  داره؟ یبعدشم اون مگه دشمن ده؟یافسون بع
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  :زندی م شیبه پا ی اضربه  نور

. از کجا  میدختر خبر نداشت  نیسال از ا   ازدهی  م؟یاز کجا بدون_

   نداره؟ ایدشمن داره  میبدون

م  یکم  هانیآ فرو  فکر  ذهنرودیدر  معادالت  بهم   اشی . 

  د یاز خشمش فروکش کرده است شا  ی... حاال که کمزدیریم

منطق قض  یبتواند  به  برا  هیتر  افسون  هنوز  اما  کند    ش ینگاه 

  .دهندیم  هانی آرتان نگاه به و  ی کامل پاک نشده است. با صدا

و  یچ  هانیو  هان؟یو_ خوب   هان؟یشده؟  حالش  داداش 

  .ستین

. برندی هجوم م  کشندینفس م  یکه به سخت  هان یسمت و  به

  :گذاردیدستش را پشت گردنش م هانیآ

  .... نفس بکش نفس بکشهانیآب... و سی پرد_

  :کندی نگاهش م یبا نگران نور

  ... پسرم؟هانیو_
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به    نهایو آ  آوردی م  یآب  وانیل  س ی . پردکشدیتند نفس م   تند

  .دهدیم هانیبه خورد و یآرام

  ...قی بخور... نفس بکش... نفس بکش... نفس عم_

. اشک از چشمش  شودی و کم کم آرام م  رد یگی و بازدم م  دم

م  زدیری م  رونیب نور  آغوش  در  را  را  خودش  نور اندازد یو   .

  :کندیسرش را نوازش م

  .. نترس پسرکمزکمیمامانت عز  شهیم  دای... پشی ه_

[05.06.21 17:35] 

#50 

  :دیگویم هی گر انیم هانیو

...  ی...سم... کار... کار اون باشه... من از اون... ازش... متریم_

  .ترسم

را   هانیآ  ی پسر بو  نی. چقدر انشاندی م  شیموها  ی رو  ی ابوسه

  .دهدیم
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  .ستی. آروم باش. نترس... کار اون نزمی آروم باش عز_

  :دیگویرو به آرتان م هانیآ

  .اتاق ی تو مشیکمک کن ببر_

م  کنندی م  بلندش اتاق  داخل  روبرندشی و  دراز    ی .  تخت 

... عذاب وجدان دارد کندیسرش را نوازش م  هانیو آ  کشدیم

   .کندیم اشوانهید

و  مامانت   دمیاستراحت کن. بهت قول م  کمیجان...    هانیآ_

  باشه؟ دمیکنم. قول م دایپ

  :کندی متوقفش م هانیو ی برود که صدا شودی م زیخمین

  ع...مو؟_

نمعمو ا  داندی!  ا  نکهی از  پذ  قتیحق  ی زود  نیبه    رفته ی را 

با م  ای  دیخوشحال  فشرده  قلبش  اما  غم    شودیناراحت.  از 

  .پسرک ی صدا

  جانم؟_
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  .تونمیمن بدون مامانم نم_

ابنددی م  پلک بخاطر  ب  نی...  با  یپسر  شده  که  هم   د یگناه 

  .کند دایافسون را پ

  .کنمی م داشیپ_

. آرتان تا شودیبلند م   ریو با تاخ  کشدیم  شیبه موها  یدست

  :دیگویو آرام م  دیآیدم در همراهش م

  داداش؟ شهیم ی حاال چ_

 هیکجاست. بعدش    نمیبه بابا زنگ بزنم. بب  رمی... م دونمینم_

  .زمیریتو سرم م  یخاک

  .به همون شماره که واست اس ام اس داد زنگ بزن_

م_ زنگ  باز  اما  وزنمی خاموشه  مواظب  اگه   هانی.  باش... 

سال ها اومدن   ن یا  ی تو  ا یخواست صحبت کنه، ازش بپرس ک

  .نه ا یشک داره  یجز اب یبه کس نی... ببشونیزندگ ی تو
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صورتش سرخ   ی. نور که از شدت ناراحت شودیاتاق خارج م   از

پرد شده و  م   سیاست  ماساژ  را  د  دهد،یدارد کمرش   دنیبا 

  .شودیم  زیخمین هانیآ

  شد؟ بهتره؟ یچ_

  .به بابا زنگ بزنم رم ی آره. من م_

زنگ    ی . صدارودی پله ها را باال م  هانیو آ  دهدیسر تکان م  نور

م  لشیموبا ها   شودیباعث  را    شیقدم  و خودش  تند کند  را 

اتاق ب   ی را از رو  لشی. موباشودی. تماس قطع مندازدیداخل 

 ی ااز دست رفته از شماره   ی . تعداد تماس هاداردی تخت برم

م  جانش  به  اضطراب  رواندازدیناشناس    ک یکل   شماره  ی ... 

علل  ت  ی. بدیآیکه زنگ بزند اما تلفن زودتر به صدا درم   کندیم

  :دهدیتماس را جواب م

  بله؟_

  :رسدیم پشت خط به گوشش ی انازک زنانه ی صدا
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  پارسا؟ هانیآ ی آقا_

  .بله خودمم_

  خانم افسون پارسا همسرتون هستند؟_

م  قلبش مشودیفشرده  عقب  به  د  رودی.  به    ه ی تک  واریو 

  :دیگویاما م ستی... همسرش ندهدیم

  .بله_

بدن   ی رو  ی سطل آب سرد  کندی حس م  شنودی که م  ی زی چ  با

  .آورد یو جانش را از تنش درم  شودیم  ختهیگرمش ر

*****  

  

[05.06.21 18:36] 

#51 

  ن یدر ا  کندی... حس مبردیفرو م  ش یرا داخل موها  دستش 

را با    مارستانیب   ی را کنده است. راهرو  ش یشب کل موها  کی
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  یدر آغوش نور ب  هانی. وگرددی و برم  رودیبلند م  ی قدم ها

گوشه  کندی م  ی قرار بهنام  رفته   ی او  فرو  فکر  در  و  نشسته 

  :زندیدکتر در گوشش زنگ م ی است. صدا

... میرو دار  شیپ   یبه سرش خورده و عمل سخت  ی بد  ی ضربه "

  ".دی فقط دعا کن

پش   یختلفم  ی ها  حس نگران  ،ی ناراحت  ،یمانیدارد.    ،یغم، 

ب قلبش  و...  وجدان  متپدیم  قراریعذاب  سر   ییبال  ترسدی. 

ب م دیایافسون  دختر  ییبال  ترسدی.  آن  بد   ی سر  آنقدر  که 

ب  بود ممکن است   یل ی. دکتر خدیایقضاوتش کرد  رک گفته 

مو به   وع موض  نی برود... از فکر به ا  نیو از ب  اوردیعمل را تاب ن

به صدا    لشی.   موباشودی و قلبش فشرده م  شودی م  خیتنش س

  :دهدی و جواب آرتان را م ستدیای. مدیآی درم

  بله آرتان؟_

  شد داداش؟ یچ_
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  .می... تو اتاق عمله. منتظریچی فعال ه_

  .میای ب دیبگ دیداشت اج یاحت  ی زی. چد ی خبرمون کن_

م  تماس قطع  پاها  کندیرا  پدرش    ی و  کنار  ناتوانش، 

  .ردیگیبه زانو م  یو دست  دیشنی م  یصندل  ی . رو کشاندشیم

  زده بهش؟ یک دنینفهم_

  :کندیو گلو صاف م شنودی خش دار پدرش را م ی صدا

 ن ی دورب  دمی . فردا درخواست مست یمعلوم ن  یچ ینه. هنوز ه _

  .کنن اومده رو چک رونیکه از توش ب یساختمون

درموردش اشتباه فکر    ی دیگناهه؟ د  یافسون ب  ی دیحاال د_

  ؟ی کردیم

تک  سرش پشت  به  دست   دهدیم   هیرا  صورتش   یو  به 

  ..._:کشدیم

  گه؟ید دید  هیبا  ؟یبهش نگاه کن گهید جوری دیبا ی دید_
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  ...بسه بابا_

ب_ مثل    یافسون  افسون  پسرم.  ا  هیگناهه  پاکه.    نویفرشته 

  .بدون

م  از بلند  م  شودیکنارش  عمل  اتاق  در  کنار  نستدیایو   م ی. 

. پسرک آرامتر شده است. اندازدی م  هانیبه مادرش و و  ینگاه

پا را  حتما  اندازدیم  ن ییسرش  همه   ی زیچ   کی.  که  است 

است اما چه؟   ی ز ی چ  کی است. حتما    گناهیافسون ب  ندیگویم

کس ب  ؟یچه  صدا  پر  را  ته    فرستدی م  رونینفسش  از    دل و 

   .د یایب رونیافسونگر سالم و سالمت ب خواهدیم

 د ی در را باز نکرده است. بع  یرفته اما کس  یاب  ی به خانه  پدرش 

مواظب   گفتیم   امی باشد... اگر او بود مگر در پ  یکار اب  داندیم

و  یلیپدوف   ض ی مر  ک یاو    د؟یباش  هانیو که  را    هانیاست 

  :دیگوی. در دل مخواهدیم

  "کنمیم داشی... پکنمیم داشی پ ه؟ی کار ک"
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م  در باز  عمل  م  شودی اتاق  همه  جلو  ستندیایو  سرپرستار   .

  :دی گوی و م دیآیم

  هست؟ ی داره. آ مثبت. کس اجیبه خون احت مارتونیب_

و  هم هستند.  مثبت  آ  پدرش  هم  جلو    یقدم  هانیخودش 

  :دیآیم

  .من آ مثبتم_

  :دیگویرو به سرپرستار م هانیآ

  .دمیخون م من_

  :دهدیسر تکان م سرپرستار

  .دیاول فرم پر کن دی. با دیایدنبالم ب_

و    ونددیپیم  هیاز پر کردن فرم و دادن خون، دوباره به بق  بعد

  :شودی م کی. آرتان نزدندیبیآرتان را آنجا م 

  .میخونه بمون ی تو مینتونست_
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با چند   سی . پردندینشیم  یصندل  ی و و رو  دهدیتکان م  سر

آ  یکیو    شودی م  کینزد  یپاکت  وهیآبم به  را  ها  آن    هانیاز 

  :دهدیم

  .بخور داداش... خون ازت رفته ایب_

فشارش افتاده است.  کندیم ندارد اما خودش هم حس  اشتها

  وه یآبم  سی . پردکندی و تشکر م  ردیگی را از دستش م  وهیآبم

را    هانیاول و کندیم یو نور سع  دهدیم هیرا به بق  گرید ی ها

  .کند وهیبه خوردن آبم یراض

  

[05.06.21 19:33] 

#5۲ 

  ی ق یترس عم  نکهی... با اگذردیم  ی ها به کند  قهیها و دق   هیثان

به جان دلش افتاده است اما هر آن منتظر است دکتر از در  

بود. دوباره خسته از   زی آم  تیعمل موفق  دیوو بگ  د یایب  رونیب
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رو را  تنش  رفتن،  م  ی فلز   ی ها  یصندل  ی راه  و    کند ی رها 

. پوشاندیو صورتش را با دست م  گذارد ی زانو م  ی آرنجش را رو

کند.   خوب  تواندیرا فقط چشمان باز افسون م  شانشیحال پر

  .اشیمیاما معصوم عشق قد ی چشمان وحش

کنارش نشسته است.    یکس  دهدی نشان م  یصندل  ژ یق  ی صدا

. زبانش از  کندی . تعجب مندیب ی را م  هانیو و  کند یسر بلند م

کالم  هر  ز  یگفتن  است.  ا  ی ادیقاصر  مقابل  پسربچه   نیدر 

   .شرمنده است 

  :دیگوی و م رد یگیچشم از او م هانیو

 دمتون یچرا بابام ولمون کرده. بعد که د  کردمیفکر م   شهیهم_

  ...چرا بابام دوستم نداره کردم یفکر م

  :کندیلب باز م  هانیآ

  ...من_
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که آن حرف ها را جبران    دیچه بگو  د؟ی. چه بگوبنددیم  دهان

  کند ی و با نگاه خواهش م  کندینگاه م  هانیکند...عاجزانه به و

  :دیگویم هانیادامه حرفش را بزند. و

دوست دارم شما  یلی. اما من خدیست یدرسته شما پدر من ن_

   .دیو مامانم دوباره به هم برگرد

  :دهدیادامه م هانی. و پردیباال م هانیآ ی ابرو ی تا

 ی از وقت  شهیشما رو دوست داره. هم  یلیچون مامان من خ_

 کرد،یبوس م  کرد،ی عکس شما رو نگاه م  ادمهیکه بچه بودم  

با همون عکسا خوابش    دمیدیوقتا م   یبعض. و  کردی م  هیگر

د من  شماست.  عاشق  من  مامان  ن  گهیبرده.  استمیبچه   ن ی. 

  .دونمیم ی... حتی... حتفهممی رو م  زایچ

_...  

  .دیشما هم اونو دوست دار دونمیم_
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و   شودیمکث بلند م یو با کم  ردیگیم هانیخجالت رو از آ با

آرامش   نکهیا  نی درع  شیها. حرف رساندیخودش را کنار نور م

 ن ی. اکندیمغموم و متفکرش م  زد،یریم  هانیبه قلب آ  یخاص

م نگاه  عکسش  به  افسون  سال  م  کرده؟ی همه  و    شودیبلند 

  :دیگویم رلب ی. زستدیایم  هیپشت به بق  ب،یدست به ج

  .... کمکش کنایخدا_

 ی و قدم ها  ندیآی به سمت اتاق عمل م  مهیپرستار سراس  دو

و دست به   ستدیای. نور مبرندیتندشان را به سمت در اتاق م 

  :ردیگیقلب م

  ...حضرت زهرا ای_

  :دودیبه دنبالشان م هانیآ

  شده؟ یبه ما بگه چ یکیافتاده؟  یشده خانم؟ اتفاق یچ_

... شودی. له مزندیم  هیتنش    "یقلب  ستیا"کلمه    دنیشن  با

. نور به کشدیم  غیو ج  کندیم  هیگر  هانی. وشکندی کمرش م
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در آرام کردن   یخودش حواسش به او است... آرتان سع  ی جا

پرد  هانیو گرکندیم  هیگر  سیدارد...  بهنام  اما کندیم  هی.   .

. دست به زانو چرخدیدور سرش م  مارستانی خودش، انگار ب

از بغض درحال    شی. گلوندینشی م  نیزم  ی و آرام رو  ردیگیم

 تواند ی نم  شهی... مثل همزدیریخفه شدن است اما اشکش نم 

نه بخاطر کل   هیگر مرد    ندیگویمزخرف که م  ی ها  شهیکند. 

اکندی نم  هیگر بخاطر  نه!  خفه   نکهی.  است،  مادرش  مثل 

از قطره    غیدر  اام   ردیگی اش درد م  نهیس  شود،یله م  شود،یم

  .اشک ی ا

  :دیگویم  دیآی که به زور درم ییصدا با

  .اریافسون. طاقت ب ار یطاقت ب_

مرودیم   جیگ  سرش طاق  طاقتش  نعره   شود ی .  بلند   ی او 

مکشدیم نگرانش  همه  اشوندی .  به  لعنت  ... تیخصوص  نی . 

کند. اگر    یکند و خودش را خال  هیگر  تواندینم  نکهیلعنت به ا
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بم نمردیافسون  است.  دردناک  هم  فکرش  افسون  . ردی...   ..

   !رد یکرده است نم مانیپش ی نجوری... حاال که او را اردینم

اما انگار چند روز گذشته است. در باز    گذردیچقدر م  داندینم

ب  شودیم اتاق  از  دکتر  نگاهدیآیم  رونی و  چهره  ی.   ی به 

مآشفته  م  اندازدیشان  نگاهش  استرس  با  انگار  کنندیکه   .

  .ترسند یهم م  دینا ندارند حال افسون را بپرسند. شا  کدامچ یه

  :آوردیلبخند به لب م  تردک

  .خطر رفع شد_

س   نفس به  شده  دست  گرددی برم  هانیآ  ی نه یحبس  به   ی و 

  :کشدی صورتش م

  .خداروشکر_

  رد یگیپدرش را در آغوش م  اری اخت  ی. بلرزدیو دلش م   دست

حت را  همه  سپس  را...  آرتان  سپس  گر  یهانیو  یو  با   هیکه 

  .خنددیم
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*****  

[07.06.21 19:32] 

#5۳ 

  م یناواضح. پلک ها  ی . صداهاشودیدر گوشم اکو م  ییصداها

و   کنمی از هم جدا م  یاست. دهان خشکم را به سخت  نیسنگ

 :زنمی ناواضح لب م

 ...آب_

 :دیآیم  ی مرد ی صدا

 ...ی افسون؟ به هوش اومد_

 :شودیکه دور م شناسمیصدا را م تازه

 ...خانم پرستار_

و   شوندی باز م  مه ی ن  می. پلک هاندیآی سرم م  ی پرستار باال  با

... و دوباره به نمیبیسرم م  ی را باال  هانیتار و ناواضح آ  یلیخ

 .روم یخواب م
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م  نمیسنگ   ی ها  پلک باز  هم  از  اول   کنمی را  که    ی زی چ  نیو 

و   چرخانمیاست. چشم م  یهتابم  ی سقف و چراغ ها  نمیبیم

. انگار تازه متوجه من  نمیبیم  ی صندل  ی خاله نور را نشسته رو

 :دیآیم  کمیو نزد شودی بلند م ی... با خوشحالشودیم

 ؟یدور سرت بگردم. خوب_

با  خوب؟ که  شده  چه  ا  دیمگر  چرا  باشم؟  در   نجایخوب 

 ی زی. نه! چ آورمی به مغزم فشار م یکم ام؟ده یخواب  مارستان یب

 یفی. ناله خفکندی است و درد م  نی... سرم سنگدیآینم  ادمی

 :کنمیم

 .سرم اومده ییآخ سرم... چه بال_

. خاله دستم را به شنومی خودم را به زور م  ی هم صدا   خودم

 :کندینوازش م یآرام

  .گذشت  ری. به خ زمیگذشت عز ریبه خ_
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 رد یگیم  ی ا. شماره رودی عقب م  یو قدم  دارد یرا برم   لشیموبا

 .گذاردیرا دم گوشش م لیو موبا

 .سالم. به هوش اومد... آره آره. خوبه خداروشکر_

است   نیا  د،یآیم   ادمیکه    ی زیچ   نی. آخرشودی فعال م  مغزم

اما    نمیبنش  خواهمی! میو... اب  زنمیم  رونیکه از ساختمان ب

  .رد یگی را در برم  میپاها از سر تا یعیدرد فج

  ...آخ_

 :شودیم کمیو نزد  گرداندیبرم فشیرا داخل ک لیموبا خاله

 ؟ی خوایم یتکون نخور خاله جان. چ_

 :کنمینگاهش م ملتمس

 هان؟یو_

 :شودیم ام ره یخ یو با مهربان کندیرا نوازش م صورتم
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 آن ی س نگران نباش. االن همه م. خونهزمیحالش خوبه عز_

 .مالقات

م   میها  پلک م   بندمیرا  تازه  زنده    فهممیو  فاجعه  از آن  که 

در ظاهر   دانمیکه نم  ی . لبخندزنمیام. لبخند مآمده   رونیب

لبخند باطن  در  اما  است  معلوم  من   عیوس  ی چقدر  است... 

 ...ام. نمردمنمردم... زنده 

 یام. وقت آمده  رونیب  یاز عمل سخت  دیگویو م  دیآی م  دکتر

...  اورمیبه زبان ب  توانمیام، حالم را نمرو به مرگ بوده   فهممیم

جان    نیانسان هم  ییدارا  نیزتری است. عز  زیعز  زادی جان آدم

 یزنده ماندن و زندگ  نیا  دیاست و من با  زانشیخودش و عز

و اطالعات من را   دیآی م  ی شکر کنم... مامور  یکردن را حساب 

اند داده   لیتشک  یآب  ی عمو براو    هانیکه امروز آ  ی اپرونده   ی برا

را جواب م  پرسدیم از  دهمیو من همه  امروز صبح،  انگار   ...

 .است  دهیمرا دزد یاب شوندی اطراف متوجه م ی ها  نیدورب



Page 326 of 623 

 

 د یآی م  شی . درد دارم اما حالم سر جاشودی کم حالم بهتر م  کم

. از شودی. دورم شلوغ ممیآیم  رونیب  ی و منگ  یو از آن کرخت

در قلبم بوده و هست،    شهیکه هم  ی از پسرم، از مرد  زانم،یعز

دا و  مادربزرگ  عمو ساینک  ییاز  نور...  خاله  و  نهال  خاله   ...

و آرتان که    سی. پرداستهشد  رتر یکه انگار چند سال پ   یبهنام

 .اورندی خنده بر لبانم ب  کنندیم یسع

نم  هانیو جنب  کنام  م  خوردیاز  خوشحال  اما خنددیو   .

آهانیآ مل  هانی...  لبخند  کنار  رو  یحیدر  به   پاشد،یم  میکه 

را   ن یو خاص است و من ا  بیاش غم دارد. نگاهش عج چهره 

در دلم به پا   یب ی... شعف عجکنمی م ریخودم تعب  ی برا ینگران

دارد و    ستمدو  نقدرینگرانم است... ا  نقدریا  هانیکه آ  شودیم

برا  نقدریا ماندنم  لبخند  شیزنده  است...  رو  ی مهم    ش یبه 

 .. آرام و دلچسب رمیگیو جوابش را م پاشمیم

***** 
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[07.06.21 21:15] 

#54 

ب  یوقت دا  مارستانیاز  باالخره  شدم،  و   دونیفر  ییمرخص 

نشستند و رفتند.    یساعت  کیهمسرش هم به مالقات آمدند.  

بار با همسرش. اما مادربزرگ از    ک یبار تنها آمد    ک ینهال هم  

  دنم یبه د  انیروز درم  کی  سایمانده است و نک   نجایآن روز هم

دارم به   وست بار بهناز را هم آورد. چقدر د  کی  ی . حتدیآیم

به نظر    یاش برسد و با بهناز ازدواج کند. زن خوب  یقلب  ی آرزو

امروزدیآیم دق  لیتحو  ...  است.  که    قایسال  است  روز  شش 

شده  راحتمرخص  به  حاال  و  شده  یام  سرم سرپا  هنوز  ام. 

سرم را بکشد...   هیدکتر بخ   دیبا  گر یاست و تا دو روز د  یچیباندپ

اب از  و  گذشته  روز  پل ستین  ی خبر  یشش  دنبالش    سی .  ها 

پنهان  ی اخودش را در کدام دخمه  ستیاما معلوم ن گردندیم

 ن ی. اشودیراحت نم  المینشود خ  دای مردک... تا پ  کرده است
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و آرتان،  من  ترس  بخاطر  م  هانیروزها  مدرسه  و    بردی را 

   .آورد یم

سال است. بعد از سال ها قرار است دوباره سال    لیتحو  امروز 

   .کنم و وجودم پر از حس خوب است  لیتحو  زانمی را کنار عز

نشسته   داخل ماتاق  کرده،  عوض  را  لباسم  و   خواهم یام 

   .شودیبه در زده م ی اپانسمان سرم را عوض کنم.  تقه

  .تو ایب_

که به پشت انگار گرده    ییبا دست ها  هان،یو آ  شودی باز م  در

  :زندیو لب م  بنددی . در را با پشت پا مشودیزده است وارد م 

  ؟یخوب_

   .کنمیکان دادن سرم اکتفا مو به ت زنمیم  ی پرمهر لبخند

  ؟یکنی م کاریچ_

روزها مهربان شده است. درست است کمتر    نی نگاهش ا  چقدر

م  حرف  من  رس  زندیبا  چشمانش...  نگاهش...   یها یدگیاما 
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منامحسوسش  نشان  آ  دهند ی ... همه  با  چند روز   هانیچقدر 

   .فرق کرده است شیپ

  .و عوض کنمپانسمان سرم  خوامیم_

  .شنومی را م  شی. صدارودی و پشتم م شودی م کینزد

  .کنمی من عوض م_

بار هم    کیکارش را انجام دهد. بگذار    دهمیحرف اجازه م  یب

را عوض کند. شا پانسمان سرم  پانسمان دلم   ی نجور یا  دیاو 

  .هم عوض بشود 

  ...نگرانت شدم یلیخ_

فقط   خواهدی. دلم مدوزمیلب م  اما خودم  شنومی را م  شیصدا

  .بار  کی  نیاو حرف بزند و من شنونده باشم. حداقل فقط هم

   .شدمیو زنده م مردمیاز ترس از دست رفتنت، داشتم م_

_...  

  ...ی کرد یقلب ستیا یوقت_
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و همانطور که با سرم مشغول    کشد یم  یقی. آه عمکشدیم  آه

  :دهدی است ادامه م

از کار م_ نه فقط   ؟یکنیباور م   افتادیبگم قلب منم داشت 

  ...افسونگر ی من، هممون رو جون به لب کرد

به کار برده است.   م یلفظ را برا نیها ا. بعد از سال لرزدی م دلم

  ...افسونگر

  ...یکه برگشت یمرس_

. دستم ندینشیم   نیزم   ی رو  م،ی ه روو رو ب  شودی تمام م  کارش

  .شودیمور مور م  یکینزد  نیو من تنم از ا  ردیگی را در دست م

امروز بسه. سر فرصت    ی حرفا واسه گفتن دارم. اما برا  یلیخ_

  افسون. باشه؟ میزنی حرف م

  :زنمی م لبخند

  .باشه_
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اشاره م  ستدیایم به پشتم  برمکندیو  تخت   ی و رو  گردمی. 

منمیبیم  یل یموبا  ی جعبه  باز  دهانم  شگفت  شودی.  با   ی و 

  :میگویم

  واسه منه؟_

  :شنومیرا م ش یو صدا دارمی را برم جعبه

 رو   ی دیساعت زودتر ع   میتو از طرف من. خواستم ن  ی دیع_

  .ای . تو هم زود بهی بق شیپ  رمیبهت بدم... من  م

  .شومیبلند م ی از اتاق خارج شود که تند خواهدی رضام

  هان؟یآ_

   نگاهش غم دارد؟ نقدری. چرا ا کندیو نگاهم م ستدیایم

  هان؟یجان آ_

[07.06.21 21:16] 

#55 
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. میدر گلو  زندیسمج چمبره م  یبغض  لیدل  یو ب  گزمیم  لب

. کنمیو به صورتش نگاه م  شودیم  کشیه دست نزدجعبه ب

  .ببرم و صورتش را نوازش کنم شی دست پ  خواهدیدلم م

  .ممنونم ازت یلیخ_

  :شودیم ی ورک ی  لبش

  .اینکردم که... زود ب ی کار_

  :دیگویم ل یدل  یبرود و دوباره دهانم ب خواهدی م دوباره

  هان؟یآ_

ندارم.   یکه حرفم را بزنم. اما من که حرف  کندینگاهم م   منتظر

دلم تنگ    دانمیام... فقط م زده   ش یچرا صدا  دانمیمن که نم

   .تنگ است یاست... دلم حساب

در   شود،یکه قطعا متعجب م  یو مقابل چشمان  بندمیم  پلک

. دلم کنمی. دستم را دور کمرش حلقه مشومیآغوشش حل م 

بغضم بشکند و از شدت   ترسمیاما م   میبگو  ی ز ی چ  خواهدیم
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 ی و رو  دیآیکنم... دستش آرام باال م  هیو خواستن گر  یدلتنگ

نفس  سختو  کندیرا بو م میموها فهممی. مندینشی کمرم م

مال من بود. کاش   شهیهم  ی آغوش برا   نی... کاش اکشدیم

   .من بود ی برا شهیمرد بور جذاب من واسه هم نیا

  ی بغض لعنت   ی جلو  کنمیم  یو سع  میآیم  رونی آغوشش ب  از

  .رمی را بگ

  .مبارک پسرعمو شی شاپیپ  دتیع_

ا   قرمز شده   چشمانش  و  م  نیاست  هم   دهدی نشان  او  حال 

   .از من ندارد یدست کم

  .مبارک دخترخاله شی شاپی تو هم پ دیع_

 ی ها  شی ر  انیم  خواهدی و دلم م  خندمیاش م  هیرو  ریی تغ  به

 ل،یو من با پاکت موبا  شودیبورش چال شوم. از اتاق خارج م

   .زدینر رونیکه اشکم ب زنمیچشمم را باد م  ی تند تند جلو
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ب  لیموبا جعبه  از  م  آورم ی م  رونیرا  نگاهش  چقدر  کنمیو   .

دستم   ییبایز  لیها باالخره توانستم موبا... بعد از سال باستیز

موبارمیبگ ماش  یقبل  لی.  در  ماش  ،یاب  نیکه  در   ن ی دراصل 

است و از او قرض گرفته بود جا   یکه راننده تاکس  یدوست اب

 دا یکه خودم را پرت کردم خُرد شده پ   یماند، در همان حوال

  .شده بود

و فعالش    میایکه سر فرصت ب   گردانم ی برم  شی را سرجا  لیموبا

   .شومیو از اتاق خارج م کشمیم میبه موها یکنم... دست

  :دیگویشمع روشن کرده است و م ی ادیاد زنور تعد  خاله

خانواده    ی بود که به تعداد تک تک اعضا  نیا   نیعادت آفر_

عادت   نی. استنی ن  ششیکه پ  ییکسا  یشمع روشن کنه... حت

به منم داد و قسم م نبود  نیا  ی تو  خورم یو    ،ی سال ها که 

و واست   آوردمیو واسه تو شمع درم   کردمیتورو هم حساب م

  افه اض  گهیشمع د  هی... اما امسال  کردمیم  یخوشبخت   ی آرزو

  .شده
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 نکه ی بهتر از ا  ی. چه حس کندیاشاره م   هانیچشم و ابرو به و  با

را هم جزو  گرید م  ی او  دارند؟   دانندی از خانواده  و دوستش 

اشک    اشه یو با گر  کشدی اسم مادرم آه م  دنیمادربزرگ با شن 

  .آوردی من را هم درم

کنارم نشسته و دستش    هانیکه و  شودیم  لیتحو  یدرحال  الس

  خوردی گره م هان یدر دستم است. اول از همه نگاهم به نگاه آ

  ک ی است. همه به هم تبر  کردهیاو هم مرا نگاه م  نمیبیو م

  :دیگویو عمو بهنام رو به ما م مییگویم

  .قشم میکه قراره سفر بر دیچمدوناتونو جمع کن_

ج  سی پرد پدرش   غیج  غی با  آغوش  در  را  خودش  کردن 

  :دیگویم هانیو و اندازدیم

  .گهیشهر د هیدوست دارم برم  یلی. خولیا_

 ی گرید  ی شهر درندشت جا  نیدلت مادر که جز ا  ی برا  رمیبم

  .ی انرفته 
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  :دیگویآمدنش م ی در مقابل اصرار عمو بهنام برا مادربزرگ

حتما    ساینک  ی. ول دهیم نممادر. پا درد امون  تونمیمن که نم_

  .آدیم

است   دهیکه فهم  شومیمتوجه م  هانیو  ی از صحبت ها  امشب

واقع   هانیآ وقت  ستین  اشیپدر  تنها   پرسمیم  یو  چطور؟ 

  :دیگویم

. اما نگرانم نباش مامان. دمیشن  یاتفاق  زدنیحرف م   یوقت_

  .خوبه ی لیمن حالم خ

*****  

[08.06.21 05:15] 

#5۶ 

پرد  نیب و  با    سیآرتان  ما،  همراه  به  کدامشان  که  بود  دعوا 

موفق    سی خط، پرد  ای  ریو در آخر با ش  ندیای ب  هانیآ  نیماش
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و عمو بهنام   شودی م  سیپرد  نیشد. آرتان غرغرکنان سوار ماش

  :دیگویم بنددی را م  نشیکه در صندوق عقب ماش  یدرحال

  !. سرتق ادیزنگ زد اجازه گرفت با دوست دخترش ب ساینک_

  :دیگویو م   گذاردیم نی را داخل ماش فش ینور ک خاله

  ؟یبهش گفت  یچ_

  .... بچه پرروگهید ایبگم؟ گفتم ب یچ_

  نک ی. عدیآیم  نیو به سمت ماش  کندی را باز م  اطیدر ح  هانیآ

  .جذاب ترس کرده است  یآفتاب

   .میفتیراه ب  دیخب. سوار بش یلیخ_

سپس من   شودی سوار م  هانیو اول و   کنمیعقب را باز م  در

  :دیگویم س ی خم شوم که پرد خواهمیم

  م یگوش  ی تو  هانیبا و  خوامیافسون؟ م  ینیتو جلو بش  شهیم_

  .کنم ی گرد نستایا
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 هانی. آشومیو سوار م  زنمیرا دور م  نیو ماش  زنمی م  لبخند

  :زندی غر م بندد،ی و همانطور که کمربند م  ندینشیهم م

 م یشی مجبور م  م،یدر رو درست کن   موتیر  رهیم   ادمونی  یه_

  .م یش ادهیواسه باز و بسته کردنش خودمون پ

هم   هانی. آشودیو زودتر از در خارج م  زندیم  ی بهنام بوق  عمو

  :زندی و لب م  کندی حرکت م

  .کمربندتو ببند _

و سپس کمربندم   گذارمیم  می کنار پاها  ن،ییبزرگم را پا  فیک

  س ی به پرد  نهی. از آستدیایو م  شودی . از در خارج مبندمیرا م

  :کندینگاه م

  ؟ی در رو ببند یشیم اده یپ_

ا  سی پرد پ   دیگویم  ی باشه  مشودیم  ادهیو  را  در  و    بنددی. 

عمو   نیممتد، پشت سر ماش  با سه بوق   هانی... آشودیسوار م
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قبراق است و    سرحال و   بیروزها عج  نی. اافتدی بهنام راه م

  .کرده است  ت یحالش را به من هم سرا نیا

  شد پس؟ یچ ساینک_

  .آدی م گهیاون دو سه روز د_

. دست دهمیم هی تک یو سرم را به پشت میگویم  یکوتاه هوم

موس  بردی م  شیپ مثل  کندیم  یپل  یکالم  یب   یقیو  هنوز   .

ه   میقد نم  چیها  ماش  دی آیخوشش  کالم   یقیموس  نی در  با 

قد مثل  کاش  بدهد.  م  میگوش  و  کل  توانستمیها  کنم  کل 

  .بنشانم یام به کرس حرفم را مبنا بر آهنگ مورد عالقه

  ...ی زیچ ییتتلو هیآخه؟ عوضش کن...  هی چ  نیداداش ا_

  :دفرستی م رونیرا پر صدا ب نفسش

  اومد؟ نیجاش ا  ومدیآرتان ن_

  داداش؟ یچ_
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بذار  ی چی ه  یچی ه_ اخت  کمی...  هرچ  اریدر  بعدا  باشه   ی من 

  .دیگوش بد دیخواست

  :دیگویم هانیو

 مو ی... مامان هندزفرمیدی گوش م  ی ما با هندزفر  خوادینم_

  ؟ی دیم

 ی. صداکنمیاست باز م  نییرا که پا  فمیک  پیو ز  شومیم  خم

  :شنومی را م هانیآ

  ؟ی سرت خوبه؟ درد ندار_

 لم یبه همراه موبا فی ک ی را از تو  ی و هندزفر می گوی م یاوهوم

را باز    لمیو موبا  دهمی م  هانیرا به آ  ی ... هندزفرآورمی م  رونیب

  .کنمیم

  ؟ی راش انداخت_

  :زنمی م لبخند

   ...آره _
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  .نمیبب  ریبگ یسلف هیخب _

 رم یگی م  ییبایو عکس ز  کنمیرا باز م  لیموبا  تی فیبا ک  نیدورب

  :کندی. سر کج ممیافتیکه فقط خودمان در قاب آن م

  نم؟یبب_

  :زندیو او لبخند م  رمی گی صورتش م ی را جلو لیموبا

  .قشنگ شد_

  .اوهوم_

*****  

  

[08.06.21 15:45] 

#5۷  

.  میرسیقشم م  رهی و خسته کننده، به جز  یطوالن  یاز راه  بعد

است ساکن قشم شده   یعمو، چند سال  یمیاز دوستان قد  یکی

جداگانه ساخته   ی با اتاق ها  ییبایز  ی و کنار ساحل، مهمانسرا
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برا  کیاست.   پرد  ی اتاق  و  برا  کی  س،یمن  و    هانیآ  ی اتاق 

هم قرار    هانی. ومیریگی عمو و خاله م  ی اتاق هم برا  کیآرتان،  

پسرها. خدارا    ش ی پ  شی پا  کی ما باشد    شیپ  شی پا  کیشد  

و که  فهم   هان یشکر  ن   هانیآ  نکهیا  دنیبخاطر    ست یپدرش 

   .اش را نباخته است ه یروح

که تراس    ی. اتاقمیشوی وارد اتاق م  مانیو چمدان ها  سی پرد  با

  رون یب  میتوانیم از آن    یکه به راحت  یرو به ساحل دارد. تراس

  .میو در ساحل قدم بزن میبرو

م   پرده  کنار  در  زنمیرا  به  خ  ی ای و  رنگ  و  آب    ره ی خوش 

  :ستدیای کنارم م سی . پردشومیم

  .جنوب ی ایچقدر قشنگه در ی وا_

  .قشنگه  یلیخ_

  :دیگویم یکوتاه شیا

  آب؟ ی تو میرفتیم  ینیکیو ب ویبا ما دیاالن نبا_
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  :زنمیاش مشانه  ی رو ی کیو  خندمیم

  !دادی عمو بهنام هم حتما اجازه م_

   .بابا نگو بال بگو... بال بال_

  :رومیو به سمت چمدان م د یآیکش م لبم

   .م یناهار. عمو گفت زود بر میبر میلباس عوض کن  ایب_

  .مگرسنه  یآره منم حساب ی وا_

فاصله،  . اتاق ها با  میرویم  رونی و از اتاق ب  میکنی عوض م  لباس

نما فضا  ی چوب  ییبا  ساحل  به  پشت  ا  ییبای ز  ی و    جادیرا 

نازک و   ی قشم، لباس ها  میخوب و مال  ی اند. بخاطر هواکرده 

و آرتان هم با شلوارک تا زانو از اتاق    هانی. آم یدیروشن پوش

و  ند یآی م  رونیب با    هانیو  کنارشان  قدم   پیت  همانهم 

   .دارد یبرم
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را    شیقدم ها  هانی. آمیداریمهم به سمت رستوران قدم بر   با

... رودیجلو م  س ی که با من هم قدم شود و پرد  کندی آرام م

  :پرسدیم هانیو آ میرویشانه به شانه راه م

  حالت خوبه؟_

  :میگویکالفه م یو کم  خندمیم

  .المسب؟ خوبم بابا خوب خوبم یپرس ی چقدر م_

و من نگاه از رو به   کشدی سرم م  ی به چسب زخم رو  یدست

 کنم ی فاصله هم حس م  نیعطرش را از هم  ی . بو رمیگی رو نم

  .دیآی کش م ی و لبم به لبخند 

که   ی ا. عمو و خاله کنار خانواده میرسیرستوران سرباز م  به

م دور    میزنی حدس  است،  دوستش  بزرگ   ز یم   کیهمان 

و    شوندی پسر جوان بلند م  کیاند. زن و مرد به همراه نشسته

م احوالپرسکنندیسالم  از  بعد  معرف  ی.  م  ،یو  دور  هم   ز ی ما 
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بمینینشیم م  سیپرد  نی. من  و  نمینشی و خاله   نیب  هانیو 

   .عمو و آرتان

معرف  ی همه   عمو خودش  فرزندان  را  حس    کندیم  یما  و 

  .شودی عنوان خوشحال م نیاز ا هانیو کنمیم

  ی و هوار  یماه  هیبه اسم قل  یجنوب   ی غذادو نوع    مانیبرا  ناهار 

ماه م  آورندی م  یتن  و  میشویو مشغول خوردن  بو  و  . عطر 

از غذا    ی زیچ  شودیاست و باعث م  ری طعم غذا به شدت دلپذ

   .نماند یباق

و درخواست حنا   روم ی م  زندیکه حنا م  یزن  شی از ناهار، پ   بعد

به رنگ قرمز و   ی بندر  ی . زن که لباس هادهمی دست م  ی رو

که اسمش برقع است،    فهممیکه تازه م   یو نقاب  دهی سبز پوش

  :دیگوی به من م نشیریصورت دارد، با زبان ش ی رو

  .ی ( دُختِ سرحدی )خوش اومد  ی خوش هُند_
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م  دستم باال   ردیگی را  ابرو  متعجب  من  و  بزند  حنا  که 

  :اندازمیم

  ؟ی سرحد_

کند، اما هنوز لهجه  ادا    یکلمات را کامل فارس  کندیم  یسع

  :دارد

  .ی ( سرحدمیگی)م  میاگ  ایبندر ریبه غ  ایما بندر_

  ی و او مشغول زدن نقش حنا رو  کنمیم  نییرا باال و پا   سرم

شروع   کندی . و همانطور که کار مشودی م  میهادست و انگشت 

  .کندی به صحبت م

بهنام، که حس  ،ی احمد  ی آقا  پسر نام   نیهمان دوست عمو 

  :دیگویو رو به زن نقاب پوش م شودیم  کیدارد، نزد

ما هستند هواشون رو    ی از آشناها  شونیا  ،ی خانم گنج آباد _

   .داشته باش
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و من به رسم ادب   دیگویم  ییچشم بلند باال  ی گنج آباد   خانم

مزنمیم  نیبه حس  ی لبخند تکان  دور    دهدی. سر  آنجا  از  و 

   .شودیم

[08.06.21 15:46] 

#5۸ 

  :کندیبه دستم م ینگاه  جانی و با ه دیآی م سی پرد

م  ی وا_ مخوامی منم  بزن   د یتونی.  ا  د؟یواسم  مثل    نکه یآخه 

  .بود  ی مشتر نیآخر

اَزَن  نن،ین  یمشکل_ مَبَش  خوشگل. نگران  دُختَکه  برات  م 

م  ست،ین  ی)مشکل نباش  دختره   زنمینگران   ی واست 

  خوشگل(

و سپس از آنجا   زندی هم نقش حنا م  سی پرد  ی از من برا  بعد

آرتان و ومیروی. سمت ساحل ممیشوی خارج م پشت    هانی. 
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م  یصندل باز  زی و  و منچ  پردکنندی م  ی نشسته  آنها    س ی.  به 

  .کنمی را نوازش م هانیو من سر و ونددیپیم

  گذره؟یخوش م_

م  سر مدهدی تکان  را  برق چشمانش  اول نمیبی .  آخر  بار    نی. 

  .ندیبی م کیرا از نزد  ایاست در

   .مامان یلیخ_

  :کندی به دستم اشاره م آرتان

  ؟یرو دستت آبج هیچ نیا _

  :کنمیرا دراز م  دستم

  ...نقش حنا_

  :کندیهم دستش را دراز م سی پرد

بب_ زدم  خنی منم  نم   یلی.  افسون  روز    یدونیقشنگه.  چند 

  مونه؟یم
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  .مونهی هفته، ده روز م هیگفت _

  .چقدر خوب ی وا_

که لب    ن یو حس  هانیآ  ی و به سو  کنمی را نوازش م  هانیو  سر

زودتر مرا    نی. حسدارمی درحال صحبت هستند قدم برم  ایدر

  :دیگوی و م ندیبیم

  کارتون تموم شد افسون خانم؟_

   .دهمیو من سر تکان م کندینگاهم م  هانیآ

  .بله_

  :پرسدیم هانیآ

  مگه؟ ی کرد کاریچ_

  :ردی گی و او دستم را م دهمی را نشانش م دستم

   .قشنگه. مبارکت باشه  یلیخ_
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دلنش  ره یخ لبخند  صورتش  نوازش زنمی م  ینیبه  را  دستم   .

 کند ی دستم را ول م  ن،یحس  ی صدا   دنیو سپس با شن  کندیم

  .گذارمیدست م ی و من دست رو 

. البته ماشاءاهلل. اما دیهمه خواهر برادر دار  نیچقدر خوبه ا_

برادر داشتم.    ای خواهر    هیحسرت    شهیمن تک فرزندم و هم 

  ...شهیهم  ن یواسه هم

  :دهدیو ادامه م  خنددی م طنتیش با

  .آرمی حداقل چهار تا بچه م ازدواج کردم  گمی م شهیهم_

 نمان ی از ب  نیحس  یقی. بعد از دقامیخندیهم م  هانیو آ  من

  :کندیاشاره م یبه صندل هانی. آرودیم

  م؟ینیبش_

م  سر رو  دهمیتکان  باهم  سر  مینینشیم   یصندل  ی و   .

اش را نگاه کنم که با لبخند و نگاه زوم شده   هانیو  چرخانمیم
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 شوم ی چرا هول م  دانمی. نمشومیرو به رو م  هانیمن و آ  ی رو

   .دهمیم لش یتحو ی او لبخند کج و کوله

و    ایامواج در ی . صدا زندیزل م ایساکت نشسته و به در هانیآ

باعث   نی. همدهدی به من م  یآرامش خاص   می مال  ی هوا  نیا

  ی کنم و در سکوت به صدا   یرا همراه   هانیمن هم آ  شودیم

   .گوش بدهم ایدر

  :دیگویو م کندی را باز م  لشیموبا هانیآ

  .نینه تو ماش چسبهیآهنگ م   نجایا_

. شودیصورتم محو نم  ی چون لبخند اصال از رو  زنمی نم  لبخند

ز گوش    گذاردیم  ییبایآهنگ  آن  به  آرامش  در  هردو  و 

  .میدهیم

  ...  فیح دم ینفهم دم،ینفهم ی زی چ چیکردم و ه یزندگ"

  ... فیح  دمینخند دم،ینخند  شهیاز ر گهی وقته د یلیخ
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د  یلیخ ه  گهی وقته  ا  یچکس ی از  قشنگه   ی حرفا  ا یدن  نیتو 

  عاشقانه قشنگه عاشقانه

  "... فیح دم یقشنگه عاشقانه نشن ی حرفا

  (ف یح _بابک جهانبخش)

*****  

[08.06.21 17:15] 

#5۹ 

پرد  امروز  و  نور  با خاله  پاساژها  سی را  .  میقشم گذراند  ی در 

سنتر قشم که دو پاساژ است و از    یتیاز س   دمانیخر  نیشتریب

داد  یتونل  قیطر انجام  هستند،  وصل  هم  تونل می به  داخل   .

انسرا  پر به مهم  یو سپس با دستان  میعکس باهم گرفت   نیچند

  ش ی . از صدارمیگی بار هزارم م ی را برا  هانی. شماره ومیبرگشت

  :بارد یم یکالفگ

  .رمینم ییبه خدا تنها جا  یزنی مامان چقدر زنگ م ی وا_
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م  کاریچ_ نگرانت  فداتشم  کجاشمیکنم  االن  ما   د؟ یی. 

  .مهمانسرا میبرگشت

  .میگردیبرم  می. االن دار میعصرونه بخور  ییجا  میاومده بود _

  :دیگوی. خاله نور که در اتاق ما است مکنمیرا قطع م  تماس

کنم فردا ما رو ببره بازار    شیمن برم به بهنام سر بزنم. راض _

  .میدرگهان. اونجا هم بگرد

م  سی پرد خرشودیخوشحال  عاشق  البته   دی.  است...  کردن 

کردن نباشد؟ اگر من مثل   دیکدام دختر است که عاشق خر

  ی خرجم را کس  ی است که از بچگ  نیا  ی ندارم برا  دیخرذوق    او

  ی مرا شرمنده کرده است. وقت  نیو ا  دادهیجز پدر و مادرم م

آنقدر در خرج زندگ که    ماندمیم  ی هم که خودم کار کردم 

  .د یرسیکردن نم دیپولم به خر
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 ،یبا وجود آن حجم از خستگ  س ی و من و پرد  رود ی نور م  خاله

بندر م  مانیها  ی لباس  تن  ز  میکنیرا  مرقع   ی رو  ییبایو 

  .میگذاری صورت م

م   از آ  میشویاتاق خارج  و  هانیو همزمان  و  آرتان  را    هانیو 

حوال نزدنمیبیم  یهمان  خنده  با  آشوندیم  کمانی.    هانی. 

  :دیگویم

  .ی دختر بندر د یشد یحساب_

  :میگویو م زنمیم یچشمک

  .ی نه، دُختِ بندِر ی دختر بندر_

  :میگویو م   رمیگیرا در آغوش م هانیو

  شه؟یدلم واست تنگ م یگی. نمشمیپ  ی ایوقت ن هی_

  :دیگوی م آرتان

مردونه    هانیشما دخترا. من و و  ی فرا  اخه ما رو چه به قر و _

   .میگذرون یخوش م
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خوب شدن   ی که برا  ی. آرتاناندازمی به آرتان م  یقدرشناس  نگاه

   .تالش کرد و در آخر موفق شد یحساب هانیحال آ

خوردن شام   ی که کم کم برا  م یافتیسمت رستوران راه م  به

 ی و با لحن خاص  کندیم  کمیصورتش را نزد  هانی. آمیآماده شو

  :دیگویم

  .آدی. زرد بهت می ... خوشگل شدیلیخ_

م  وجودم گرم  مکندیرا  کش  لبم  لب   دیآی .  وار  مجنون  و 

  :زنمیم

  .خوشحالم که خوشت اومده_

  .خوب دارم یلیخبر خ هی یراست_

  ..._:کنمینگاهش م یسوال

  .شهیم  لیدادگاهش تشک  دیرو بازداشت کردن. بعد از ع  یاب_

ها  زندی م  چشمک قدم  برا  ی و  . ستدیایم  ی الحظه  ی من 

  :میگوی و سپس م کنمیحرفش را در ذهنم مدام تکرار م
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  .خدارو شکر_

 بار در کنار   نی. امیکنی صرف م  ی را در کنار خانواده احمد  شام

غذا  ی زی غذاها چ پاکوره که  اسم  تند    یو حساب  ی هند  ی به 

  ی . مرقع زرد رنگ را که ست لباسم است، از رو میخوری است م

برم م  دارمی صورتم  خوردن  غذا  مشغول  سنگشومی و    ی نی. 

  ن یحس  اهکه با نگ  کنمی و سر بلند م  کنمیرا حس م  ینگاه

م را مشومی مواجه  نگاهش  پا  دزدد ی .  را    ن ییو من هم سرم 

  .اندازمیم

و سپس به سمت   زنمیکنار ساحل قدم م  یاز شام، کم  بعد

که   ستمیای. اول کنار اتاق خاله و عمو مافتمیاتاق خود راه م 

بزنم اما با    ی اکه تقه  کنمی. دستم را بلند ممیبگو  ر یشب به خ

  .ستدیایو اسم من دستم از حرکت م هانیآ  ی صدا دنیشن

  .بخشهی... افسون اگه بفهمه نممامان بخشهیافسون نم_
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متنفر بودم    ستادنیاز فالگوش ا  شهیهم  بخشم؟ی را نم  زیچ  چه

شده و گوشم   نی زم  خیکه پاهام م  ستیاما االن دست خودم ن

  .به در اتاقک ده یچسب

  :د یآیمحکم عمو بهنام م ی اصد

ب_ شده بود و با مرگ    ده یدزد  چارهیحق داره نبخشه. دختر 

رو  یاونوقت تو اون اس ام اس لعنت  کردی دست و پنجه نرم م

کرد می باور  فکر  با    ی کردی .  کرده  ول  رفته.    هیواقعا  مرد 

  بفهمه و ببخشه؟ ی خوایم

   .رود ی و سرم دوران م  ستدیایاز حرکت م   ی الحظه   ی برا  قلبم

هم  دونمیم_ واسه  داره من کالفه  نهی بابا.  عذاب وجدان  و م. 

  ...کردم  هانیکه با و  ی طرف کار  هیطرف اون از    هی. از  کشهیم

م  شتریب  گوشم صدادنیشن  ی برا  شودی باز  نور    ی .  خاله 

  :دیآیم
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عز_ نخور  چزمیغصه  همه  خداروشکر  گذشت.   ریبخ  ی . 

و ا  بعد  هانیخداروشکر  گفت  نکهی از  ن  ی بهش   ی ستیباباش 

  .نباخت شوه یروح

پسره... چقدر بد بهش گفتم. اعصابم از دست افسون   یطفل_

کردم.    ی سر اون بچه خال  تیتو اون موقع   خورد بود و   گناهیب

  .بخشمیو نموقت خودم چیه

[08.06.21 17:15] 

#۶۰ 

...  شودی . باورم نمگذارمیقلبم م  ی و رو  کنمیرا مشت م  دستم

است. باز هم مرا باور نکرد... باز   نیسنگ  میبرا  هانیآ  ی حرف ها

دفعه   ن یا  دادم،ی هم به من شک کرد... اگر دفعه قبل حق م

او را    گر یوقت د  چی... هبخشمی... نمدهمیاصال به او حق نم

  .بخشمینم
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برم  ایو دوباره به سمت در  رمیگیدر فاصله م   از . دارمیقدم 

نامرد...   ی ای. دننمینشی م  ایشن، کنار در  ی و رو  کنمیم  هیگر

پرت کرده و مرگ    نیمن خودم را از ماش  ینامرد... وقت  هانیآ

  کرد ی ام؟ فکر ممن فرار کرده   کرد یاو فکر م  دمیرا به جان خر

  ...که فمیکث  نقدریا

  .پر است  یلی... دلم خمیگریو م گذارمیزانو م  ی را رو سرم

  شده افسون خانم؟ ی زیچ_

. اشکم را پاک  ستم یایم  ن،یحس  دنیو با د  کنمی بلند م  سر

  :میگویو م کنمیم

   .دلم گرفته بود کمی... کمینه فقط... _

  :میگویم یو من با مکث کوتاه  کندینگاهم م رهیخ  رهیخ

  .ر یشبتون بخ... رهی من برم د_

***** 

[09.06.21 18:39] 
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#۶1 

دروغ    شبید  میبگو  اگر نگذاشتم  هم  بر  چشم  صبح  تا  را 

فرو   زیت   ٔ  یش  کیمثل    هانیآ  ی ام. حرف هانگفته قلبم  در 

   .رفت و آن را تکه تکه کرد 

بهش انداختم.  ینگاه  مین یصبح نه با او سالم کردم نه حت از

 ی را از بردن دستش تو   نیاست. ا  ی خبر  دهیاو هم انگار فهم

  .شومیمتوجه م شیموها

م  ساینک جمعمان  به  بهناز  همراه  اتاق  وندند یپیبه    ی برا  یو 

  .رندیگیخودشان م

باز  بعد وال  ی از  آ  یدرحال  ،یدست جمع  بالیکردن   هانیکه 

 شد،یبا من سر صحبت را باز کند اما موفق نم  خواستیمدام م

اعالم م  اشی بهناز خستگ ب  کندی را  از  کنار   رود،یم  نمانیو 

و من هم   دیآیم  ییچشم و ابرو  میبرا  سای... نکندینشیم  ایدر

... دارمی قدم برم  نازبه  ی و به سو  کنمی را ترک م  ی ناچار باز



Page 361 of 623 

 

ندارم در زندگ  چیه اما   یکس  یشخص  یدوست  دخالت کنم 

نک   فیح به  داده   زمی عز  ی سایکه  با قول  و  حرفم    ی پا  دیام 

  .ستمیبا

و کنارش    دارم ی را برم  یکیپالست  دیسف  ی ها  ی از صندل  یکی

  :گذارمیم

  ؟ی خوای مزاحم نم_

  :دهدی را به نگاهم م لبخندش 

  .نی. بشزمیعز یمراحم_

 دانمی سر صحبت را باز کنم اما نم  دی. بانمینشیم   ی صندل  ی رو

حرف را    نیتر  شه یربط و مسخره و کل   ی. بی چگونه و چجور 

  :کنمی شروع صحبت انتخاب م ی برا

  .داره جنوب یقشنگ ی ایچه در_

  :دهدیرا تکان م سرش

  ؟یقشنگه. رفت یلیهم خ  شی. کیلیخ_
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  .نه_

  ی بارها رفتم و حساب  سا یا نک. من بی انشاهلل قسمت بشه بر_

  .خوش گذشت

که   یی. دستش درد نکند. خودش بحث را به جازنمی م  لبخند

  .کشاند  خواهدیدلم م

  ؟ی رو دوست دار ساینک_

  :شودی م رهی خ ای در رینظیامواج ب به

  .از خودم شتریب_

خوشحال    ساینک  ی که برا  زندیحرف را م   نیمطمئن ا  آنقدر

  .شومیم

  .دوستت داره یلی. اونم خنطوری هماونم _

  ؟یازت خواسته با من صحبت کن ساینک_
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 ا یکار درست انکار کردن است    دانم ی. نمشودیگرد م   چشمانم

   قت؟یگفتن حق

د_ داد  قول  پ   گهیبهم  رو  ازدواج  واسطه   ش یحرف  نکشه... 

  فرستاده؟

  .ستین  نطورینه نه ا_

  :کند یم انیب یآرامش خاص  با

. از  شمینم  ی. من از دست اون عصبیانکار کن  ستیالزم ن_

  .شمیم یدست خودم عصب

  :پرسمیمقدمه م یب

  چند سالته؟_

  :کندی سرش مرتب م  ی را رو  دش یو شال سف  زندیم  پوزخند 

.  میترم و تو مرز چهل سالگ  بزرگ   سایو نه! سه سال از نک  یس_

  شدم نه؟ ریواسه ناز کردن پ
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عز_ ازمینه  حرف  ن ی.  ا  ه؟یچه  از  بهت   نکهیجدا  سنت  اصال 

  .هست  تمیتازه اول جوون ،آدینم

  :دهدیرا تاب م  چشمش

  ر ی... واسه مادر شدن هم داره دی اشه یکل  ی حرفا  نیا  الیخیب_

  .شهیم

  ؟یمادر ش ی دوست دار_

به لبخند    لی. پوزخندش تبدشودی م  ره یخ  ینامعلوم  ی نقطه  به

  :کشدیم یو آه سوزناک شودیتلخ م

میلیخ_ م  دونمی...  ازدواج   یبپرس  ی خوای االن  چرا  پس 

   .یکنینم

  ...من_

  :کندی و حرفم را قطع م آورد یرا باال م   دستش
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  ی لی. من خیپرسیم  ی دار  سای بخاطر نک  دونمی... مدونمیم_

باهاش   خوادیمن دلم نم  ی افسون. فکر کرد  رمی با خودم درگ

  .تونمیاما... نم خوامیازدواج کنم و ازش بچه داشته باشم؟ م

. دستم کندیم ش ی اش دلم را رجمله  انیدر پا  شیصدا لرزش

  :گذارمیرا پشت کمرش م

اما االن...   ،ی پشت ازدواج نکردنت دار  ی لیدل  ه ی  دونستمیم_

  ی هرچ  لتی... اما دل ی محکم واسش دار لیدل  هی مطمئن شدم 

بگو.   سایبه نک  کنمی خواهش م  کنم،ی خواهش م  هست، ازت

  .دی با کمک هم مشکل رو حل کن

  :کندینگاهم م آشفته

  .ادیبه نظرش مسخره ب  ترسمیدرکم نکنه. م ترسمیم_

  :دهمیم نانیو بهش اطم زنمی م لبخند

   .. نترسهیمرد با درک ساینک_
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م  ی صندل  ی رو  از تنها  شومی بلند  زوم  .  گذارمی م  شی و  نگاه 

 ی برا  ی و لبخند  نمیبی خودم م  ی را رو  ساینک  نیشده و غمگ 

  .زنمی دل عاشقش م

***** 

[09.06.21 18:41] 

#۶۲ 

منشا    داندیافسون که نم  ی رفتارها  ی که اعصابش برا  یدرحال

. اتاق  شودیداغان است، وارد اتاق پدر و مادرش م  ست،یآن چ

م   یخال و  موبا  دیآیاست  که  آن خارج شود  به صدا    لشیاز 

  آورد ی م  رونیب   نشیشلوارک ج   بیرا از ج  لی ... موبادیآی درم

  .خوردی جا م ناینام رام دنیو با د

   تو دختر؟  ییکجا نا؟ی الو؟ رام_

  :دیآیم انی لرزان و گر نای رام ی صدا

  ...هانیآ_
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  ؟یکنی م هیشده؟ چرا گر یچ_

  ؟یی... کجادی. اومدم خونتون نبودنمتیبب دیبا_

   .ندینشیاتاق م ی شومبل تخت  ی رو

  افتاده؟ یمن االن قشمم. اتفاق_

   .دیآی م نایرام ن یف نیف ی صدا

قشم. واسم   آمیفردا م  رمیگیم   طیباهات حرف بزنم. بل  دیبا_

  .بفرست شنیلوک

نشان   یاعتراض  دیآیم  هانیآ پشت خط  ممتد  بوق  اما  کند 

  رد یگیاش را متماس را قطع کرده است. شماره   نایرام   دهدیم

اشغال بوق  با  م  یو  لوک  خوردی که    ش ی برا  شنیناچارا 

   .فرستدیم

مبل و متفکر    ی را نشسته رو   هانیو نور آ  شودی اتاق باز م  در

  :دیگوی. متعجب مندیبیم

  شده؟ ی زیچ_
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رام   دهد ی م  حیترج اسم  ن  نایفعال  فکر  اوردی را  خودش  با   .

   .دیاین رشی گ طیبل ایاز آمدن منصرف شود  دیشا کندیم

وخسته  کم ی...  یچی ه_ باز  هانیم.  تخته  داشتن  آرتان   ی و 

  .نجا یاومدم ا کردنیم

که آب    زندیرا به برق م  ی و کتر  دیگویم  یآهان کوتاه   نور

   .داخل آن بجوشد

م   در باز  م  شودیدوباره  اتاق  وارد  افسون  و  بهنام  . شوندیو 

د با  دارد  لب  بر  لبخند  که  را   هانیآ  دنیافسون  لبخندش 

با خودش فکر    هان ی. آدهدیم  ن یرا چ   اشیشانیو پ   خوردیم

  .را به او گفته باشد زی همه چ هانی و دیشا کندیم

آ  عمو کنار  اف  هان،یبهنام  روو  . ندینشیم  یعسل  زیم  ی سون 

  :دیگویو م اندازدی م کندی دم م ی به نور که چا ینگاه

  .عمو گفت ؟ی خاله کارم دار _

  .آمی. االن مزمی آره عز_
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خ  حواسش نگاه  از  م   هانیآ  ی ره یرا  نور  کندیپرت  خاله   .

م رها  را  صندل   کندیفالسک  افسون    کشدیم  ی ایو  کنار  و 

متوجه چشم و    هانی. آاندازد یم   هانیبه آ  ی... نگاهندینشیم

  :دیگویو م شودیابرو آمدن بهنام و نور م

  .فکر کنم من مزاحمم_

  :دیگوی م بهنام

  .... امایبفهم دینه. باالخره که تو هم با_

  :دهدیرا در هوا تکان م انگشتش 

  .ی افسون ندار میتصم ی حق دخالت تو _

  :دیگویمتعجب م افسون

  ؟یمیتصم چه _

 هان ی. آردیگیو دستش را در دست م  شودیبه جلو خم م  نور

  .کندی نگاهشان م ی هم با کنجکاو
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احمد_ خانم  خواستگار   ی امروز  من  از  برا  ی تورو    ی کرد... 

  !نی پسرشون حس

  :شودیزودتر از او بلند م  هانیآ ی صدا

  ؟یچ_

آ  یب  نور به  نگاهش   هانیتوجه  واج  و  هاج  که  افسون  به  رو 

  :دیگویم کندیم

داشت_ عموت  و  م  میمن  تصم میزدیحرف    ن یا  میگرفت   می . 

بگ بهت  رو  تصم   میموضوع  خودت  جواب   ی ریبگ   میو   ی چه 

   .ی بهشون بد

  :کندی افسون را نوازش م صورت

  ی . آرزومیباشه چه مثبت ما پشتت هست  یجوابت چه منف_

  .زدلم یتوإ عز  یما خوشبخت

اول  افسون است،  متعجب  هنوز  ذهنش    ی سوال  ن یکه  در  که 

  :پرسدی را م دیآیم
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  ...بچه دارم و  هیمن  دوننیاما... اونا که نم_

  :دیآی حرفش م انیم بهنام

  .بده ح یتوض نیخودت به حس نویا_

م  هانیآ م  زندیپوزخند  بلند  دستشودیو  موها  ی.    ش یبه 

  :دهدی و افسون را مخاطب خودش قرار م کشدیم

همه   یعنی  ؟ی تو پسر دار  دوننی که نم  نهیاالن مشکل فقط ا_

  باهاش؟  یکنینداشته باشه ازدواج م  یمشکل  گه؟یحله د  یچ

ب   افسون و  م  حسیسرد  او  به  را  آن  دهدی نگاهش  دراصل   .

هم را  حت  ده یپرس  ی نجوری سوال  و  به   هیثان  کی   یبود  هم 

ل  مث  شودیذهنش خطور نکرد جواب مثبت بدهد. اما چه م

رو   یکم سن و سال کم  ی دخترا را   ی خال  هانیآ  ی حرصش 

  کند؟

  .به خودم ربط داره_

[09.06.21 18:41] 
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#۶۳ 

. بهنام لبش به  شودی برقرار م  یحرفش سکوت  نیا  دنیشن  با

م کج  م  شودی خنده  طرف  آن  را  صورتش  نور  و    کندی و 

   .خنددینامحسوس م

و رو به نور    شودی خارج م  هانیاز دهان آ  "هه"  ه یشب  ی زیچ

  :دیگویم

  .هیجواب منف  دیبهش بگ_

  :دیآی مقابلش م نهیو دست به س ستدیایم  یحرص افسون

زن   هیمن    ؟ی ر یگی م  میمگه تو واسه من تصم  ؟یچرا منف_

   ...تو ندارم پسرعمو ی به اجازه  ی ازیبالغم و ن

  :دهدی به بهنام و نور ادامه م رو

   .امشب باهاش حرفامو بزنم دیبا پسره قرار بذار_

  :زندیم ی خالصش را با جمله بعد ریت
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تا آخر عمر مجرد باشم... فعال خاله...   ست یبه هرحال قرار ن _

  .فعال عمو

آ  از م  گذردیم  هان یمقابل  اتاق خارج  از  به   هانی... آشودی و 

م م  رود ی دنبالش  نگاه  را  بهنام  خنده  با  نور  بهنام  کندیو   .

  :دیگویم

  م؟یحاال واقعا با پسره قرار بذار_

  :دیگویم نور

افسون   گهیچند ساعت د  گهیبهم م  یحس  هی.  کمیامون بده  _

  .هیجوابم منف گهی م آدیم

. افسون  زندیو اسمش را صدا م  افتدی دنبال افسون راه م  هانیآ

 هانی. آشودیو وارد اتاقش م  کندی توجه به او قدم تند م  یب

  :دیگویو افسون م شودی هم وارد م

  .مخسته  رون؟یب ی بر شهیم_
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م  مقابل دست  ستدیایافسون  م  یو  سرش  از  کشدیبه   .

   .شودی م نییباال و پا شیگلو بکیس تی عصبان

   ؟یکنیم  ی نجوریچرا ا_

  کنم؟ی م ی چجور_

  ؟یکنیم تمیاذ ی چرا دار_

  :کندی. با دست به خودش اشاره مبردیرا باال م  شیصدا

  ...تو که ایتو که...  ایمن   کنم؟یم تیمن؟ من دارم اذ_

. به نفس  کندیدستانش م  ریافسون را اس ی دو دست بازوها با

افسون   انینافذش را به چشمان گرنفس افتاده است. چشمان  

  :دیگوی و م دهدیم

  بهت گفته؟  زوی همه چ هانی . ورونیب زیبگو... بر ؟یمن چ_

  :شودیم ری اشکش سراز نی و اول  دهدیقدرت هولش م با
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زود    شهی. همیشیوقت عوض نم  چی... هی بود  ن یهم  شهیهم_

  چوقت ی و ه  ی کردی منو زود قضاوت م  شهی. همیکنی قضاوت م

  .یدرست بش ی خواینم

  ...یمارستانیب  دم ی که فهم  ی. باور کن از وقتخوامی معذرت م_

  :کندی و حرفش را قطع م کشدیرا باال م اشینیب

  تورو... هان؟ کشهی البد عذاب وجدان داره م_

_...  

تا شمارشو    ادتهیمزاحم داشتم؟    هیکه بودم،    رستانیدب  ادتهی_

نکنه    ی لحظه شک کرد  هی  ی مزخرفشو خوند  ی امایو پ   ی دید

ا  بخاطر  فقط  دوستم؟  من   نکهیباهاش  ماسم  ... دونستیو 

و    یمزاحمه مثل االن که مرد س  ی دیبعدش که فهم  ادته؟ی

ساله شد  کرد   یبا شرمندگ   ی چهار  ا  یلی... خی نگاهم  ن یاز 

داشت تومیاتفاقا  فقط  نه  تو  زایچ  نیا  ی...   ز یهرچ  ی بلکه 
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 ی وقت با خودت نگفت  چی... هی کردی تو زود قضاوت م  یکیکوچ

    .کنهی نم نکاروینه! افسون ا

_...  

کرد_ قضاوت  زود  وی االنم  اصال  چون  من    ی زیچ  هان ی.  به 

  .دمیشن  ی زدیبا مامان بابات حرف م   شبینگفته. من خودم د

رو  با ضربه  دو  م مردانه   ی نه یس  ی دست  شمرده   زندیاش  و 

  :دیگوی شمرده م

. بخشمی کارتو نم  نیوقت ا  چیه  وقت،چ یپارسا. ه  هانیآ  ی آقا_

  ...وقت تورو چیه

حرفش را   ند ینشی لبش م  ی که رو  ی و لب  دیآیکه جلو م   ی سر

از    ی. اشکلرزدیو بدنش م   ستدیای حرکت م  ی. بکندیقطع م

ب لجوجانه  م  دی آیم  رونیچشمش  را مشت  . کندیو دستش 

دست جلو    خواهدی را پس بزند. دلش م  هانیآ  خواهد ی دلش م
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بوسه   نیا  ینیری از ش  تواندی. نمتواندیببرد و هُلش بدهد اما نم

   .بگذرد 

م  هانیآ خ  شودیجدا  چشمان  به  را  دارش  تب  نگاه    س یو 

م دسته دهدیافسون  موها  ی ا.  رو  ی از  که  صورت    ی بورش 

امردانه  و  دل  است  افتاده  م  مانی اش  را  دو  بردیافسون  با   ...

  :زندیو لب م کندیدست صورت افسون را احاطه م

. به شرفم قسم کنمی قضاوتت نم  چوقتیه  چوقت،ی ه  گهید_

  .خورمیم

. ندینشی گردنش م  ی و رو  دیآیافسون ناخودآگاه باال م   دست

  :زندی لب م قراریب

  .ی نامرد یلیپارسا... خ هانیآ ی نامرد یلیخ_

  د یآیو سر هردو همزمان جلو م  شوندی چشمان هم غرق م  در

  .شودیو لبانشان قفل هم م

*****  
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[10.06.21 16:39] 

#۶4 

بهناز  . رو به  اندازدیاتاق م  ی تخت دونفره   ی خودش را رو  ساینک

  :د یگویاتاق نشسته است م  ی گوشه  ی شومبل تخت   ی که رو

 ؟یبخواب  ی آی... چرا نمخوادی... چقدر دلم خواب م شی آخ_

  .ی امروز همش تو خودت بود

م  بهناز او  به  را  دردهدی نگاهش  به  را  دلش  و   زندی م  ای. 

  :دیگویم

  .رو بگم زی بهت همه چ خوامیم_

   .ندینشی صاف م ساینک

  زم؟یرو عز یچ_

  .رو میازدواج کن خوامینم نکهی ا لیدل_
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م  ساینک روشودیخوشحال  از  م  ی .  بلند  م  شودیتخت   ز یو 

.  ردیگیو دستش را در دست م  گذاردی م  شی رو به رو  یعسل

  .زندی و به چشمانش زل م نشاندیم ی ادستش بوسه ی رو

  .بگو فداتشم. بگو عشقم_

  :لغزدیبهناز م ی ها لهیت

  ؟یناراحت نش ی دیقول م_

  :کندیبلوندش را نوازش م ی و موها بردی م شی پ دست

باشم که   یس. من کباشه واسه گذشته   یتو هرچ  ی گذشته _

   قضاوت کنم؟

نک  بهناز از  مردیگیم  سایچشم  نفس  به   ردی گی.  شروع  و 

  :کند ی صحبت م

وقت_ کرده    یاز  نشون  کردم،  باز  بودم. پسرخاله   ی چشم  م 

شخص شوهرم باشه بزرگ    نی که قراره ا  دید  ن یاه با اناخودآگ

بچگ همون  از  شدم...  عاشقش  م  یشدم.  محبت  . کردی بهم 



Page 380 of 623 

 

هد مدیخری م  ه یواسم  عروسک  مثال  شدم    د،یخری .  بزرگتر 

هددیخریم  جاتیبدل بزرگتر   هی...  من  شدن  بزرگ  با  هاش 

دیم م  گهیشد.  عشق  اعالم  بچه، کردی رسما  خب  منم   .

  نکه یمهربون بود. واسه ا  یلیدل بستم بهش. خ...  یاحساسات

. مامان کردیم  ی هرکار   ارهیو به دست ببهش وابسته بشم و دلم

  ی سن چهارده سالگ   ی تو  نکهیو بابام هم که عاشقش بودن... تا ا

 میتونستیهم رو نم  ی دور  گهی. دمیازدواج کن  میگرفت  میتصم

   .میتحمل کن 

نکشودیم  ساکت هم  سای.  ش  که  هم کنجکاو  و  است  ده 

خال  خواهدیم را  خودش  نوازش   یبهناز  را  دستش  کند، 

  :کندیم

  خب؟_

  :دهدیو ادامه م کشدیم یقی نفس عم بهناز
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عروس  نیب  ی فاصله_ و  تو  کی  یعقد  بود.  سال    کی  ی سال 

با  کمیشوهرم شده بود،  گهیعقد، بازم مهربون بود. اما چون د

اون پسر عاشق گذشته فاصله گرفت... البته چون هنوز کامل  

  گم؟یم یکه چ یفهم یبود... م اوردهیبه دستم ن

  :دهد ی و او ادامه م دهدیسرش را تکان م ساینک

مال خودش شدم و   گه ید کردیشده بود، احساس م  ی جوری_

از االن    گفتیو م  کردی دعوام م  شدیم  ی زیچ  هیصاحبم شده.  

 یحرف حرف من باشه. خب منم سن  دیتو منم و باصاحب  

  رت یکه از بس دوستم داره و غ   شدینداشتم. قند تو دلم آب م

ادمون ی  ی نجورینداشتم که... ا  ی ری . تقصکنهیم   ی نجوریداره ا

  .دادن

  ارم؟یواست ب ی خوری آب م_

  :دیگویو م دهدیتکان م یرا نشانه منف سرش
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کرد. اولش که    ر ییصد و هشتاد درجه تغ  میکه کرد  یعروس_

م  رون یب  رفتیم قفل  رو  دکردیدر  درس   گهی.  نداد  اجازه 

 دینبا  گفتیم  یبخونم. حجابم رو سفت و سخت تر کرد... حت

... رفته رفته و سال به سال رفتارش بدتر  یسالم کن  یبا کس

پساینک  شدیم بزن  دست  که  اونقدر  چ  دای...  سر   ی زایکرد. 

مزدیم   ومن   کیکوچ هم  مهربون  بگم همش    شدای .  که  نه 

به   ی بساز  دی... به بابام گفتم گفت باده؟یبود اما چه فا  یبدخلق

  ی پشت و پناه   سای... نکننیمامانم گفتم گفت مردا همه هم

کس وقت  ینداشتم.  شم.  جدا  که  نبود  خودش   یپشتم  به 

  ...نکهیبدنم بود. تا ا ی رو  ی ها ی جوابم کبود گفتمیم

  :زدیری م رونینرم نرم ب اشکش

باردار شدم. تا اون موقع    یو سه سالگ  ستیب  ی تو  نکهیتا ا_

  م یو دو سالگ   ستیب  ی تو  یاما وقت  خوردمی قرص م  یواشکیهم  

چند شبانه روز با کمربند افتاد به جونم که تو باعث   دیفهم

بهم   ی شد بچه  بخاطر  شدم.  باردار  نشم...  دار  بچه  االن  تا 
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... قربون  کردیم. مهربون برخورد  زدیو نممن  گهی. ددیرسیم

م  ی صدقه پسرش  و  مرفتی من  اون   گمی.  چون  پسرش 

که به   کردیخوب رفتار م  نقدریش پسره... امطمئن بود بچه

رس بزرگترها  م   دمی حرف  عوض    گفتنیکه  رو  مرد  بچه 

  ...نکهی... تا اکنهیم

[10.06.21 16:40] 

#۶5 

 ی که در جوان  ییدردها   ی برا  سایو دل نک   کشدیم  ییبلند باال  آه

  ی وقت در زندگ  چیکه ه   یی. دردهاشودی م  شیاست ر  دهیکش

 ی همسر خواهرش بهنام نبوده است. در زندگ  یخودشان و حت 

  .رواج نداشته است  ی مردساالر کدامچ یه

خوشحال شدم. اما   یلیبچه دختره... من... من خ  فهمبمیم_

شد، بدعنق شد... شب و روز تو خودش   یعصب  یلیاون... خ

زود   نکهیباالخره قبولش کرد... قبول کرد به شرط ا  یبود. ول

  .م یپسر دار بش
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_...  

 کمیمن بود    هیما نبود. شب   هیاومد. اما شب  ایدخترمون به دن_

لپش داشت... کم کم    ی چال رو  هیشوهرم نبود.    هیاما اصال شب

حرف   نیپسرعمومه... ا  هیکه چال لپش شب  دی چی پ  لیتو فام

بهمون شک کرد. فکر کرد بچه از پسرعموم   د،یبه گوشش رس

. من که  رمیمتنها ن  یی من که جا  کردی فکر نم  یباشه... عوض

چجور   شه یهم قفله،  روم  اکردمیم  انت یخ  ی در  به   نوی... 

  بود؟ یجوابش چ یدونیخودشم گفتم م

  :کندینگاهش م یسوال ساینک

  بود؟ یچ_

درگ   نکهیا_ پسرعموم  با  تو.  اومده  پنجره  از  شد.   ر یحتما 

حرفش    نیبهناز که با تو ازدواج کرد و ا  فیپسرعموم گفت ح

افتاد به جونم...    شی جُر  شتر یب با کمربند  اومد خونه...  کرد. 

  ...بعدش... بعدش
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م   به هق  تکه   ی ادآور ی.  افتدیهق  تکه  را  قلبش  روزها  آن 

   .کندیکمرش را نوازش م سای... نککندیم

  .یشیم تی. ادامه نده. اذزمی... بسه عزشی ه_

  :دیگویبا هق هق م بهناز

و خفه کرد... جلو چشم من خفه کرد من  ی و... درسادخترم _

هرکار من  گلو  ی و  از  نتونستم دستشو  جدا    ی کردم  دخترم 

کنم... التماس کردم... به دست و پاش افتادم که ولش کنه اما  

  ...و کشت. کشتشرنگ دخترم کبود شد... دخترم 

سرش را در    سای. نکردیگیو هق هقش شدت م  کندیم  ناله

.. آرامتر که  .نشاندی م  شیموها  ی رو  ی او بوسه  ردیگی آغوش م

رو  شود،یم سرش  که  است   ساینک  ی نهیس  ی همانطور 

  :دیگویم

  ...بردنش زندان. اما اعدام نشد. فقط حبس. فقط حبس _
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در دل هرچه دلش خواست   سای. نک دیباری از کلماتش م  حرص

  :بارش کرد و بهناز گفت

به ه  گهیطالق گرفتم... د  یابیغ_ اعتماد   ی ردم  چینتونستم 

تو   ی تو اومد  نکهیسال... تا ا  نی کردم. چند  یکنم. تنها زندگ 

  ادته؟ی. اولش بهت اعتماد نداشتم... میزندگ

مدیآی م  ادشی مگر  تا   ادشی  شودی ...  کرد  برود چقدر جان 

  .بهناز به او اعتماد کند

  .ادمهی. میآره زندگ_

.  ترسمیاز ازدواج م  گهیازدواج کنم چون... چون د  تونمینم_

بش  ترسمیم عوض  هم  میتو  سخت  ترسمی.  بکشم.   یبازم 

  ...یعاشقم نباش  گهید ترسمیم

رو   سرش از  م  اشنه یس  ی را  زل    کندیبلند  چشمانش  به  و 

  :زندیم
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ن_ اون  مثل  بچه   ستمیمن  من  سرم    ی بهنازم.  رو  خودمو 

. من عاشق تو هستم و تا ابد  نمکی . من به زنم شک نمذارمیم

   .مونمیعاشقت م

*****  

  

[10.06.21 17:41] 

#۶۶ 

و سپس چشم    دهمیسر تکان م  اول  لم،یموبا  برهیو  ی صدا  با

م پردهکنمیباز  پشت  از  آفتاب  چشمم    ی .  به  تراس  نازک 

پلکم  ین یو چ  خوردیم ز  لمی. موبادهمیم  به  از  بالشت    ریرا 

و در دلم   نمینشی! مهانی. تماس از دست رفته از آدارمیبرم

. ساعت هفت صبح که همه هنوز خواب دیآیدلهره به وجود م

.  اندازمی به تخت م  ینگاه  میبا من دارد؟ ن  ی هستند چه کار 

 نکه یبخاطر ا  شبیتخت خواب هستند. د  ی رو  هانیو و  سی پرد

  .دمی اتاق خواب ی شومبل تخت  ی ما آمد، من رو ش یپ هانیو
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  :دهدیبوق نخورده جواب م و دو   رمیگیرا م  هانیآ شماره

  .ری صبح بخ_

  :میگویآرام م  ی صدا با

  شده؟  ی زیسالم. چ_

بخ_ ب  ؟ی خورد  رتو ی صبح  زدم  ب  دارتیزنگ   ی ایکنم 

   .رستوران

   االن؟_

  .بله االن. منتظرم_

. کنمی را نگاه م  لیو من هاج و واج موبا  کندیرا قطع م   تماس

لباس    شومیسپس بلند م  م،یآیبه خودم ب  کشدی طول م  یکم

کنم.   کار  یعنیعوض  دوباره   ی چه  ندارم  دارد؟ شک  من  با 

  خواهد یدلم نم  چیگذشته را کنکاش کند و من ه  خواهدیم

مرد    نیا  نگاردوباره حرفمان بشود. اما ا  شب،ید   ی بعد از بوسه

  .دست بردارد خواهدینم



Page 389 of 623 

 

سر و صدا    یب  ،ی آفتاب نکیبا ع ش،ی و بدون آرا  پوشمیم  مانتو

جواب میآیم  رونیب چه  است  مشغول  ذهنم  که  همانطور   .

  .افتمی بهش بدهم به سمت رستوران راه م یدرشت

وج  رستوران فقط  و  است  آخلوت  خودنما  هانیود    یی آنجا 

را به سمتش    می و من قدم ها  شودیمن بلند م  دنی. با دکندیم

دبرمیم از  بعد  نم  چیه  شبی...  ا  خواستیدلم   یزود  نیبه 

  ی آفتاب نکیباهاش چشم در چشم شوم اما... باز خوب است ع

  .ندیبیچشمانم را نم ی ام و شرم تو زده 

م   کنمی م  سالم پشت  هردو  جلومینینشی م  زیو  را  منو   می. 

  :دهدیو تکان م ردیگیم

  ؟یبا کله پاچه موافق_

دو نفره   ی . قرار است صبحانه دهمی را باال م  م یابرو  ی تا  کی

  م؟یبخور

  .باشه_
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پشت لبش است...   یو لبخند نامحسوس  خنددیم  چشمانش 

 ی اه یا. با توجه به سگرددیو برم  دهد ی سفارش م  شودی بلند م

  :زندی م  شخندی و ن  کندی اشاره م  نکمیکه اطراف ما است به ع

  آقتاب بدم خدمتتون؟_

[10.06.21 21:28] 

#۶۷ 

و سپس چشم    دهمیسر تکان م  اول  لم،یموبا  برهیو  ی صدا  با

م پردهکنمیباز  پشت  از  آفتاب  چشمم    ی .  به  تراس  نازک 

پلکم  ین یو چ  خوردیم ز  لمی. موبادهمیم  به  از  بالشت    ریرا 

و در دلم   نمینشی! مهانی. تماس از دست رفته از آدارمیبرم

. ساعت هفت صبح که همه هنوز خواب دیآیدلهره به وجود م

.  اندازمی به تخت م  ینگاه  میبا من دارد؟ ن  ی هستند چه کار 

 نکه یبخاطر ا  شبیتخت خواب هستند. د  ی رو  هانیو و  سی پرد

  .دمی اتاق خواب ی شومبل تخت  ی ما آمد، من رو ش یپ هانیو
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  :دهدیبوق نخورده جواب م و دو   رمیگیرا م  هانیآ شماره

  .ری صبح بخ_

  :میگویآرام م  ی صدا با

  شده؟  ی زیسالم. چ_

بخ_ ب  ؟ی خورد  رتو ی صبح  زدم  ب  دارتیزنگ   ی ایکنم 

   .رستوران

   االن؟_

  .بله االن. منتظرم_

. کنمی را نگاه م  لیو من هاج و واج موبا  کندیرا قطع م   تماس

لباس    شومیسپس بلند م  م،یآیبه خودم ب  کشدی طول م  یکم

کنم.   کار  یعنیعوض  دوباره   ی چه  ندارم  دارد؟ شک  من  با 

  خواهد یدلم نم  چیگذشته را کنکاش کند و من ه  خواهدیم

مرد    نیا  نگاردوباره حرفمان بشود. اما ا  ب،شید   ی بعد از بوسه

  .دست بردارد خواهدینم
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سر و صدا    یب  ،ی آفتاب نکیبا ع ش،ی و بدون آرا  پوشمیم  مانتو

جواب میآیم  رونیب چه  است  مشغول  ذهنم  که  همانطور   .

  .افتمی بهش بدهم به سمت رستوران راه م یدرشت

آ  رستوران وجود  فقط  و  است  خودنما  هانیخلوت    یی آنجا 

را به سمتش    می و من قدم ها  شودیمن بلند م  دنی. با دکندیم

دبرمیم از  بعد  نم  چیه  شبی...  ا  خواستیدلم   یزود  نیبه 

  ی آفتاب نکیباهاش چشم در چشم شوم اما... باز خوب است ع

  .ندیبیچشمانم را نم ی ام و شرم تو زده 

م   کنمی م  سالم پشت  هردو  جلومینینشی م  زیو  را  منو   می. 

  :دهدیو تکان م ردیگیم

  ؟یبا کله پاچه موافق_

دو نفره   ی . قرار است صبحانه دهمی را باال م  م یابرو  ی تا  کی

  م؟یبخور

  .باشه_



Page 393 of 623 

 

پشت لبش است...   یو لبخند نامحسوس  خنددیم  چشمانش 

 ی اه یسا. با توجه به  گرددیو برم  دهد ی سفارش م  شودی بلند م

  :زندی م  شخندی و ن  کندی اشاره م  نکمیکه اطراف ما است به ع

  آقتاب بدم خدمتتون؟_

صورتم    ی را از رو  نکمی و ع  خندمی م  زی . ررودیباال م  میابرو  ی تا

لبش    ی و به لبخند رو  گذارمیم زیم  ی را رو  نکی. ع دارمیبرم

 رابطه ما   دانمیاالن نم   شب،ید  ی . بعد از بوسهدوزمی چشم م

  میبرا  طیقطعا شرا  کند؟یم  ی ریی اصال تغ  شود؟ی چه حساب م

. درست  رمیرا بپذ  هانیآراحت آغوش    الیکه با خ  ستین  ی طور

چ  همه  بعدا  کند،  باور  مرا  اگر  که  برا  زیاست  خواهم    شیرا 

  .است  هانیاو و و ی گفت، اما ترس من از رابطه 

  :کنمیصاف م ییگلو

  ؟یکارم داشت_
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ر  یدست است   یکه کم  ششیبه  بلندتر شده  معمول  از حد 

  :دیگویم یانکار نشدن طنتی و با ش کشدیم

  داره؟ ی راد ی. امینه. گفتم با دخترعموم صبحانه بخور_

کم  من م  طنتیش  ی هم  کالمم  مرموز  دهمی به  با   ی و 

  :میگویم

م_ کن  یتونستیخب  صبحانه   ی صبر  باهم  خانواده  همه 

  ؟ی کرد دارم ی از خواب ب ی زود نی. چرا صبح به امیبخور

[10.06.21 21:28] 

#۶۸ 

. زنمی م  ی روزی و لبخند پ  نمیبیاش مخوردن را در چهره   جا

با میشویو مشغول خوردن م  آورندیرا م  مانیکله پاچه ها  .

  :دیگویو م خوردیولع م

  .هیعجب رستوران _

  .اوهوم. همه نوع غذا هم داره _
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  :دیگوی و م زندیم یچشمک

  !ییقشم... دوتا میآیانشاهلل بازم م _

از حرفش    نکهی. جدا از ادهمیام مو به کاسه   دزدمی را م  نگاهم

نم چ   دانمیکه  کش  ست،یقصدش  بهم   ام،ده یخجالت 

را از من جدا حساب   هانینشده و  ی چیکه هنوز ه   خوردیبرم

   .کندیم

ام . فاصله میرویراه م   ا یکنار در  یاز خوردن کله پاچه کم  بعد

م  او حفظ  با  مکنمیرا  نزد  دانمی.  م  اش یکیکه   شودی باعث 

  .شوم ییهوا  شبیمثل د

  ...ادتهی_

  :شنومی و ادامه حرفش را م کنمی م نگاهش

   .هم بود  امرزی شمال. پدربزرگ خداب میرفته بود یخانوادگ_

بعد از فوت پدر و مادرم، پدر    م یکه برا  ی. کسزم ی عز  پدربزرگ 

  .که رفت  فی شد... چقدر ح
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  .اوهوم_

دور هم جمع    ن یامیو بن  نایو رام  سایو نک  سیمن و تو و پارم_

حقمیشدیم جرئت  فام  م،یکردیم  ی باز  قتی...  ...  لیاسم 

  .گهی د ی زایچ ی لیو خ بالیوال

  :دهدیادامه م هانی. آآوردیم میخم به ابروها نایرام اسم

بودن. خاله رعنا هم که مدام   کی کوچ  یلیخ  سی آرتان و پرد_

  .مامان بود شیپ

چشمم   ی که اگر االن جلو  ی... خاله رعنا! کسزنمی م  پوزخند 

آه مدیایب از رعنا و رام  کنمیم   یو سع  کشمی...  را   نای ذهنم 

   .منحرف کنم

 ی . به طور کندیم  کمیآرام آرام خودش را نزد  کنمی م  حس

خ من   یلیکه  دست  پشت  به  دستش  پشت  نامحسوس، 

   .شودی و تنم مور مور م خوردیم
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و    میشدیجمع خارج م  ی از تو  یواشکی  ی ... وسط بازادتهی_

  م؟یذاشتی همه رو قال م

و   میشدیبرود؟ از جمع جدا م  ادمی  شودیاست. مگر م  ادمی

از آ  میگرفتی . دست هم را ممیکردیخلوت م  ییتنها   نده یو 

بود. چقدر   ایر  ی. چقدر عشقمان پاک و بمیکرد ی صحبت م

  .تلخ خرابش کردند

  ...ادمهی_

  م ی دار شد  بچه  ندهی اگر در آ  ی د یکه پرس  دیآیم   ادتی  ؟یچ  تو

است گرفتم اگر پسر    ادتی  م؟ی را چه بگذار  مانیاسم بچه ها

االن "هانیو"  گذارمیباشد م تو...  اسم  به  ؟ بخاطر شباهتش 

  !ام؟ از عشق توگذاشته  هانیاسم پسرم را و ینیبینم

  ...بود افسون. چقدر حس خوب  ییچه روزا_

حس   ی آر و  روزها  تبد  یخوب  ی هاچه  بعدها  که  به    ل یبود 

  :میگوی م اریاخت یشد. ب امی زندگ ی روزها نیبدتر
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  .داد  یکه عمرش کوتاه بود و جاش رو به تلخ  یخوب  ییروزا_

قرار    م ی. رو به روستمیای و من هم م  شودیمتوقف م  شی پاها

  :دهدیرنگش را به چشمانم م ی اقهوه ی هاله یو ت ردیگیم

  گه ی از تو مطمئنم. د  گه یکردم. من د  باورت  گهیافسون... من د_

   .شده  یگذشته چ ی تو  پرسمیازت نم ی تا تو نخوا

م  صداقت چشمانش  در  منمیبی را  بغضم  هم  هم    ردیگی. 

 ی معنا  دانمیکه مرا باور کرده است.   نم  شومی خوشحال م

 م؟ یباهم باش  خواهدی دلش م  نکهیکنم؟ ا  ریحرفش را چه تعب

بب  ی برا  شنهادی پ  کیرا    نیا خ  نم؟یخود  هنوز  من   ی ل یاما 

غلط.   ی درست است چه کار  ی چه کار   دانمی. هنوز نم جمیگ

همه سال باالخره   ن یبعد از ا  نکهیبخاطر ا  خواهدی دلم م  اام

و محکم بغلش    ندازمیباورم کرده است، خودم را در آغوشش ب

  .که االن توانش را ندارم ف یکنم. اما ح

  :میگویو م کنمی م سیرا با زبانم خ  لبم
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  .شنی م داری. االن همه بگهید م یبهتره برگرد_

تندم را به سمت   ی و قدم ها  گردمی نگاه کردن بهش برم  بدون

  .برمی اتاق ها م

*****  

[10.06.21 21:51] 

#۶۹ 

ب  از ماش  ندیآیم  نرو ی فرودگاه  سمت  به  م  نیو  . افتند ی راه 

را    کندی م  نایرام  ی برافروخته   ی به چهره   ینگاه و چمدانش 

م   ی تو ماشگذاردیصندوق  سوار  آ  شوندیم  نی...   هان یاما 

درنم  نیماش حرکت  به  مآوردی را  سر  خواهد ی .   عتر یهرچه 

  .افتاده است  یبفهمد چه اتفاق

  ؟ی همه مدت کجا بود نیا نا؟ی شده رام  یچ_

گر  نایرام آافتدیم  ه یبه  تو  هانی.  دست   ش یموها  ی کالفه 

  :دی گوی و م بردیم
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   شده؟ ی.. بگو چنکن. هیگر_

  :دیگویآرامش م  ی ها هیگر انیم نایرام

همتون   یگرفتم از زندگ  میعقدمون رو بهم زدن، تصم  یوقت_

و خانوادم من   ی. وقت دیکه خانوادم بود  ییشما  یبرم. از زندگ

   نخوان چرا بمونم؟

  ؟یکجا رفت_

م  اشینیب باال  دستمال  کشدیرا  کاغذ  یو  دستمال  جا    ی از 

  :کندیم

   .مامانم شیرفتم پ _

  ؟ی دادیچرا جواب نم _

از    هان؟یبشه آ  یکه چ  دادمیجواب م_ گفتم که... خواستم 

  ...بود برم... افسون هم که برگشته تونیزندگ

  .مونیذاشتی خبر م یب دی. نبامیاباشه ما خانواده  یهرچ_
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  :زندیم پوزخند 

گفته که    یافسون چ  ستیمعلوم ن  ذاشتمتون؟ی خبر م  یب_

  .مهم نبودم  چکسی و نگرفتن. اصال واسه هسراغ من  چکدومیه

  ...نایرام  ستی ن نطوریا_

 گه یگرفتم برم. برم و د  میهست. اما تصم  دونمیهست... م_

  ...ی... ولبرنگردم 

  :کندیم بغض

... باور کن خودمم هانیمجبور شدم. مجبور شدم برگردم آ_

  ...اما مجبور شدم... چون که خواستمینم

م  شودیم  ساکت هق  هق  آکندیو   ک ینزد  یکم  هانی. 

  :شودیم

  شده؟  شی شده؟ خاله رعنا طور یچ ؟یچون که چ_

  ل،یتعل  ی و با مقدار  دهدیو راست تکان مرا به چپ    سرش

و    آوردیاز داخل آن درم  ی ا. برگهکندیکوچکش را باز م  فیک



Page 402 of 623 

 

 نا یرام  لیبه اسم و فام  ینگاه  هانی... آسپردیم  هانیبه دست آ

  :د یگوی و م  اندازدی برگه م ی باال

  ه؟یچ نیا_

  :پوشاندی و با دست صورتش را م کندی م هیگر نایرام

  .دمیماهمه... تازه فهمدو _

  اندازدیم  نا یرام  ی باردار  شیبه جواب مثبت آزما  ینگاه  هانیآ

     ...شودیم حس یو تنش ب

*****  

[13.06.21 19:15] 

#۷۰ 

شده   ی برا جمع  هم  دور  احمدمیاشام  خانواده  م  ی .    ز یسر 

م  ندیآیم را  حالمان  م  پرسند،ی و  در  جداگانه   ی زیسپس 

گرفتن جواب   کنمیاست. فکر م  امدهین  نیاما حس  نندینشیم

و  یمنف  .. باشد.  برخورده  غرورش  م  هانیبه  . ندینشیکنارم 
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ها شانه  دور  را  م  فشینح  ی دستم  خودم   کنمی حلقه  به  و 

  :چسانمشیم

  بهت؟ گذرهیخوش م_

  .محشره_

نم  چیه.  ردیگیم  امخنده  به    ی هانیو  کردمیفکر  نسبت  که 

شده باشد که   یم یصم  نقدریآرتان آن همه ترس داشت، االن ا

 هان یآ  ونیحال خوبش را مد  نی . تمام اردی کالمش را بگ  هیتک

و   ندیبیکابوس م  یو آرتان هستم. درست است که هنوز گاه

م  فرو  فکر  در  را  روز  آن  آرودیتمام  اما   ن یا  دیگویم  هانی. 

از بچه ها زودتر  یلینسبت به خ  هانیاست و و  یعیطب حاالت  

  .به خودش آمده است

آ  با دنبال  ن  گردمی م  هانیچشم  هنوز  دلم   امدهیاما  است. 

  :کندی کارم را راحت م  سایکه نک  رمی سراغش را بگ  خواهدیم

  هنوز؟ ومده یکجاست؟ چرا ن هانیآ_
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  :دیگوی م آرتان

   .گردم ی زود برم رمیم  ییگقت تا جا_

  :دیگوی نور م خاله

زود   میشام سفارش بد  میخوایم   گهیبهش زنگ بزن. بگو د_

  .ایب

. گذاردی را دم گوشش م  لشیو موبا  دهدیتکان م  ی سر  آرتان

شلوغ  انیم و  صدا  یهمهمه  فقط  من  را   ی گوش  آرتان 

  :شنودیم

  داداش؟ ییکجا_

طوالن  مکث متعجب    کندیم  ینسبتا  و  وارفته  سپس  و 

  :پرسدیم

  .می... باشه... باشه. منتظرتونکنه؟ی م کاری چ نجایاون ا_

  :چرخدیزبانم م  کندیقطع م تا
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  اومده؟ یک_

  :پرسدی. عمو بهنام م خوابدی سوال من همهمه ها م با

  اومده؟ یکس_

  :کندیو دهان کج م اندازدیشانه باال م آرتان

  .نجایا آدیبا اون داره م اومده. نای گفت رام_

  نیآمده است؟ نگاهم ب  یی. با چه روماندیاز تعجب باز م  دهانم

 میو کالفه از جا یو عصب  شودی خاله و عمو بهنام رد و بدل م

  گر ی بزند. د  خواهدی م  ی باز چه گند  ستی. معلوم نشومیبلند م

   .کند  ی باز امی با زندگ گذارمی نم گذارم،ینم

  .هوا بخورم کمی رمیمن م هانیو_

  ی . حتم دارم آمدنش بشومیخفقان آور خارج م   ی آن فضا  از

   .ستیو دردسر ن  لیدل

م  خاله سمتم  به  کمدیآینور  باهم  فاصله    ی.  رستوران  از 

  :میگویو من م میریگیم
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  اومده؟ یبه نظرتون واسه چ_

اما من در ادامه    دهدی سرش را به چپ و راست تکان م  خاله

  :میگویم

  .تحملش کنم خاله. اصال تونمیاصال نم_

  :کندی را نوازش م  شیو رو ردیگی دو دستش م ن یرا ب دستم

  .کنمی م رونشیراحت، خودم ب التی. خزمی عز ی حق دار_

  :گذارمیم ش یهاشانه  ی را رو گرمید دست

باش  ی نه خاله کار_ نداشته  و    هانیآ  ی . حداقل جلودیبهش 

   ...هیبق

 خوانمی . از پس نگاهش مکندینگاهم م  اشیعسل  ی هاچشم   با

و سرش را به    گذاردی... اما به حرفم احترام مخواهدیکه چه م

م تکان  مثبت  م   نی...همدهدینشانه  وارد   میخواهیکه 

شو م  هانیآ  م،یرستوران  ما    مینیبیرا  سمت  به  دور  از  که 

  :دیگوی . خاله نور متعجب مدیآیم
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  .تنهاست  نکهیا_

  گر یو از طرف د  شومی خوشحال م نایبخاطر نبود رام یطرف از

 م یگویآمدنش را بدانم. مدام در ذهنم م  ل یدل  خواهدی دلم م

دوباره باهم وارد رابطه شده باشند؟ اصال   نایو رام  هانینکند آ

 هان؟یمدت قطع رابطه نکرده باشند؟ پس رفتار آ  ن ینکند در ا

 د یدهد؟ شا  امی باز   کهپست است    رنقدیا  یعنی  شب؟ ید  ی بوسه

بگ  خواهدیم آردیانتقام  او  اما  آ  هانی.  ا  هانیاست...   ن یاهل 

  .ستیکارها ن

نگاهش   کنمیو حس م  میکنی. سالم مشودیم   ک ینزد  هانیآ

  :پرسدی. خاله نور مشکندیو دل من م دزددی را از من م

  پس اون کجاست؟_

  :دیگویم  ندازدیبه من ب ینگاه مین یحت  نکهیا بدون

   .میبراتون. بر گمیهتل... م_
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و عمو   کنندیرا نگاه م  هانیآ  ی. همه سوالمیوندیپیجمع م  به

را م نور  آپرسدیبهنام سوال خاله  را    هانی.  هم همان جواب 

  :دیگوی و م دهدیم

  .میزنی حرف م  م،یشام بخور_

ا  یچهره   نیا  از از  م  نیناالن،  شکننده،  که   خوانمیصوت 

  ی . شام را در سکوت کامل و با بستیدر راه ن  یخوب  ی خبرها

از صرف شام، آمیخوریم  دیشد  یلیم بعد  کنار گوش   هانی . 

  آورند یم  ی او بهناز بهانه  سایسپس نک  د،یگویم   ی زیچ  ساینک

  :دیگویم  آرتانو    سی ... بعد از آن رو به پردروندیو از جمع م

  .دیبا مامان و بابا تنها بذارما رو  کمی_

. کنندی به هم و سپس من رد و بدل م  ینگاه  س یو پرد  آرتان

که همراهشان    شومیبلند م  ی. من هم با کرخت شوندیبلند م

  :کندی را متوقف م میهاقدم  هانیآ  ی بروم اما صدا

  .تو هم بمون... افسون_
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  هانیو  ی به شانه  ی. دستکندیو آرامتر لفظ م  ری را با تاخ  افسون

  :کشمیم

  .زمیبرو عز سیتو با آرتان و پرد_

...حاال شودیو با آن ها از رستوران خارج م  دهدیتکان م  سر

  ز ی. عمو بهنام سر م مینینشیم  ترک ی نزد  یکم  م،یاکه تنها شده 

  .شانیکنار خاله نور و من رو به رو هانیاست، آ

[13.06.21 19:58] 

#۷1 

موجود   تیاز وضع  یبهنام که معلوم است خسته و عصب  عمو

  :دیگویاست، م

  داره؟ کاری چ نجایافتاده. اون دختر ا یزو بگو چه اتفاق_

م  نگاهم از عمو  آ  رمیگیرا  به  با ددهمیم  هانیو  نگاه    دنی. 

  :آورمیو تاب نم خورمیمن، جا م  ی رو  نشیغمگ

  ؟یچرا ناراحت_
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و متاسف رو    نی و با همان لحن غمگ   زندیم  یلبخند تلخ   مین

  :دیگوی به پدرش م

  .فتادهی ن یاتفاق خوب_

م  منتظر نوعمیکنینگاهش  م  ی.  نگاهش  از  را  . خوانمیشرم 

  :دیگوی و با صوت آرام م  آوردیم  نییسرش را پا

  ...... باردارهنایرام_

  هان یباردار است... از آ  نای . باردار است... رامزدیری م  ی هر  قلبم

مدت با تو در ارتباط بوده    نیباردار است؟ قطعا! پس... پس در ا

ا هم  آن  نزد  نیاست؟  آ  نقدریا  ک؟ی همه  از  باردار    هانیکه 

  شود؟

  :دیگوینور که انگار هنوز اتفاقات را هضم نکرده م  خاله

  به ما داره؟ یخب چه ربط _

جلو  سسپ م  ی دست  ه  گذاردیدهانش  .  کشدیم  ن یو 

م  ی هاشعله بهنام  عمو  چشم  در  را  سکوتش  نمیبیآتش   .
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است. قلبم تکه تکه شده است و داخل چشمم    ینشانگر طوفان

آ اشک...  از  م  یچشم   ریز  هانی پر  نگاهش کندی نگاهم  چرا   .

   است؟  نیشرمگ

  :میگویم  رومیو همانطور که م شومیبغض بلند م  با

  ...با اجازه _

  :او ی و صدا د یآی م یصندل ی . صداشودیپنهان نم لرزشش

  افسون؟_

 شوم ی... متوجه مشومیو از رستوران خارج م  کنمینم  توجه

را    شیاما عمو بهنام با خشم جلو  دیای دنبالم ب  خواستیکه م

  .گرفت

م  به پناه  گر  برمیساحل  م  هیو  رودهمیسر  قلبم   ی . دست 

ام مرا نابود کرده است. باورم  خورده  ی باز  نکهیتصور ا.  گذارمیم

همه پوچ   گرفتمی م  هانیکه از آ  ی دیجد  ی هاحس   شودینم
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نم باور  رام  نقدریا  کنمیبود...  م  یینایبا  همه    گفتند یکه 

   .باشد ک ینبود، نزد هانیآ یقلب ی خواسته شانینامزد

شمان و با چ  نمینشیشن م  ی کرم رنگم، رو  ی توجه به مانتو  یب

 ی بار دوم رابطه   ی . تمام شد... براکنمی نگاه م  ایبه در  سیخ

 ی ابچه  ی ما تمام شد. چقدر تلخ که هر دفعه پا  ی شروع نشده

  .است  انیدرم

نشسته   دانمینم آنجا  است  ساعت  اشک چند  حاال   م یهاام. 

گرفته بغل  زانو  و  شده  نگاهخشک  گوش  یام.  ساعت   یبه 

دکنمیم است  بهتر  چ  گری...  هم   زیهمه  و    نجایرا  کنم  چال 

دست زم  یبروم...  م  زنمیم  یشن  نیبه  بلند  پشت شومیو   .

م را  درتکانمیمانتوام  از  م  کیتار  ی ا ی...  و    رمیگیچشم 

نه چندان دور،    ی که با فاصله   هان یکه بروم اما با آ  گردمیمبر

 ه یچند ثان  ی ... براشومیمواجه م  کندی و مرا تماشا م  ستاده یا

م موهاکنمیمکث  پر  شی.  نگاهش  نفس   شانیمثل  است. 
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پ   کشمیم  یقیعم در  را  اتاقکم  راه  او،  به  توجه  بدون   ش یو 

  :زندیلب م گذرمی . از کنار که مرمیگیم

  افسون؟_

پاها  کاش کاش  داشتم.  نکردم  توجه    نگونه ی ا  میتوان 

  :دیگوی و او م کنمیحرف نگاهش م  ی. بستادیاینم

  .متاسفم_

  .زندی. دلم هم پوزخند مزنمیم پوزخند 

امکان بچه دار    ی اهر رابطه   ی باالخره تو   ؟یچرا متاسف باش_

  شدن هست، درسته؟

  :کشدیم اشقهیبه شق یدست

 هیهمون   کردمیحواسم بود. فکر نم یلیبار بود... خ هیفقط _

  ...بار
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م  لی تبد  پوزخندم قهقهه  دلم مشودیبه  باز    خواهدی.  دهان 

چه    دانمیاما نم  زمی بر  رونینوک زبانم را ب  ی کنم و حرف ها 

  .قدرت را از من گرفته است نیا ییروین

  :شودیدور. ناراحت م یو من قدم شودیم  کینزد یقدم

  ؟یشیچرا از من دور م_

که   ی... با کسیشی متاهل م  گهیدور شم؟ چند وقت د  دینبا_

  ...ی دوستش دار

  ...دوست ندارم من اونو _

  .. بخاطر بچهیباهاش ازدواج کن دی ... به هرحال بایهرچ_

  :کشدی م ی بلند آه

. اما افسون، تا آخر  سمیکه کردم وا  یغلط  ی پا  دیبا  دونمیم_

  .بخشمیو نمعمر خودم 

_...  

  .شدی م داتیکاش... کاش چند ماه زودتر پ _
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پ شومی م  متعجب زودتر  ماه  چند  اگر  چه   شدیم  میدا ی... 

ا  ی ریتاث در  شد؟یم  جاد ی ا  تیوضع  نیدر  به  را    ا ی نگاهش 

موها دهدیم رو  ی .  افتاده  دار  ا  اش،قهیشق  ی حالت   ن یدر 

   .ترش کرده است جذاب  یکیتار

 نا یتا اون غلط و با رام  شدیم  داتیپ  شیپ  میکاش دو ماه و ن_

قرار بود چند وقت   م،ی... نامزد بوددونستمینکنم... اما من چه م

  ...میعقد کن بعد

انگار. پس    شودی. گوشم کر مشنومی را نم  شی حرف ها  ادامه

رابطه   نیا حاصل  نامزد  ی بچه  االن...    اشی دوران  نه  است 

ا  دانمینم در  که  شوم  رام  نیخوشحال  با  ارتباط   نای مدت 

 ا یبوده است،    یاش واقع نداشته است، خوشحال شوم که بوسه

 که   یناراحت شوم که مجبور است بخاطر بچه با کس  ش یبرا

   دوستش ندارد ازدواج کند؟

اما حتندیاش بنششانه  ی که رو   دیآیلرزان جلو م  دستم   ی . 

  گر ید هانیحق را ندارم. آ نیا گر ی اگر به اجبار هم باشد، من د
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.  شودی صاحب خانواده م  گری... او چند وقت دستیمال من ن 

  .ندارم ین نقشکه من در آ ی اخانواده

*****  

[24.06.21 03:22] 

#۷۲ 

 ایدر _یزالل_به_شب_یرگیت_به#

  هان یآ  نیسوار ماش  گری. من دم یراه برگشت از قشم هست  ی تو

رام ه  ناینشدم.  هم  تهران   میدیند  کدامچیرا  به  بعد،  روز  و 

را   سا ینک  ی و صدا  دهمی م  هیتک   شهی بازگشت... سرم را به ش

 :شنومیم

 .نیی رو بده پا شهیش ی خوایافسون جان اگه م_

 :کشمیم  یقیعم نفس

 .مزاحم شما شدم دی... ببخشینه مرس_

 :دهدی جواب م بهناز
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 .ی خوشحالم همراه ما اومد  یل ی. من خزمیعز  ه یچه حرف  نیا_

  ی بعد صدا  یقی... دقاشومیم  ره ی و به جاده خ  زنمی م  لبخند

 .شودی و نگاهم از جاده کنده م  آورد ی م  رونیمرا از فکر ب  ساینک

 کنه؟  کاریچ خوادیم  هانیاالن آ_

 :اندازمیباال م شانه

 ...ازدواج گه؟یکنه د  کاریچ_

 که دوستش نداره ازدواج کنه؟  یبا کس شهیمگه م_

 :کنم یم ی باز میهاو با ناخن  زنمی م ی پوزخند

قرار بود ازدواج کنن... چه   شی پ  میهمونجور که دو ماه و ن_

داره؟! فکر کن همون موقع عقد کنسل نشده بود. االن    یفرق

 .زن و شوهر بودن

 :چرخاندیو فرمان را م کشدیم یپوف ساینک
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خداروشکر کنسل   میاون موقع فرق داشت... اون موقع گفت_

آ چون  رام   هانیشد  االن...    نایاصال  اما  نداشت...  دوست  رو 

 .برگشت سر خونه اول چارهیب

 :دیگوی. با تأسف مکندیو نگاهم م  ندینشی کج م بهناز

ازدواج   ی که دوستش ندار  یکه با کس  نهیا  زیچ  نیواقعا بدتر_

حرفم درست نباشه... اما چرا    د یشا  گم یم  نویا  د ی... ببخشیکن

 کنن؟ یبچه رو سقط نم 

 :میگویو با ضعف م  شودیغم نگاهم پررنگ تر م رنگ

بگو سقط کنه اما    نا یبهش گفته. گفته به رام  خاله نور هم _

 ی کار  ی دارم پا  فهیمنم وظ   خوادی گفت اون بچه رو م  هانیآ

 .سم یکه کردم وا

 :پرسدی م  یو بعد از مکث کوتاه  کشدیم  یقینفس عم   ساینک

 کجاست؟ هانیو_

  .با عمو بهنامه_
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 اون پدرسگ رو گرفتن باالخره؟  یراست_

اما از    شومیاو ناراحت م  ی ادآوری. از  زنمیو نم  زنمی م  لبخند

 .افتادنش خوشحال ریگ

 .آره... خداروشکر_

***** 

[24.06.21 18:30] 

#۷۳ 

نشدن  یخوشحال  با م  یوصف  خارج  دادگاه  هوامیشویاز   ی. 

  :می گوی و با جان و دل م کشمیم  ه یرا به ر ی بهار

  .اوف... راحت شدم_

  :کندی و زمزمه م ردیگیبهنام در آغوشم م عمو

  .زمیعز گمیم ک یتبر_

  هان یو همان دم نگاه پر تشکرم را به آ  میرویم  ن یسمت ماش  به

  م یکه با وجود مشکالت خودش در دادگاه تنها  ی هانی. آدوزمیم
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  یعمو رو به من به آرام  میرسی ها که م  نینگذاشت. دم ماش

  :دیگویم

  .کار دارم ییمن جا ؟ی برگرد  هانیبا آ ی ندار یمشکل_

   اورم؟ینه ب  توانمی . سخت است اما مگر مزنمیم   ی تلخ  لبخند

   .داشته باشم ینه عمو جان چه مشکل_

باشم_ ممطمئن  م  رسونمتیم  ی خوای؟  بعد  به   رمیخونه 

  .کارم برسم

  .نه عمو شما به کارت برس_

آ  رو ماش  هان یبه  کنار  نگاهمان   ستاده یا  نشیکه  منتظر  و 

  :دیگویم کند،یم

  خونه؟ یافسون رو برسون یتونیمن کار دارم م هانیآ_

  .دزددیروزها نگاهش را از من م  نی... ادهدیسر تکان م  هانیآ

  .کردم  لی خونه. امروز مطب رو تعط رمیخودمم دارم م _
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. او شومیم  هانی آ  نیو سوار ماش  دهمیعمو سر تکان م  ی برا

م بو  ندینشیهم  هم  ی و  دلنش  اشی شگیعطر  را   ن یفضا 

دلنشکندیم ماش   نی .  تلخ...  م  نیو  سکوت   افتدی راه  در  و 

سرم را به سمت چپ بچرخانم    خواهدی . دلم مکند ی م  یرانندگ

به  نگاهمو  توانمی. اما نمنمیرا بب اشی دوست داشتن رخمیو ن

   .روز است ییرو به رو و روشنا

آن   میتا حرف دلم را نزنم. تا نگو  رومی با خودم کلنجار م یکل

که مثل خوره به جانم افتاده است اما توانش از دستم    ی زیچ

  :شکنمیرا م   نیو سکوت عذاب آور ماش شودی خارج م

  ؟یشیبگم... ناراحت نم ی زیچ هی_

  :کندیمکث نوچ م یکم با

  .بگو_

اما.   دونمیم_ اشتباهه  رامفکرم  ممکنه  نباشه؟    نا ی ..  باردار 

  دروغ باشه؟ ششیممکنه آزما
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  :شودیتعجب همراه م  با  شیصدا لحن

  ؟ی زیچ  نیهمچ شهیمگه م_

  :میگوی م رلبیز

  .آدی برم یاز دختر رعنا همه چ_

  ؟یچ_

  .بازم مطمئن شو گمی... میچی ه_

 مین  کنمی . هنوز نگاهم به رو به رو است اما حس مکشدی م  آه

  .اندازدیبه من م  ینگاه

  .یسونوگراف می در هر صورت... فردا قراره بر_

واقعا   نای است. انگار رام  ی . پس انگار واقعدیآیاز نهادم برم   آه

م  فکر  چه  پس  است!  م  کردم؟یباردار  از    کردمیفکر  بعد 

با من کرده   ییکارها بکشد؟   ییتابلو  ی نقشه   نیاند، همچکه 

  .نه... حتما باز هم باردار است
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آزما _ گفت  ا   ی د  شیبابا  نمریبگ  ی ان  دلم   ن یچهم   آدی... 

رو از من    ی زیچ  هیبهش بزنم. اما بهم ثابت شده شما    یتهمت

  .رم یرو بگ  ی ان ا ی د  ش یآزما دیو با د یکنیم یمخف

بعد   یقی... دقادهم ی م  هیتک  یو سرم را به صندل   بندمی م  پلک

  .دیآیم  شیباز هم صدا

مزاحمت    گهی... دی دیها خر  لهیکه تا االن واسم وس  یمرس_

  .شمینم

ا  زنمیم  یوقتی ب  پوزخند به   نی و  را  دفعه همانطور که سرم 

  :کنمیام نگاهش م داده ه یتک یصندل

البته    شه؟یناراحت م  ندتیخانم آ  ای  ؟ی شد  مون یچرا؟ پش_

دار زندگی حق  خونه  اون  تو  قراره  اون  با  ی...  طبق   دیکنه. 

  .نهی خودش خونه رو بچ قهیسل

. االن ستین  نی منظورش ا  فهممی. کامل مخوردیجا م  یکم

  .سوءتفاهم شده است  زندیاش داد مهم چهره 



Page 424 of 623 

 

... ای  ی نخوا  گهی خودت د  دینبود. گفتم شا  نینه نه. منظورم ا_

   .ینتون

انجام دادم.   دتوی. تا االن هشتاد درصد خر ندارم   یمن مشکل_

 گهید  ی . مبلمانت هم تا هفته دمیرو از قشم خر  زای چ  یلیخ

  ...ی اگه تو نخوا. اما شهی آماده م

  :کندیرا قطع م حرفم

  .خوامیمن م_

  .کنمی و دوباره به رو به رو نگاه م شومیم ساکت

*****  

[25.06.21 19:55] 

#۷4 

برهنه   یب  نگاه شکم  از  را  به   ردیگیم  نای رام  ی حسش  و 

از    چیکه ه  ی دیو سف  اهیس  ی . صفحهدهدیم  توریمان  ی صفحه 

 ی نی. جن"نیجن"  ی و آزاردهنده   ب یغر  ی جز واژه   فهمدی آن نم
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ندارد؟ مگر   یحس  چیاز آن خودش است. پس چرا ه  ایکه گو

االن خوشحال باشد و در دل    د یپدر شود؟ مگر نبا  ستیقرار ن 

ا  اسامده ین  ایبه دن  ی بچه   ی قربان صدقه  همه    نیبرود؟ پس 

  ست؟یحس تلخ چ 

  .کندیم تور یرا از مان اشره ی دکتر مسن نگاه خ ی صدا

  .ندارم یخب... خداروشکر بچه سالمه. مشکل_

آ  زندیم  ی قهقهه  نایرام نظر  به   ی مصنوع  یکم  هانیکه 

  .دیآیم

  دکتر؟ ی آقا شهیمشخص م  تشی جنس  یک_

   .ستیهنوز مشخص ن_

... چرا از نظرش  دهدی م  نایو به رام  ردیگی نگاه از دکتر م  هانیآ

حرف افسون باعث شده   ایاست؟ آ  یمصنوع  نایرام  یخوشحال

در کارش   یکلک  نای ممکن است واقعا رام  ایفکر را کند؟    نیا

... در مطب دکتر نشسته و  ردیگی باشد؟ لبش طرح پوزخند م
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 زند ی تر مدک  که  یدارد؟ مسخره است... حرف  ی واه  د یهنوز ام

   .زدیبر ی دلش هُر شودیباعث م

   د؟یبشنو دیخوای قلبش رو م ی صدا _

را که کنارش    هانیمهابا دست آ  ی و ب  شودیزده م  جانی ه  نایرام

  .رد یگینشسته است در دست م

  .آره آره_

است.    بیعج  هانیکه از نظر آ  شودیپخش م  ییبعد صدا  یکم

است.   نایموجود در بطن رام  نی که متعلق به قلب جن  ییصدا

است... کم  ینیجن آن خودش  از  در    یفقط کم  ،یکه  حس 

که    ی. حسبیو عج   ! حس ناشناخته شودی ور موجودش شعله 

ا  داندینم شدن  پدر  پس  بگذارد؟  چه  را   ن ی چن  نیاسمش 

   .است

که هنوز به دل    یو با ذوق  ردیگی تر مدستش را محکم  نایرام

  :دیگویم ندینشینم هانیآ
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  .هانیبچمونه آ ی صدا_

م   هانیآ کارسوزدیدلش  نبا  ی .  و  کرده  که خودش   د ی است 

عشق د  یبخاطر  زن  به  بچه   ی گریکه  مادر  دل  را دارد،  اش 

  .دهدیحرف سر تکان م یو ب زندی م یبسوزاند. لبخند زورک

*****  

[25.06.21 23:05] 

#۷5 

  :دیگویو با غصه م  گذاردیاش مشانه  ی دستش را رو  سی پارم

بگم   نویا  آدیکه افتاده. دلم نم  هیخودتو ناراحت نکن. اتفاق_

که   یاتفاق  نی. با ایافسون رو فراموش کن  گهیکن د  یاما سع

  .ممکن شده  ریباهم بودن شما غ گهیافتاد د

. دیگوی نم  ی زیو چ  گذارد ی م  سی دست پارم  ی دست رو   هانیآ

  :دیگو ی و م کشدیم  یآه  سی پارم

  .. نگرانتننایمامان ا  شی پ میبر ایب_
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  :کشدی م شی به موها یدست

  ومده؟یافسون هنوز ن _

   .مونهیمادرجون م شی نه. امشب پ_

  .آمیم رمیگی دوش م هی باشه برو من _

. دستش به  رودیو به سمت در م  دهدیسر تکان م  سی پارم

  :شنودیرا م  هانیناالن آ ی صدا رسدیکه م  رهی دستگ

  .دمی قلبش رو شن ی صدا_

م  گردد یبرم نگاهش  نامفهوم  خ  کردیو  متوجه    یل یاما  زود 

  :شکفدیتلخ م  ی. لبش کمشودی منظورش م

  .عمه فداش_

_...  

  .ای زود ب_
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سرش را به دست   هانی. آبنددیو در را م   شودیاتاق خارج م   از

کم   ردیگیم م  شی پاها  یو  تکان  ضرب  با  هنوز دهدیرا   .

از    نیا  تواندینم است  منتظر  هنوز  کند.  را هضم  تازه  اتفاق 

. شودیو بلند م  کشدی به صورتش م  یشود... دست  داریخواب ب

  .اورد یحالش را جا ب تواندی دوش آب گرم م کی

م  حوله اتاق  در  به سمت  اما    رودی به دست،  که خارج شود 

م  لیموبا  ی صدا را روشودیمانع  م  ی . حوله  و   گذاردی تخت 

اش را  روزها حوصله   ن یا  ناینام رام  دنی. دداردیرا برم  لیموبا

   .شود ی و مثل پتک بر سرش آوار م بردیسر م

  :کندیرا برقرار م تماس

  بله؟_

  :کندی نگرانش م ناینفس زدن تند رام  ی صدا

   ...ستی... حالم.. حالم خوب نهانی... آهانیآ_

  نا؟ی شده رام  یچ_
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  .حالم... بده_

  ؟ی ... خونه اآمیاالن م_

  .ایآره... ب_

  .شودی و از اتاق خارج م کندیرا قطع م  تماس

*****   

م  وارد  مهمان  پ  شودیاتاق  لبخند  از  زندیم  ی اروزمندانهی و   .

آماده کرد و خودش    هانیافسون و و  ی اتاقش را برا  هانیآ  نکهیا

به نوبت. مهم   ز یبه اتاق آرتان پناه برد، ناراحت است، اما هرچ 

است   نیدر اتاق مهمان به سر ببرد، مهم ا  دیکه االن با  ستین

د وقت  تا چند  آ  گر یکه  خانه  هانیبا  ا  ی ابه  از  خانه   نیجدا 

 یو لبخند پهن   کندی تخت پرت م  ی ... خودش را روندرویم

  .زندیم
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و در دل به اتفاق افتاده   رود یاتاق راه م  ی تو  تی با عصبان  بهنام

.  شودی و وارد م  کندی... نور در اتاق را باز مدیگویم  راهیبد و ب

  :دیگوی بهنام م

  گه؟یم یچ_

  :گذاردیم ینیب ی و انگشت رو  بنددی در را م نور

  ...... آرومترسی ه_

_...  

از    ییتنها  تونهی. نمشهیشبا حالش بد م  اریگقت بخاطر و _

  .ادیپس خودش برب 

  :ند ینشی تخت م  ی و رو دهدیسر تکان م بهنام

ال_ اله  بذارم کف    ز یبرم همه چ   گهیم  طونهیاهلل. ش  یال  رو 

  .هانیدست آ

   .ندینشی و کنارش م دهدیبا غم سر تکان م نور
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 ه یباشه    یداره؟ االن بفهمه بدتره. چون هرچ  یچه فرق   گهید_

نم که  سقطش  داره.  زن  اون  از  باهاش  کنهیبچه  مجبوره   .

   .خورهیازدواج کنه. فقط خودش غصه م

کم  ی صدا م  یبهنام  تکان   رودیباال  هوا  در  را  دستش  و 

  :دهدیم

  باشه؟ هانیاز کجا معلوم بچه از آ_

  .شهیوم ممعل  ی... تهمت نزن. همه چسی ه_

اون   گهی. دشهیمشخص م   رهید  گهیکه د  یوقت  یآره همه چ_

  .موقع زنشه

طالقش   تونهیم  ینباشه به راحت  هانیدرصد بچه از آ  هیاگه  _

  .ستی بده. غصه نخور واست خوب ن

  :دیگویو م کشدی سپس نور آه م کنندیسکوت م یکم

غصه   نهیبیم  نجایدختر رو ا  نیا  آدیافسون. فردا م  چارهیب_

   .خورهیم
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  :غردیپر خشم م بهنام

  .لعنت  شی بر باعث و بان_

*****  

[27.06.21 22:22] 

#۷۶ 

   .دیآیم  رونی و آرتان از در خانه ب میشویم اط یح  وارد

  .به به. پارسال دوست امسال آشنا_

  :رمیگیدراز شده م  میو دستش را که به سو خندمیم

  .میروز نبود  هیهمش _

  .شهی م یجاتون خال دینباش نقدر یبه خدا ا_

  :کنمی خانه اشاره م ی ورود به

  همه هستن؟_
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خونه دوستشه. منم دارم با  سی . پرددی مامان و بابا رفتن خر_

  .رونیب  رمی دوستام م

. الی خیب  م؟یتنها خانه است؟ قرار است تنها بمان  هانیآ  یعنی

  :پرسدیم  هانی... رو به ومیرویبه اتاق خودمان م  هانیمن و و

  ؟ی ایباهامون ب ی دوست دار_

  .ستین لیم یب فهممی . ماندازدیشانه باال م هانیو

   .دونمینم_

  یی دوستات چجور آدما  پرسم،ی م  نویا  دی ببخش  د؟یری کجا م_

  هستن؟

  :دیگوی م نانیاطم  پر

 می زنیدور م  کمی   میرینم  یخاص  ی . جاینگران نباش آبج_

راحت.   الت یخ  انی خوب  ی . دوستامم آدمامیخوری بعدش شام م

  .شناستشونیمامان م
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 هانیتنها باشم, رو به و  هانیبا آ  خواهدیدلم نم  نکهیوجود ا  با

  :میگویم

  .باهاش مامان. مواظب خودت باش برو _

و کنار گوشم   کندی مکث م  یکم  گذرد،یاز کنارم که م  آرتان 

  :زندیلب م

. یشیخوشحال نم  یلیخ   دنشی نفر اومده خونمون که با د  هی_

  .یخواستم بهت بگم بدون

از   هانیو واجم را به او که پشت کرده و به همراه و  ی ها  نگاه

است که    یچه کس  نایبه جز رام   .اندازمیم  رود،ی م  رونی در ب

نم  دنشید آ  نایرام  یعنی.  کندیخوشحالم  کنار   هانیداخل 

   است؟

. اگر  رودی . ذهنم به سمت رعنا مدارمی سمت خانه قدم برم  به

با او، با   دیبا  ی همه سال چجور   نیاو آمده باشد چه؟ بعد از ا

   رو به رو شوم؟ میهای مسبب بدبخت
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که مثل مادر    ی با او را ندارم. با کس  دارید  ی... اصال آمادگ نه

. نمیاالن او را بب  خواهدیو... نه... هزگر دلم نم  دانستمشیم

  چه؟ ردی را از من بگ هانیو و  دیایاگر ب

  ی که رو  نایرام  دنی. دشومیو وارد خانه م  کنمیرا باز م  در

بار   ی بکشم. برا  ینفس راحت  شودیمبل نشسته است باعث م

از د صد   نای . قطعا وجود رامشومیناراحت نم   نایامر  دنیاول 

  .شرف دارد به وجود رعنا

  :زندی م یو لبخند پهن خوردیبه من م نگاهش

  .ی سالم خواهر_

و مرض! اما    ی و درد! خواهر   ی بزنم خواهر   ادیفر  خواهدیم  دلم

. شودیدر خانه مانع از صحبت کردنم م  هانیدانستن وجود آ 

  :دست بردارد  خواهد یبه سمت اتاق بروم اما انگار او نم  میآیم

  بود اسمش آره؟ هانیپسر گلت کجاست؟ و_
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نم  گذارمینم کند.  سواستفاده  ضعفم  نقطه  اسم   گذارم یاز 

و با   آورمیام را باال م... انگشت اشاره اوردیرا به زبان ب  هانیو

  :غرمیخشم م

  .اریاسم پسر منو به زبونت ن_

  ی طانی و با نگاه ش  یو به آرام  گذارد ی کنار لبش مرا    دستش

  :دیگویم

تا    کتره یبه من نزد  یلیخ  ینره که پسر تو از نظر خون  ادتی_

  .تو

. نکند لرزدیتنم م  دیآیاز راه پله که م  هانیآ  ی هاقدم  ی صدا

   باشد؟ دهیشن

  .رودیاست م  دهیکه رس  هانی و به سمت آ  شودی بلند م  نایرام

  .عشقمسالم _

[27.06.21 22:22] 

#۷۷ 
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م  هانیآ نگاه  را  من  رامکندی اما  رو  نا ی.  شکمش   ی دست 

  :دیگویو م  گذاردیم

  .رهیگی پسرت سراغت رو م__

  :دهمیو مشتم را فشار م  زنمیم پوزخند 

  پسره؟ یبه سالمت_

  :دیگویوار م دهی و کش اندازدی را عقب م  شی موها نایرام

ن_ مشخص  هنوز  خب...  به  ستینه  باشه.  پسر  خداکنه  اما   .

  هان؟ی دوست دارن مگه نه آ شتریهرحال مردا پسر ب

  :دیگویم  ی و جد کندینگاهش م  هانیآ

  دارن؟ یدختر و پسر چه فرق_

را   هانیحرف از آ  نی. انتظار اماسدی م  نای لب رام  ی از رو  لبخند

جا   هانیمثال خودش را در دل آ  نکهی ا  ی برا  دانمینداشت. م

ا نم  ن یکند،  است...  زده  را  ه   هانیآ  داندیحرف   چ ی من، 

  .داندیرا برتر نم  یتیجنس
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  :کندیخودش را جمع و جور م  نایرام

  .کردم یشوخ زمیعز یگی راست م_

م  چشم ها  آن  سو  رمیگیاز  به  برم  ی و  قدم  که    دارمی اتاق 

  .کندی مرا متوقف م هانیآ ی صدا

  .افسون_

مکنم یم  نگاهش دلم  دلم   خوادی.  افسون؟  جان  بزنم  لب 

وجود نداشته باشد و من خودم را در   ینام  نای رام  خواهدیم

بورش    شی ته ر  ی دست رو  خواهدی آغوش او حل کنم. دلم م

   .بگذارم و نوازشش کنم

  بله؟_

  .مونهیاتاق مهمان م نایواست آماده کردن. راماتاق من رو  _

   .دق دلم  ی نهیبماند. قرار است بشود آ نجایقرار است ا  پس

  ؟یخودت چ_
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لبخند    هانی. آندینشی مبل م  ی با صورت کش آمده، رو  نایرام

  :دیگویو م زندی م یتلخ

  .خودم اتاق آرتانم ی که برم خونه یتا وقت_

وقت   دیگوینم رام  یتا  با  فقط   ی خانه   میبرو  نا یکه  خودمان. 

  قتیحق  نای ... اما مگر با اسم نبردن از رامبردیخودش را نام م 

م داشتن  ی آن خانه  نکه ی ا  قتیحق  شود؟ی عوض  با   ی دوست 

 نایانتخاب کردم، قرار است از آن رام  شیکه با عشق برا  یلیوسا

   شود؟

  :ست یمخاطبش ک دانمیو نم  رودی به سمت در م هانیآ

  .مطب. فعال رمیمن م_

 ی. چشمک دهمیم   نا یو من نگاه پر نفرتم را به رام  رودیم  هانیآ

  :افتد ی و به سمت اتاق مهمان راه م زندیم میبرا

  .کنهیم تمیم اذدراز بکشم بچه  کمیمن _
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است. اگر    دهیرا شن  ن یقلب جن  ی صدا  هانیکه آ  ف ی... حفیح

که باردار    شدمیمطمئن م  ناینبود، با رفتار و حرکات رام   نیا

راه انداخته است... دختر مادرش است   ی دیجد  ی و باز  ستین

  .گرید

*****  

[27.06.21 23:25] 

#۷۸ 

قرار است انجام دهم، قطعا    امیکه در زندگ   ی کار  نیتر  مسخره 

خر آ  ی برا  دن یلباس  ازدواج  ه  هان یمراسم  دلم    چ یاست. 

در آن مراسم عقد کوچک حضور داشته باشم اما    خواهدینم

بود که   نیضعف نشان دهم. تمام ترسم ا  نایرام  ی جلو  دینبا

ب برا  ی اما خدا را شکر آنقدر  دیایرعنا هم   مهم   شیدخترش 

حضور  ستین عقدش  مراسم  در  مهم    که  اما  باشد...  داشته 

. اگر عشق  کردیاست... اگر مهم نبود که با من آن کار را نم
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... انداختینم  هانینبود، که مرا از چشم آ  هانیدخترش به آ

  .سر در آورد  شودی نم شی . از کارهاگری. رعنا است ددانمینم

  ز یچ   چی. همیالباس به بازار آمده  دی خر  ی برا  سا یبهناز و نک  با

و    خرمیم  یرنگ  یاسی. در آخر کت و شلوار  ندینشیبه دلم نم

   .دانمشی مناسب آن مجلس م

   .زندیم می و بهناز به بازو  رود یجلوتر راه م یکم ساینک

  جونم؟_

  .بهت بگم ی زی چ هی خوامی... مسی ه_

م  یسوال صدا  کنمینگاهش  با  او  ه  ی و  و  ادامه    جانی آرام 

  :دهدیم

  .کنم  ی خواستگار سایاز نک خوامیم هانیقبل از مراسم آ_

   .ستمیایو من با دهان باز شده م خندد یم او

  ؟یگیم ی جد_
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  :دیگوی و م زندیم م یبه بازو دوباره

  .... نشنوهسی ه_

  :دیگویو م میافتی راه م به

کرده    ی خواستگار  و بارها  دهیکه خودش خر  ییآره. حلقه ها_

م ا  دونمی رو  گذاشته.  خواستگار   ن یکجا  ازش  من   ی دفعه 

  .کنمیم

  :رمیگی و من دست بهناز را م رودیم ی اداخل مغازه  ساینک

  .دی واستون خوشحال شدم. خوشبخت بش یلیخ_

  :زندی م لبخند

  .زمی عز یمرس_

و    رساندیمرا به خانه عمو بهنام م  سایکردن، نک  دیاز خر  بعد

مروندیم مادربزرگ  خانه  به  امشب  کاش  ه رفتمی.   چی . 

را ندارم. کاش زودتر به مراسم عقد   شی و اداها  نا یرام  ی حوصله
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بروند خانه  میبرس م  ی و  دلم   شتریب   گذردی خودشان. هرچه 

  .ستیاصال خوب ن نیو ا کندیرا م  هانیآ ی هوا

و متعجب   دیآیم  شان یخنده ها  ی صدا  رسمیخانه که م   دم

چند روز    ن یدر ا  ست؟ یچ  ی برا  ی همهمه و شاد  نی. اشومیم

  .خانه به شدت سوت و کور شده بود

م  در باز  م  کنمی را  خانه  وارد  با دشومیو  جا    نیامیبن  دنی. 

  نیامی بن  ی پاها  ی کنارش نشسته و دستش رو  نا ی . رامخورمیم

د با  شمن    دن یاست.  جا  زند یم  ینیر ی لبخند  از  بلند    ش ی و 

  :دیگوی و م کندی. دو دستش را باز مشودیم

  !ز یسوپرا_

 دمش؟یسال است ند  نی. چندرومی و به سمتش م  خندمیم

  .سال یل یخ یلیسال است. خ یلیخ

  :میگوی. با ذوق و شوق ممیکن یم یو روبوس کنمیم بغلش

  خبر؟  یچرا ب ؟ی اومد یتو... ک ی چقدر عوض شد_
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  :شودی سوهان روحم م نای رام ی صدا

  .عقدش تنها بذاره  ی خواهرشو تو ومدیداداشم دلش ن _

  :میگویو م زنمیم یگرم لبخند

  .زمیعز  ی خوش اومد_

که    افتدیم  هانیو تازه نگاهم به آ  نمینشیآن سمت م  کنارش،

زم به  گرفته  و  ا  رهی خ  نیمغموم  است.  اصال    نی شده  روزها 

   .ستین شی حالش سرجا

  :دیگوی م نیامیبهنام رو به بن عمو

  ؟یمون ی چقدر م_

. سر و وضعش کشدیاش مشده  تیال  ی به موها  یدست  نیامیبن

  .است هم به قول عمو بهنام جلف شده  ییهم اروپا

  .هستم یماه هی هیواهلل داداش، اگه خدا بخواد _

  :دهدیکان مو سر ت شودی بهنام خوشحال م عمو
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  .خوبه_

  ی غرب  ی و درمورد دخترها  گذاردیسر به سرش م  یکم  آرتان

م بنکند ی صحبت  ب   نیامی.  برادر    یهم  از  بدون خجالت  پروا 

   .دهدی بزرگش جوابش را م

  :پرسدیکنار گوشم، مشکوک م نیامیاز شام، بن  بعد

  هانه؟یمن و آ هیشب نقدریپسرت چرا ا_

 یا. لبخند مسخره پردیرنگم م  کنمی. حس مزندیم  خی  تنم

  :میگویو م زنمیم

  .یکنیفکر م ش ی بخاطر بور_

  :اندازد یباال م شانه

  .خودمونه  هینه واهلل شب_

صدا  خاله بن  زندیم  می نور  دست  از  من  پ  نیامی و    دا ی نجات 

  .کنمیم

*****  
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[28.06.21 00:11] 

#۷۹ 

 ی . از کار امروزم به شدت راضمیآیم  رونینشاط از کالس ب  پر

مرب حرف  و  خوب  امیهستم  کار  ناخن  به  گفت   لیتبد  یکه 

انرژ  یخوب  ی انرژ  شوم،یم داد.  من  ا  ی ای به  روزها   نیکه 

  .نداشتم

  م ی و کنار پا  زندی بوق م  ینیبگذرم که ماش  ابانی از خ  خواهمیم

 شهی. ششومیمتعجب م  نش یو ماش  هانیآ  دنی . با دستدیایم

  :دیگوی و م کشدی م نییرا پا

   .سالم. سوار شو_

  .شومیو سوار م کنمیرا باز م  نیماش در

  .سالم_
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. با غصه نگاهش  گذاردیم  یکالم  یو آهنگ ب  کندی م  حرکت

  :میگویو م کنمیم

  .پس فردا عقدته_

عطرش را    ی . بودی گوی نم  ی زیو چ  کشدی م  شش یبه ر  یدست

شابلعمیم ماش  ی بار  نیآخر  نیا  د ی...  سوار  که    نش یاست 

  .شومیم

  ؟ی کردیم  کاریچ  نجایا_

  .اومدم دنبالت _

  :رودی باال م میابروها

  چرا؟_

.  نمشیبب  رمیشده. دستت درد نکنه. دارم م   ل یم تکمخونه_

  .یخواستم تو هم باش

 م یدر گلو  یو به بغض  شودیم  ختهی خوب و بد درهم آم  حس

  .شودی م لیتبد
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   ...باشه اون ی. نه من... هرچیرفتیم  دیبا نای با رام_

  .کالفه ی... کمیعصب ی... کمکندیرا قطع م حرفم

  .امشب درموردش حرف نزن هیامشب، فقط  هی_

عوض    ی زی. حرفش را نزنم چکنمیسکوت و شوکه نگاهش م  با

  ست؟یکار بد ن نیا  م؟یحرفش را نزنم و بعد چه کن شود؟یم

م   ر یتأخ  با م  رم یگینگاه  رو  به  رو  به  برادهمی و  را  پلکم   ی . 

  .سپرمیگوش م  کالمیب یقیو به موس بندم یم یقیدقا

 ی . خانهشومی. با بغض وارد خانه م میرسیم  هانیآ  ی خانه  به

و به روز   ک ی... با مبلمان شامیدوست داشتن   یمحبوبم. خانه 

دلم   یبه همان رنگ حساب  ی ناهار خور   زی رنگ، و م  یبادمجان

  :دیگویم یبا شگفت هانی... آبردی را م

  .قشنگ شده یلیخ_

  سی . در اتاق خواب خودش سروشودی وارد اتاق خواب ها م_

نفره  دو  سرو   یچوب  ی خواب  شده.  داده  که   یخواب  سیقرار 
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شده است و چه افسوس که   ی داریخودم خر  ی قه یبه سلکامل  

  ی سرش را رو   نای... رامخوابدیآن م  ی رو  نایاز پس فردا، رام 

از اتاق   و  دهمیو... سرم را تکان م  گذاردیم  هانیآ  ی ها  نهیس

  :دیگوی ناک مو تلخ د یآیهم م هانی. آشومی خارج م

  !ممنونم... افسونگر زی بابت همه چ_

  :دهمیو دستم تکان م اندازمیباال م شانه

  .نکردم ی کار_

م  ره یخ   رهیخ بکندینگاهم  قلبم  بشودیم   قرارشی.   قرار ی. 

د  ی مرد ن   گر ی که  اما... کاش ستیمرد من  نبود  االن هم  تا   .

 ن ی. کاش اگشتمیباز نم  شانی داشتم که دوباره به زندگ  یراه

  .کردم ینم یابیعشق کهنه را باز

  :رمیگی را م  میاشک ها   زشیر  ی و جلو  کشمیرا باال م   امینیب

  م؟یبر_
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م  ر یتأخ  با تکان  خانه   دهد یسر  آن  از  ب  یو   رونی محبوب 

  .میرویم

*****  

[28.06.21 01:06] 

#۸۰ 

توجه    یدو مزار،ب  ن یو ب  گذارم یمزارشان م   ی دست گل را رو  دو

کث م  فی به  زانو  چهار  لباسم  سالنمینشی شدن  سر  ...  ها 

قهر کرده بودم. قهر    شانیها با هردوبودم. سال  امدهیخاکشان ن

بالها سرم آمد... اگر آن ها بودند،    ن یبودم که مرا ول کردند و ا

بالها را    نیا  توانستی م  نامثل رع  یآدم  کردند،ی اگر ترکم نم

پدر و    یکه وقت  یرعنا! زن جوان پدربزرگم... زن  اورد؟یسرم ب

شد مادر   میکرد... برا  ی مثال مادر  میمادرم را از دست دادم، برا

شت... دا  هانیهمسن آ  ی که از ازدواج اولش دختر  یدوم... زن

ام. شد خواهر نداشته   میکه پدربزرگم بزرگش کرد برا  ی دختر

حال که   نیهم که فرزند پدربزرگ و رعنا بود، در ع  ن یامیبن
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 م یخانه برا  کیکردن در   یبخاطر زندگ  شدیحساب م  میعمو

درس    ی برا  نییپا   یلیکه در سن خ  ی ام. برادرشد برادر نداشته

   .رنگشتب گریخواندن به خارج از کشور رفت و د

... گذارمینام بهادر پارسا م  ی سنگ قبر پدرم، رو  ی را رو  دستم

  :زنمیلب م

  تون ینتونستم دور  گه یسالم بابا... من اومدم. باالخره اومدم. د_

ب  طاقت  بخشارمیرو  که  بگم  اومدم  ها  دمتی.  سال  از  بعد   .

   .دمت یبخش

  ن یو نام آفر  گذارمی سنگ مادرم م  ی ... دست روردیگیم  بغضم

  :میگویلرزان م ی . با صداکنمی را نوازش م

. فقط ناراحت بودم ی بود  گناهیمامانم. تو ب   ی نکرد   ی تو کار_

مثل رعنا    یکه آدم  یزود رفت  نقدری... ناراحت بودم ایکه رفت

ا بدونم.  مادر خودم  و جور  نقدریرو  کنم  عادت  منو   ی بهش 

باورش کردم    نقدریحرفش حرف نزنم... ا  ی بزرگ کنه که رو
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بزرگتر تهش  تو    نیکه  از دست  ازش خوردم... من  رو  ضربه 

  .ی نکرد یناراحت بودم مامان وگرنه تو که گناه نیواسه ا

  :زنمی م یو لبخند تلخ کنمیرا پاک م  امخته ی ر  رونیب اشک

 تونم یجمله م  هی با    دیدونی. مهانهیآ  ی... فردا عروسدیدونیم_

بارداره.   نای رو خراب کنم؟ اما قدرتش رو ندارم... رام زی همه چ

من بدون پدر، بزرگ بشه...   هانیاون بچه مثل و  آدیدلم نم

و باور کنه... اما خودش من  هانیدوست داشتم آ  شهیآره هم

قض پا  هیاالن  داره.  درم  ی بچه   هی  ی فرق  مثل ونهیمعصوم   ...

رو هم ازم    هانیوبگم و    ترسمیمامان... م   ترسمیمن... م  هانیو

  .رنیبگ

  .کنمیو به آسمان نگاه م  کشمی م آه

*****  

[28.06.21 02:41] 

#۸1 
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و کنارش دراز   کشمیکه خواب است م  هانیبه سر و   یدست

نمکشمیم تا حد ممکن  رام  گذارمی.  او هم    نای کنار  و  باشد 

. در شودیم  هانیو  کیاست که مدام نزد  دهیرا فهم   نیانگار ا

  گر یهم د  هانی... آ ستین  نجا یا  گر ی د  نای هر حال، از فردا شب رام

  .ستین

خ  به م  شومیم  ره یسقف  فکر  شب  فردا  به  فرداکنمیو   ی . 

  ...ییجدا  ی ... فردایلعنت ی ... فرداییکذا

کنارم   یپاتخت  ی را از رو  لیموبا.  دیآیم  لمیموبا  امکی پ  ی صدا

  جان یمثل نوجوان ها قلبم به ه هانیاسم آ  دنی . با ددارمیبرم

  .افتدیم

  "شم؟ یپ ی آیم"

  :سمینو یاما... م  خواهدیم دلم

  "چرا؟"
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  "ایب"

ب  نفسم باز    انی... مدهمیم  رون یرا  نرفتن دودلم که  و  رفتن 

  :دهدی م امیپ

  "ایب"

م  لیموبا قفل  رو  کنمیرا  نگاهگذارمی م  یپاتخت  ی و  به    ی. 

م  اندازمیم  هانیو را  صورتش  همچون بوسمی و  صورت   ...

 ی از بدشانس   ایمن بود    یاز خوش شانس  دانمیرا... نم   هانشیآ

  ی دور  ی سال ها  نیشد و در ا  هانیآ  هیشب  نقدریا  هانیکه و

  .را فراموش کنم هانیآ گذاشتینم

که   ی... آرتانستمیای و دم اتاق آرتان م  شومیاتاق خارج م   از

و    زنمیبه در م  ی ا... تقهبردیدوستش به سر م   ی امشب خانه

  :شنومی را م هانیخشک آ ی صدا

  .تو ایب_
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با صورت و   هانی. آشومی و داخل م  کنمی باز م  یرا به آرام  در

است و به سقف    دهیتخت آرتان دراز کش   ی آشفته رو  ی موها

. به صورت  دهمی م  ه یو بهش تک  بندمی ... در را مکندی نگاه م

  .ردیگیو غم درون دلم جا م  شومیم ره یاش خآشفته 

  .خودتو داغون نکن نقدریا_

  .کندی را در هم قالب م ش یهاو دست ندینشیم

  ...چطور داغون نکنم افسون؟ چطور_

م  دارمی برم  قدم را  بغضم  گر.  خورمی و  وقت  من   ی ه یاالن 

او را آرام کنم...   دیدهم... االن با  ی او را دلدار  دی... االن باستین

  :میگوی و م نمینشیبا فاصله م نمینشی کنارش م

پ   یاتفاق_ ماه  سه  حدود  ب  شیکه  بود  داره   فتهیقرار  االن 

اهانیآ  افتهیم االن   گهید  نی.  بود  نداره... کنسل نشده  غصه 

  .دیشما زن و شوهر بود
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م  چشمان چشمانم  به  را  موهادهدیقرمزش  و   شانیپر  ی . 

  .کندیم تابمی تب دارش ب ی هاچشم

  .اون موقع فرق داشت_

  ؟یداشت... دوستش داشت یچه فرق_

  .نه_

  ؟یپس چ_

  ...اون موقع_

  :دهد ی. ادامه مشودیم  رهی خ  شی هاو به دست  ردیگیم  چشم

  .ی تو نبود_

  .یبرم؟ برم و تو خوشبخت بش ی خوایم_

  .شودی. غم نگاهش مخل روح و روانم مکندی م نگاهم

  .وقت نرو چیه  گهید_

  :زنمیم  یتلخ لبخند
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  ...ی زد ی م شی حرف رو دوازده سال پ نیکاش ا_

  :زندیم  یتلخ لبخند

   ...کاش_

  عوض شده؟ یچ_

د  گهید_ دارم...  خ  نیا  دونمیم   گهیباورت  بهم   انتیچشما 

  .نکرده

م  یاشک مقاومت  لحظه  تا آن  ام گونه  ی رو  زد،ی نر  کردمیکه 

  :چکدیم

  ...رید یلی. خهانیآ  ی باورم کرد رید یلیخ_

م   اشکم پاک  سمت  کنمیرا  به  را  صورتم  ... برمی م  گرید  ی و 

و   شومی... خم مخوردیم  نیزم   ی آشنا رو  ی اچشمم به برگه

 د ی و سف  اهیو عکس س  یسونوگراف  ی . برگه دارمی برگه را برم

نگاهم را از    هانیخش دار آ  ی . صداردیگی... دلم غم منیجن

  :کندی عکس م
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  ...ادیخوشم ب ای اد یاز اون بچه بدم ب دونمینم_

. به دهمی تخت قرار م  ی و رو  گذارم ی را داخل پاکت م  عکس

 دمی... دوستانه، شارمیگی و دستش را م  دهمیخودم جرات م 

  .خواهرانه

ب_ ها  رو  ن یتر  گناهی بچه  ... هرچقدر که  ننی زم  ی موجودات 

که دوست   ی خراب بشه، عوض بشه، کار  تیباعث بشن زندگ 

. عاشق یشی... باز هم عاشق اون موجود می رو انجام بد  ی ندار

عوضش    ایبا دن  یستی. اونقدر که حاضر نهانیآ  یشیت مبچه

  .دمیبهت قول م نوی... ایکن

  :دیگوی و م  گذاردیدستم م  ی را رو رش گید دست

  .افسون... دوستت دارم_

م  نیا  یناگهان  آنقدر را  م  زندیحرف  حس  زمان   کنمیکه 

اشکستدیایم م   ی رو   ی گرید  ...  ام  دستم   چکدیگونه  و 
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است. چقدر    نی ریتلخ و ش  موقعی اعتراف ب  نی. چقدر ا لرزدیم

  .است  یحال دوست نداشتن نیو درع   یدوست داشتن

 ی و ب  کنمی . اشکم را پاک مکشمی م  رونی را از دستش ب  دستم

  .زنمیم رونیاز اتاق ب ی گر یحرف د چیه

*****  

[28.06.21 03:42] 

#۸۲ 

رنگ به تنم   یاس ی. کت و شلوار کنمی نگاه م نهیخودم در آ به

   .امکرده یحی مل شیاست و صورتم را آرا نشسته

پرد  رو کفش  س ی به  م  ی هاکه  پا  را  دارش   کندی پاشنه 

  :میگویم

  چطور شدم؟_

  :دی گوی و م آورد یرا باال م   دستش

  .آدیلباس نم نی... فقط گوشواره هات اصال به ایعال_
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  کنم؟ کاریحاال چ  ؟ی جد_

  س ی پارم   یعروس  ی که تو  یینظر من همون گوشواره هابه  _

  .خوبه یلیخ  ی گوشت کرد

لباس    نیبه ا  شتریب  یلینقره خ  ی . آن گوشوارهدیگویم  راست

   .دیآیم

  .پس برم اونو بندازم_

  .آره برو_

پرد  از آ  میآی م  رونیب  س ی اتاق  اتاق سابق  به  فعل  هانیو   یو 

م ممیآی خودم  هرچه  پ   گردمی ...  را  ...  کنمی نم  دایگوشواره 

و وارد اتاق   رسدی به ذهنم م  ی شده است... فکر  ر ید  یحساب

اتاق بودم    نیبار که گوشم کردم در هم  نی. آخرشومیمهمان م

   .درش آوردم یک دیآینم  ادمی گر یو د

  ی دی. در آخر با ناام کنمی نم  شی دایاما پ  کنمیو رو م  ری را ز  اتاق 

م  ریز نگاه  را  پ   کنمیتخت  لبخند  . زنم یم  ی اروزمندانه یو 
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پ   شی دایپ دست  ب  برمیم   شی کردم...  را  ها  گوشواره    رون ی و 

. دارمی... کاغذ را برمخوردیم  ی که چشمم به کاغذ   آورم یم

اتاق پد   نیوقت در ا  چیهاست... اما من که    یکاغذ پد بهداشت 

ممکن است   یعن یهم که باردار است...   نای ام... رامعوض نکرده 

  همراه با عادت ماهانه باشد؟ اشی باردار

م  کاغذ م   کنمیرا درون دستم مچاله  بلند  را شومیو  . کاغذ 

م  استام  اندازمیدرون سطل  قرص  پاکت  به   نوفنیو چشمم 

  اد یاز درد ز  موقع عادت ماهانه  یاز همان نوجوان  نای . رامافتدیم

  .خوردیم نوفنیچند قرص استام

. خاله نور که حاضر و شومیمشوش از اتاق خارج م  ی فکر  با

  :دیگوی آماده است م

  .شد ری د دی بجنب_

  .میآ یباشه االن م_
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م  وارد ذهن  شومی اتاق  با  گوش    ری درگ  ی و  در  ها  گوشواره 

بلند گذارمیم بنابرا  ی .  است  خوب  سرم   ی رو  یشال  نیکتم 

  .گذارم یم

  :شودیوارد اتاق م مهین نصف و  هانیو و شودی اتاق باز م در

  .رم ی مامان من با آرتان دارم م_

  .برو زمیباشه عز_

م  فرستمی م  شی برا  ی ا  بوسه او  صدارودی و  نور    ی ...  خاله 

  :دیآیم

  ؟ی افسون جان حاضر_

  .آمیآره خاله االن م_

به    اندازمیم  دوشم   ی رو  یفی. ککندینم  می کردن رها  فکر و 

م در  در  رومی سمت  عوض   ک ی ...  نظرم  و   شودیم  آن 

و به   کنمی عوض م  یرنگ  یمشک  ی ... کتم را با مانتوگردمیبرم

م آرتان  مرومی اتاق  برگه   هانیآ  لیوسا   انی.  دنبال   ی به 
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پ  گردمیم  یسونوگراف سرعت  به  ناکنمی م  شی دایو  به  و    م. 

م نگاه  دکتر  مطب  ک  کنمی آدرس  داخل  را  برگه   فم یو 

  .گذارم یم

پا  پله تند  تند  را  عجله    می آیم  ن ییها  با  نور  خاله  به  رو  و 

  :میگویم

بر_ شما  م  دی خاله  بعد  جاآمی من  کس  یی.  به  دارم...   ی کار 

ن  د ینگ  ی چیه تا من  تا حد ممکن   ی غه یص  دینذار  ومدمیاما 

  .بشه  ی عقد جار

  :دیگویم نگران

  شده مگه؟ یچ_

  .رم یگی را م  شیبازو

رام_ ممکنه  فقط  خاله...  دارم  به   نایعجله  نباشه.  باردار 

  .ام یزود ب کنمیم ینگو سع ی زیچ  چکسیه
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  رون ی و از خانه ب  کنمی م  یاما خداحافظ  شنومی را م  شیصدا

  .رومیم

  باردار نباشه؟ شهیشده افسون؟ مگه م یاخه چ_

*****   

[28.06.21 11:41] 

#۸۳ 

را از   می. پاهاکنمی شهر نگاه م کی و تراف  ابانیاسترس به خ   پر

م تکان  استرس  سرجا  دهم ی شدت  تاکس  میو  بند    یدر 

  .شومینم

  . چه خبره؟کهیبابا چقدر تراف ی ا_

هم که انگار مثل من کالفه شده است، سرش را تکان    راننده

  :دهدیم

  .کهیاز ظهر تا االن تراف_
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به ساعت    یو نگاه  فرستمیم  رون یرا پر صدا و خشم ب  نفسم

شده است.   رید  یلیشده است... خ  ری... داندازمی دستم م  یمچ

اگر عقد کرده باشند چه؟ اگر رسما زن و شوهر شده باشند  

لعنت به حواس    ندازم؟ یبر سرم ب  یه خاکچه؟ آن وقت من چ

  !را در خانه جا گذاشتم. لعنت لیکه موبا امی پرت

باز هم راه    نا،یرام   ی خانه   کیو نزد   شودی باز م  کی تراف  یکم

... کنمیصبر م  ی و کم  میگویم  ی ادهی... أه کششودیها بسته م

و    دهمی راننده را م  ی هیندارد... کرا  دهینه انگار صبر کردن فا

کوتاه   ی و با پاشنه   گذرمیم  ابانیاز خ  .شومیم  ادهیپ  نیاز ماش

   .دومی م نایرام ی خانه ی و پهن کفشم، تا کوچه

...  فتمیبود ب  کی... نزدشودی تا م  م یو پاها  رسمیسر کوچه م   به

ها م  میکفش  در  م  آورمی را  دستم  ساختمان  رمیگیو  تا  و   .

  .دومیم  نایرام ی خانه
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توجه به نفس    یب  و پله ها را تند تند،  شومیآسانسور نم  منتظر

که با استرس    نم یبی ... خاله نور را در راهرو مدوم یام مگرفته 

  :شودیم کمینزد

  ؟ی دیتو چرا تلفنت رو جواب نم ییکجا_

م  به نفس  روافتمینفس  را  دستم  م  ی .  تند  که   زند ی قلبم 

  :میگویطع ممق ی و با نفس ها  گذارمیم

  خونه... جا گذاشتم... عقد نکردن که؟ ی تو_

... کننیدارن عقد م  رمینتونستم جلوشون رو بگ  نیاز ا  شتریب_

  شده؟ یچ

  :میگویو م دارمی برم قدم

  ...ستی باردار ن نای... رامی وا ی ا_

  هان یو آ  خواهدیبله م  هانی... عاقد از آشومیوارد خانه م  تند

  :میگویبلند م ی که با صدا کندیدهان باز م ر،یسر به ز

  !نه هانیآ_
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... همهمه  شودیم  امره یبا نگاه براق خ   دیمتعجب و شا  هانیآ

  :شودیبلند م نایو رام شودی برپا م

  از جونم؟ ی خوایم یچ_

و عمو بهنام به همراه   دیگویم  ی زینور به عمو بهنام چ   خاله

ب نگاهروندیم  رونیعاقد  به خودم    ی.  به جمع چشم دوخته 

دااندازمیم اگر  بگ  دونیفر  یی...  فاکتور  خود  می ریرا   ی همه 

  .هستند

  :دیآیپر خشم جلو م نایرام

  ...یکنیمنو خراب م یزندگ ی بار دومه دار_

که به صورتم بزند اما دستش را محکم   آوردیرا باال م   دستش

  :سابمی هم م ی و دندان رو  رمیگیم

بند_ اوندستتو  زندگ   یاز...  د  یکه  کرده   گهیکس  خراب  رو 

  .و باز نکن ... دهن منشی ... دوازده سال پییتو

  :دیآیجلو م هانیآ
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  چه خبره؟  نجایا_

  :میگویم  هانیو رو به آ   آورمیرا باال م   نایرام  ی شده   ریاس  مچ

  ...ستیحامله ن یعوض نیا_

 ی ابروها .  دیآیو پچ پچ م  نیه  ی و صدا  شوندیمتعجب م   همه

  :شودی و چشمانش گرد م پردی باال م هانیآ

  .دم یقلب بچه رو شن ی خودم صدا ؟یچ یعنی_

و    افتدی م  هیبه گر  ام،ده یرا فهم  زی همه چ  فهمدی که م  نایرام

  :دیگوی با التماس م هانیرو به آ

 یما رو خراب کنه. از کس   ی. اومده زندگهانیآ  گهی دروغ م_

  ؟ی دار ی کرده چه انتظار انت یکه بهت خ

  ی ل یو س  کنمیو مچ دستش را رها م   کنمی نگاه م  اشی حیوق  به

  :زنمیبه صورتش م ی ا

  .حرف دهنت رو بفهم_
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  .دیآیم انمانیم هانیو آ شودی ور مسمتم حمله  به

  .بسه... بسه_

را    نشینگاه خشمگ  هانی. آندینشیمبل م  ی رو  هیبا گر  نایرام

  :پرسدیم متیرو به من، با مال و ردیگی م نایاز رام 

  ست؟ین باردار  ی دی شده؟ از کجا فهم یچ یبگ ی خواینم_

دفعه   نیحرف مرا باور کرده است... ا  هانی. آشومی م  خوشحال

  .قضاوت نکرد گرید

  :دیگوی نور م خاله

  .بهنام  شی پ  رمیمن م_

منتظر و    هانیو آ  مانمی. من مگذارندیم  مانیتنها  یکی  یکی

  :دیگویم نیامی . بننیامی... و بنانیگر ی نایرام

  .بشنوم خوامیبگو... منم م_

[28.06.21 11:41] 



Page 471 of 623 

 

#۸4 

  :میگویو م  رمیگیم ینفس

رو نشونش دادم. فکر    یرفتم مطب دکترش... برگه سونوگراف_

مطمئن شم   خواستمیباشه. م  د یحد پل   نیدر ا  گهید  کردمینم

 د یکه شما رفت  ی روز  دمیس... اما در کمال تعجب فهمحامله

مطبش رو    دیمطب اصال دکتر نبوده... رفته بوده مسافرت. کل

   ...داده بود دست پسرعموش 

  :دیگوی م نیامیبن

  ؟یچ_

رام  و به  خشم  م  نایبا  رامکندی نگاه  هق  هق    دتر یشد  نای. 

  .دیآیم هانی آ ی ابروها انیو اخم م شودیم

زنگ زد به پسرعموش، چون همون طرفا مغازه داشت اومد.  _

پسرعمو  نای رام  دونمینم همد  ی و  کجا  از  رو    گهی دکتر 

   ...کرد نایکار رو واسه رام   نیو چرا اون مرد ا شناسنیم
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  نای رام  ی شبه برا  کی  ی رابطه   ی ه آن مرد، در ازاک  میگوینم

نم  نیا است...  کرده  را  ا  میگویکار  برادرش  ... نجاستیچون 

خودش    میگوینم مثل  زن"چون  نگاهم  ستم ین  "نا  از  اما   .

  .دانمی را م  زیکه همه چ خواندیم

باز _ رو  دکتر  نقش  دروغ  به  پسرعموش  که...   ی خالصه 

  .کنهیم

 ن یامی. بنکشدیم   ش یبه موها  یو دست   رود یراه م  یقدم  هانیآ

ناباور م   ی با  نگاه  را  آکندیخواهرش  هه   هیشب  ی زیچ  هانی. 

  :دیگویم

  ؟یچ نیقلب جن ی صدا_

  .ضبط شده بود_

  :دیگوی رو به خواهرش م تیبا عصبان نیامیبن

  ف یبا تو دارم. ح  یکه نسبت خون  فیتف تو روت... تف... ح_

  .م یهست یک یکه از مامان 
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  ره ی خ  نایبا خشم به رام  هانی... آشودی از خانه خارج م  نیامیبن

  :دیگوی و با هق هق م ستدیای م نایشده است... رام

  ...هانیآ_

  :زندی م ادیفر هانیآ

  ...خفه شو_

  :دهدی ادامه م آرامتر

  .... خفه شونایرام خفه شو_

ا  هانیآ_ دارم  دوستت  چون  آک  ن یمن  کردم...  رو   هانیارا 

  .گولت بزنه خواستمی کرده نم انتیافسون بهت خ

  :دیگوی و م زندی . به چشمانش زل مشودیم  کشینزد هانیآ

   .نایگمشو رام مونینکرده... از زندگ  انتیافسون به من خ_

  :زندی م ادیفر

  .گمشو_
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گر  افتدیم  نیزم   ی رو  نایرام آکندیم  هیو  نگاهم   هانی... 

ب   . هنوز خطکندیم نگاهش    ابروانش   نیاخم  اما  دارد  وجود 

به   ی... نگاهکندیقدرشناس است... دستش را به سمتم دراز م

دراز شده قرار    اندازمیاش مدست  را درون دستش  و دستم 

رامدهمیم متعجب  نگاه  مقابل  و  خانه  نای ...   رونیب  اشاز 

  .میرویم

م   کنار م.  ستدیایآسانسور  را  ب   زندی دکمه  نگاهم   یو  حرف 

  .حرف دارد  ایدن  کی. چشمانش کندیم

  ؟یکنی نگام م  ی نجوریچرا ا_

را   نگی پارک  ی . دکمهمیشوی. وارد مشودیاسانسور باز م  درب

آن مرا در    کی... در  هانیو آ  کندی ... آسانسور حرکت مزندیم

و دستم را دور کمرش حلقه    زنمی . لبخند مکشدی آغوش م

  .کنمیم

*****  

[28.06.21 20:48] 
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#۸5 

هفته   کی...  نای هفته بدون رام  کی.  گذردیهفته خوب م  کی

  ام نه یکه قرار بود تا ابد در س  ی ... رازیبدون غصه و درد و ناراحت

پارم االن  را  بن  سی حبس شود  م   نیامیو  آنقدر  دانندیهم   ...

ز از  نتوانستم  که  فشار گذاشتند  مرا تحت  و    ر ی اصرار کردند 

... ندینگو  ی زیچ  هانیآ  هدستشان در بروم... اما قول گرفتم ب

م برا  خواهدیدلم  خودم  مناسب  زمان  کنم...    فی تعر  شی در 

نتوانست در مقابل مادرش ساکت   نیامیهرچه اصرار کردم، بن

از دهانش درآمد گفت. از آن   بماند و به او زنگ زد و هرچه 

  !...را دوست دارد. همخونش را هانیو ی گر یشب، جور د

زده را...   جانی. افسون هکنمیبار هزارم خودم را نگاه م   ی برا

دارد؟ اگر   یقبراقم را. قرار گذاشتن با معشوق چه حس  ی چهره 

 ؟ یکنی باور م  کنمی بار است تجربه م  نیحس را اول  نیا  میبگو

جمع   کیخانه در    کیدر    م،یکنار هم بود   شهی هم   هانیمن و آ

... االن بار اول است که  میقرار نگذاشت چوقتیمکان. ه  ک یدر 
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ا   هانیآ و  است  کرده  شام دعوت  به صرف    ی ل یمرا خ  نیمرا 

  .زده کرده است جانیه

م  هانیو اتاق  جدیآیبه  در  دست  با   شودیم  کمینزد  بی.  و 

  :دیگوی م طنتیش

  .مامان ی وشگل شدچقدر خ_

  طنتش،یاست... ش  شده   هیشب  بی عج   گرددیبا آرتان م  ی وقت  از

و   ی از نظر رفتار  یکردنش... حت  یطرز صحبت کردنش، شوخ

  .تر شده است بزرگ یتی شخص

   .رمیگی و دستش را م ستمیای م شیبه رو رو

  هان؟یو_

  بله؟_

  رون؟ی ب رمیبدون تو دارم م یشی ناراحت نم_
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 ترسمیم  ست،یپدرش ن  هانیآ  داندیم  گری. حاال که دترسمیم

است هم  یمان حسادت کند. آخر هم در سن حساسبه رابطه

  .است  دهیند  ی گر یتا االن عشق مرا به جز خودش به شخص د

مامان. درسته م_ ن  دونمینه  اما خستیبابام  خوشحال   یلی. 

  .نمیبی شما رو با هم م شمیم

م  شومی م  یاحساسات آغوشم  در  موهارمشیگیو  را    شی . 

  :زنمیو لب م بوسمیم

  .فداتشم_

  :میگوی به چشمان همچون چشمان رعنا و م شومی م رهیخ

  ؟ی همه بزرگ شد نیا یک_

  :دیگویو م زندی م لبخند

  .مامان کوچولو میباهم بزرگ شد_

شده    ی. بلبل زبانکنمی م  شانی را پر  شی و موها  خندمی م  بلند

   .خودش ی است برا



Page 478 of 623 

 

چشم خوشحال همه، از خانه   ی و من جلو   گذرد ی ساعت م  مین

ماش  زنمیم  رونیب سوار  بوشومیم  هانیآ  ن یو  خوش    ی . 

  .کندیعطرش مستم م 

  .سالم_

  .زمی سالم عز_

  :دیگوی. مکنمی و با عشق نگاهش م د یآیکش م لبم

  م؟یبر_

  .میبر_

را راه   نیو ماش   کندی پخش م  یکالم  یب  یقیموس  شهیهم   مثل

از رو  شومیخوب م  . غرق در حس اندازدیم لبم    ی و لبخند 

   .رودی کنار نم

  .افسون_

  :زنمی و لب م کنمی م نگاهش
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  جان افسون؟_

م  ینگاه  مین من  کج  اندازد یبه  لبخند  از  زندیم  یو  بعد   .

  :دی گوی و م زندیم ی اتک خنده   یسکوت کوتاه

  .رفت  ادمیحرفمو _

زود به رستوران   یلی... خرمیگیو نگاه از او م   خندمی م  محجوب

 ستد یای. کنارم ممیشوی م  ادهیپ   ن یو از ماش  می رسیم  یکیش

به سو را  م  میو دستش  بکندی دراز  را    یتعلل  چیه  ی.  دستم 

و در کنار هم وارد رستوران   دهمی اش قرار مدرون دست مردانه

صندلمیشویم برا  ه دونفر  زی م  کی چستر    ی...   عقب   میرا 

  م ی. خودش هم رو به رونمینشی و من تشکر کرده م  کشدیم

   .رد یگی قرار م

  :میگویو م اندازمیبه رستوران م ینگاه

  .قشنگه نجایچقدر ا_

  :دهدی و جواب من را م کندیگارسون اشاره م به
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  .ی خوریم  یغذاهاشم خوبه... چ گنیم_

  :دیگویو کاغذ به دست م د یآیم گارسون

  د؟یدار ل یم ی. چدیسالم خوش اومد_

م  جواب را  آ  میدهیسالمش  چشم   هانیو  من  دهان  به 

  :میگویو م  کنمیفکر م ی. کمدوزدیم

  .بادمجون مهیق_

  ی... دسترودیو گارسون م   دهدی را سفارش م  ن یهم هم   هانیآ

ر  ی و موها  کشمیبه شالم م را کم  ختهیکج  ام  کنار    یشده 

آزنمیم لبخند  رهی خ  رهیخ  نهای.  م  ی همراه  و    کندینگاهم 

  :دیگویم

    .ی خوشگل شد یلیخ_

  .دهمی م زیو چشم به م ردیگیشدت م  امخنده 

  .ممنون_

[28.06.21 21:39] 
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#۸۶ 

تازه متوجه م  دهمی چشم بهش م  دوباره ناخودآگاه    شومی و 

به او    یو چقدر طوس  میاده یپوش  ی. هردو طوسمیاست کرده 

   .بپوشد میبرا گفتمی که از همان موقع ها م ی. رنگدیآیم

آ_ با  وقته  حال    هانیچند  نکردم،  صحبت  مشاوره  واسه 

  خوبه؟ شی روح

  :کشمی م زیم  ی رو  لیدل یو ناخنم را ب زنمیم یگرم لبخند

  .حالش خوبه یلی. خداروشکر خیلیخ_

  .خداروشکر_

  ...اما_

_...  

نمپرسهی نم  یچی ه_ ک  ی بابا  گهی...  نم هیمن  ا  گهی.    ن ی چرا 

  ه؟یخوبه، بده، چ نیا دونمی. نمیهمه سال بهم دروغ گفت

  :دهدیرا تکان م سرش
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 ده یتورو تحت فشار بذاره. به هرحال د  خوادینگران نباش. نم_

  ه یکنه. اما    تتی سوال ها اذ  نیبا ا   خوادینم  ی شد   تیچقدر اذ

  .افسون. منتظر اون روز باش  پرسهی روز م

  .یگی درست م_

که درمورد خاطرات گذشته صحبت    یو درحال  آورندیرا م  شام

از   ی. حتمیزنیحرف م   زی. از همه چمیخوریشام م   میکنیم

به ارث   نیام یو بن  هانیاش را به آپدربزرگ. پدربزرگ که چهره 

  !هانیو حاال و داد...

و دستش   کندیم   زیدور لبش را تم   هانیاز خوردن شام... آ  بعد

  :دیگویو م   ردیگی. دستم را در دست مکندی را دراز م

  افسون؟_

  :میگویته خنده م با

  جان افسون؟_
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و لبخند   فشردیکه دستم را م   یزده در چشمانم، درحال  زل

  :دیگوی لبش است م ی گوشه  یگنگ

   ؟یکنیازدواج مبا من _

و قلبم... قلبم چه   لرزدی ... دستم درون دستس ملرزدیم  پلکم

. انگار کندیم  ین یام سنگ   نهی. انگار درون سدانمی را نم  شودیم

   .دی ایب رونیب شیاز جا  خواهدیم

  ...من_

  :زندیم لب

د_ تو  و  نم  گهیمن  هم  ممیتونیبدون  هنوز    دونمی.  هم  تو 

  .یعاشق من

_...  

  .میشروع تازه داشته باش  هیو  میگذشته رو رها کن ایب_

تالش  ی درحال ها  رونیب  ی برا  یکه  دست  از دست   میآوردن 

  :میگوی م یبا ناراحت کنم،ی نم شیها
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  .هانیآ میتونیبا هم نم گهیما د_

  م؟یچرا نتون_

من  _ م  هیمن...  بدونم  کجا  از  دارم.  تو    یتونی پسر  رو  اون 

. از کجا بدونم هانیآ  ستمیتنها ن  گهیمن د...  ی ر یبپذ  تیزندگ

  ی باهاش بدرفتار  چوقتی و ه  یکنی من رو با اون تا ابد قبول م

  .یکنینم

. مخصوصا بعد از تجربه ازدواج  ی بترس  دمی... بهت حق منیبب_

  ...و یبا اب

  :میگوی م تند

من  _ نه.  مقا   کی نه  اون  با  تورو  هم  و   کنمینم  سهیدرصد 

  .... امای رسونینم هانی به و یبیآس نی همچ  دونمیم

. با صالبت و محکم و صادقانه  کندی دفعه او حرفم را قطع م  نیا

  :دیگویم
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ه  یالک  ی وعده  خوامینم_ آره  نم  چیبدم.  واسه   تونمیوقت 

  شه یافسون، که هم  دمیقول رو بهت م  نیپدر باشم، اما ا  هانیو

   .نکنم غیازش در ی زیچ چیاز خانواده بدونم و ه  ی اونو جزو

  :زندیو لب م  دهدیرا فشار م  دستم

  هوم؟_

و    ب یدارم. هم خوشحالم هم شوکه شده و عج  ی بیعج   حس

  ...ترسمیم ی. هم کم بمیغر

  افسون؟_

_...  

باشه اصال االن جواب نده. خوب فکراتو بکن. بعد جواب بده. _

  باشه؟

م  سرم تکان  مثبت  نشانه  به  نسبتا    دهمیرا  مکث  از  بعد  و 

  :میگویو م  کشمیم رونی دستم را از دستش ب ،یطوالن

  ؟یاز گذشته نپرس یچیتا خودم نخوام، ه  ی دیقول م_
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  شی و خودم برا  فهمدی را م  زیبه محض ازدواج همه چ  دانمیم

ا  دهم،یم  حیتوض سوال را بدانم...   نیاما دلم خواست جواب 

  :دی گوی و م زندیم  یلبخند تلخ

 ستم یکنجکاو گذشته ن  گهیدرسته باورت دارم، اما اگه بگم د_

   .نپرسم ی ز یچ ی تا تو نخوا دمیقول م یدروغ گفتم. ول 

  .باشه_

  :دیگویم  یخوشحال با

   جوابت مثبته؟ یعنیباشه؟ _

  :دهمیم  ه یتک یبه صندل نه،یو دست به س خندمیم

  .کنمیباشه بهش فکر م_

*****  

[29.06.21 00:11] 

#۸۷ 
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م  شکم را  دستشو  خاراندیبزرگش  به  هم رود یم  ییو   .

م  اشیسلول دنبالش  موبا  دیآیبه  دستش    ی اساده   لیو  به 

  :دی گوی م یآرام ی . با صدا دهدیم

  .قهی. فقط دو دقنهینب یباشه کسحواست _

م  سرش تکان  م  دهدیرا  توالت  داخل  روشودی و   نیزم   ی . 

که حفظ کرده    ی ادرهم شماره   ی او با چهره   شودیم  ز یخمین

  ینازک زن در گوش  ی . بعد از چند بوق صداردیگیبود را م

  :چدیپیم

  بله؟_

  .امیسالم... اب_

  :دیگوی و سپس م  کندیجا خورده مکث م نایرام

  .ی دار  کارمیچ_

 ن ی. ایو من افتادم هلفدون  یچرخیخوب واسه خودت ول م_

افسون رو    میکرده بود  یکی. ما با هم دست به  ستیرسمش ن 
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 هانی... تو به آی ار یرو واسم ب  هانیو  ی . تو بهم قول دادمیبدزد

  رون؟ی . چرا من زندانم تو بی داد  امیاز طرف افسون پ

  :زندیبه صورتش م یکالفه دست نایرام

  کنم؟ مگه من انداختمت زندان؟ کاریچ یگیم_

زنگ   ای  ی دیم  ی و از زندان فرارمن  ایمن وقت ندارم.    نیبب_

با من همدست   گم ی. مگمیرو م  زیهمه چ  هانیبه آ  زنمیم

  .ی بود

  :داردیبرم یو قدم  ستدیایبا ترس م  نایرام

نه  _ منه  ا  ی زی چ  کنمی خواهش  د  نمینگو.  که   گهیبفهمه 

   .شمیبدبخت م

  .آدیبرم ی بده. از تو هرکار میپس فرار_

  .. باشهکنمی م شیکار هیباشه باشه. _

  .. خداحافظدمیماه بهت وقت م هی_
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م  تماس قطع  رامکندیرا  م  لیموبا  نا ی...  پرت  پر    کندیرا  و 

  :زندی حرص لب م

  .أه_

*****  

[29.06.21 19:46] 

#۸۸ 

 کند یو چشم سرخ شده از بغض نگاهم  م  ی نور با ناباور  خاله

  :دیگویو م

  .نمی... بچرخ ببی خوشگل شد یلیخ_

 س ی . پارمچرخمیو م  رمیگیلباسم را م  ی ساده و راسته  دامن

  :چرخاندی سرم م  ی و باال دیآیاسپند به دست م

  .ماشاهلل ماشااهلل_

  :میگویو م زنمیم قهقهه

  شگاه؟یآرا  ی اسپند آورد_
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  :دیگویاست م پیمسن و خوش ت یکه زن  شگاهیآرا ریمد

  .نداره خوشگل خانم ی رادیا_

 دن یبا د  ی... حس خوبچرخاندیم  نهیمرا به سمت آ  سی پارم

 ی بار در زندگ  نی اول  ی را برا  می... موهارمیگیم  نهی خودم درون آ

هم مو   میموها  نیی که به پا  ی انقره  ی ام. رنگ آمبره رنگ کرده 

که بدون تور با   ییبایباز ز  ونیبه همان رنگ اضافه کرده و شن

ها  ز یر  ی ها  نینگ بافت  ز  ی درون  به  .  درخشد یم  ییبایمو 

و   کشمیم  ی تور  ی ها  نیلباسم با آست  ی دلبر  قهیبه    یدست

  :شنومی را م  سیپارم  ی صدا

  .شهیم وونهید نتت یبب هانیآ_

هفته قرار    کی. باالخره بعد از  آوردیلبخند بر لبانم م  هانیآ  نام

بب از  نمشیاست  بعد  دور  کی .  از  ی هفته  بعد  هفته    ک ی. 

است که خاله نور از آن    ی اچه حرفه  نیا  دانمی... نمیدلتنگ

عروس و   ،یهفته قبل از عروس  کی  دیگوی. مکندی م  ی رویپ
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نبا بب  دیداماد  را  ندارد. ز نندیهم  و   وشیبه دار  ورش. شگون 

و در    میحرفش حرف بزن  ی رو  م یاما ما نتوانست  دینرس   سی پارم

 برد ی اش به سر مکه در خانه   هانیبا آ  یهفته فقط تلفن  کی  نیا

   .میصحبت کرد

  :دیگویو م  ردیگینور شنل را به سمتم م خاله

  .اومد انهیآ_

ام  برهنه  ی باالتنه   ی کمکشان شنل کت مانند کوتاه را رو  به

    .دیگویلب ذکر م  ریو خاله نور ز اندازمیم

از سالن ب  یکل  با با آ  میآیم  رونیحس خوب  گل به    هانیو 

م  مواجه  و شلوار طوسشومیدست،    ی حساب  اشره یت   ی. کت 

  ش ی را به حداقل رسانده و موها  شش یجذابش کرده است. ته ر

ز برا  ییبایبه  دلم  است.  گرفته  م  شی مدل  باورم  زندیپر   .

روعشق چند ساله   شودینم به  رو  ق  میام  داماد  عنوان    رار به 
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ازدواج    هانیدوباره با آ  کردمیفکرش را نم  چیگرفته است... ه

  .کنم

با رنگ ها  شودیم  کمینزد را به    یپاستل  ی و دست گل شاد 

مردیگیم  میسو را  گل  دست  م  رمیگی...  لبخند  با زنمی و   .

  :دیگویم یمهربان

  .ی محشر شد_

  :گذارمی م شیرا به نما میدلبرانه دندان ها ی اخنده  با

  .ی خوب شد  یلیتو هم خ_

به   . باهمرمیگیو دستش را م   کندی را به سمتم دراز م  دستش

و    کندیباز م  م ی. در را برامیرویشده م  نییتز  نیسمت ماش

م منمینشیمن  را  در  ماش  بنددی .  م  نیو  دور  عطر  زندیرا   .

هم  نشیماش مثل  م  شهیرا  خوب    کشمینفس  حس  و 

نور    هخال  ی برا  سه بوق   یو با خوشحال  شودی... سوار مرمیگیم

را    نیو ماش  زندیاند مآمده  رونیکه تازه از سالن ب  سیو پارم 
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درم  دکمه آوردیبه حرکت  م  ی .  را  را    زندیپخش  و دستش 

  :کشدی وار مصورتم، نوازش  ی رو

  .بذار خوادی دلت م ی امروز تو آهنگ بذار. هرچ_

رو  ی رو  دست هنوز  که  م  ی دستش  است  ... گذارمیصورتم 

تب دارش    ی . بوسهبردی صورتش م  کیو نزد  فشردی دستم را م

  .کندی م ری دستم، قلبم را اس ی رو

انتخاب    یکیو باالخره    کنمیرد م  یکی  یک یها را    آهنگ را 

  .کنمی را بلند م شی و صدا کنمیم

  تابوته هی واسم قد  ایدن ن یکل ا ینباش"

   و دلم انبار باروته تیمثل کبر  نبودت

  شهیآت انوسیاق هی کمی روز تار ینبـاش

  شهیم نیتو قلبم ته نش ایدن  ی غصه  تموم

  لحظه   هی خوامیتو نم یرو ب ایدن
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  دروغ محضه هیچشمات  یب ایدن

  لحظه   هی خوامیتو نم یرو ب ایدن

  "دروغ محضه هیچشمات  یب ایدن

 برم ی م  شی. من هم دست پبوسدی و م  ردیگیرا مجدد م  دستم

... خط  کنمیو گردنش را نوازش م  گذارمیگردنش م  ی و رو

  .کنمیضعف م  شی و برا نمیبیم رخم یلبخندش را از ن قیعم

  و آوارم لونیهر شب و هر روز همش و ینبـاش"

  که نفس دارم  یتا وقت مونمیبا فکرت زنده م  

  بده دستم ی روز کار  هیکه نبود تو  یوقت تا

   تا تهش هستم یبمون ای تا آخر دن  بمون

  لحظه   هی خوامیتو نم یرو ب ایدن

  دروغ محضه هیچشمات  یب ایدن

   لحظه   هی خوامیتو نم یرو ب ایدن
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  "دروغ محضه هیچشمات  یب ایدن

 (ینباش_گانهیمحسن )

[30.06.21 00:26] 

#۸۹ 

  نی ماش  ستادنی . قبل از امیرسی م  میاکرده   هیکه کرا   یباغ  به

  :پرسمیم

  ساعت چنده؟ _

  :دیگوی و م اندازدیرنگش م یمشک ی به ساعت مچ ینگاه

  .. هفت ساعت برقصزمیعز میسه. هفت ساعت وقت دار_

از ماش  زنمیم  قهقهه با خنده  او هم  . در شودیم  ادهی پ  نیو 

به جمع چشم انتظار و    ره یو من، خ  کندیسمت من را باز م

.  دستم را شومی م  ادهیپ   گذاردیم  یجی که د  یآهنگ عروس

جمع   ی کل و هلهله  انیو کنار هم م  کنمیحلقه م  شی دور بازو

برم ترمیداریقدم  متفاوت  فکر کنم  را    رانیا  در  یعروس  نی. 
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م   میدار تا ده شب. چون   ی. عروس میکنیتجربه  از سه ظهر 

  .میپرواز دار طیبعدش بل

عروس    گاه ی. به جازنندی و کل م  زندیری نقل و نبات م  مانیرو

م داماد  پردمی رسی و  م  سی.  کمکم  در    دیآیبه  را  شنل  و 

  .آورم یم

... کنار  گردمیم  هانیو با چشم دنبال و  نمینشیم  هانیآ  کنار

 زنم یم  شیبرا  ی . لبخند زندیو دست م  ستادهی و آرتان ا  ساینک

   .دهدیجوابم را م اشیذات یکه با مهربان

  :زندیو کنار گوشم لب م ردیگیدستم را م هانیآ

  .افسون شهی باورم نم_

  .طورن یمنم هم_

. بهناز قرآن  کندیبه احترام آمدن عاقد آهنگ را قطع م  یجید

تور   س،ی و به همراه پرد  دهدیدرون سفره عقد را به دستم م 

 یکه باال  دیآیم  جانی هم با ه  سی . پارم رندیگیسرم را م   ی باال
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عاقد گوش   ی و به صدا  کنمیسرمان قند بسابد... قرآن را باز م

... بار سوم است شنومی م  را  اتیآ   نی... بار سوم است اسپارمیم

از   کدامچیکه االن دارم را در ه   یقرار است بله بدهم اما حس

ها آ  م یعقد  با خود  اولم  که   ی بود... عقد  هانینداشتم... عقد 

ام است.  و بخاطر شناسنامه دار شدن بچه   یزورک   دانستمیم

م  ی عقد منجر   دانستمی که  طالق  به  بعدش  ماه  هشت 

حس    یعشق و ب  یب  ی بود... عقد  ی... عقد دوم هم با ابشودیم

  ...ی و اجبار

آ  حاال کنار  برانشسته   هانیباز  و  است    ی ام  قرار  دوم  بار 

ا شوم.  ب  نیهمسرش  کل  یدفعه  با  و  خوب...   ی اجبار  حس 

داشتم    دیام  نکهیکردم با وجود ا  هیکردم. گر  هی دفعه هم گرآن

  ن ی مرا باور کند. االن هم بغض ته نش  هانیچند ماه آ  نیادر  

ب  کند یسرباز م  میشده در گلو   اد ی. به  زدیریم   رونی و اشکم 

پدرم   ادی... به  ندی عروس شدنم را بب   ستیکه ن  افتمیمادرم م
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ن  افتمیم به    میموها  ستی که  کند...  نوازش    ی روزها   ادیرا 

   .امکه گذرانده یسخت

دائم    تیشما را به عقد و زوج   لمیبنده وک   ایعروس خانم آ _

آقا مهر  هانیآ  ی جناب  با  و    هیپارسا  عندالمطالبه    ک ی معلوم 

  لم؟یوک ایآ اورم؟ ی در ب  دیجلد کالم اهلل مج

  ه ی. خاله نور و مادربزرگ و نهال هم گرکشمیرا باال م   امینیب

  :دیآی م سی پارم ی . صداکنندیم

  .نه یعروس رفته گل بچ_

  لم؟یوک  ای. آپرسمی بار دوم م ی برا عروس خانم_

  .ارهیعروس رفته گالب ب_

 ی گریو اشک د  کنمی حس م  یرا به خوب   س یپارم  ی صدا  بعض

آزمیریم م  هان ی.  فشار  را  م  دهدیدستم  من    ی برا  رمیمیو 

لب   می. براکنمیم   هانیبه و  ی. نگاهاشی رپوستیز  ی ها  تیحما

  .ردیگی بغضم م شترینکن اما من ب هیگر زندیم
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  لم؟ی وک  ای. آپرسمیبار سوم م  ی عروس خانم، برا_

  :دیگویتند م سی که پرد کنمی باز م دهان

  .خوادیم  یرلفظی... عروس زدی صبر کن دیصبر کن_

و چشمم   کنمینگاه م  دیآیبه خاله نور که به سمتم م  متعجب

جعبه  م  ی به  دستش  پاافتدیدرون  به  م  شی .  و   شومی بلند 

 ی. با شرمندگافتدیدرون جعبه م  ی طال  سیچشمم به سرو

  :میگویم

  بود خاله؟  ی چه کار نیا_

  :کندیرا نوازش م صورتم

   .دختر قشنگم ناس یاز ا  شتریب  اقتتیل_

  :دیگویم یو با مهربان ستدیای هم م هانیآ

  بندازم واسش؟_
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بعد   دارمیرو انداخته. نگهش م  یعروس  سینه خودش سرو_

  .دمیبهش م

به عمو   ی. با شرمندگرودیو خاله نور م  کنمیم   ی گری د  تشکر

  .کندی را باز و بسته م  ش یپلک ها  میو او برا  کنمی بهنام نگاه م

  باالخره؟ لمیعروس خانم وک_

را م  هانیو آ  خندند ی م  همه از    دانمی. خوب مفشردی دستم 

م  نیا  جانیه را  عم کندی کار  نفس    ی و جلو  کشمی م  یقی... 

 هانیبه و  گرید  ینگاه   می. نرمیگی را م  قمیفوران احساسات عم

  .کندیکه با لبخند نگاهم م  اندازمیم

پدرم، عمو بهنام... مادرم، خاله نور، مادربزرگم و    ی با اجاره _

  .بزرگتر ها بله ی همه 

   .خنددی م قیعم هانیو آ دیآیم غی کل و ج ی صدا

  لم؟یداماد وک  ی اقا_

  :دیگویو بلند م کندی و واله نگاهم م دایبا چشمان ش هانیآ
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  .بله_

[30.06.21 01:08] 

#۹۰ 

را به    مانی. خاله نور حلقه هامی شوی و ما بلند م  زنندی م  دست

آردیگیم  مانیسو اول  داخل    هانی...  را  حلقه  پشت  و  حلقه 

و آرام آرام حلقه    رم یگی . سپس من دستش را مکندی انگشتم م

 ردیگی دستانش م  انیرا م   می. بازوهابرمی را درون انگشتش م

. خم بنددیپلک م  و  کندی. به چشمانم نگاه مدیآیو جلو م

 غرق در حس   شی و پلک ها  بوسد ی را م  امیشانیو پ  شودیم

   .شودیخوب، بسته م

روبوس  با کم میکنیم  یهمه  دا  ی.  از  به   دونیفر  یی دلم  که 

. در هر صورت او هم  ستیاما مهم ن  ردیگیم  امدیما ن  یعروس

   .شودیم مانیندارم و پش یمن گناه فهمدی باالخره م

  :کندی دراز م هانیآ ی دستش را به سو هانیو
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  .... عموگمیم ک یتبر_

  گرش یو با دست د  فشردی دستش را م  هانی. آزنمی م  لبخند

  :کندیرا نوازش م  شیموها

  .زدلمی عز یمرس_

 کنمیرا بو م  شیو موها  شودی. خم مستدیایمن م  ی به رو  رو

م پسرکم... پسرک قشنگم. چقدر سخت است که بوسمیو   .

هفته از تو دور بمانم. چقدر سخت است که با   ک یقرار است  

... اما خواست خودش است. خواست خود دیآیمن به سفر نم

  .پسر عاقلم

  :دیگویو او م کنمیرا نوازش م  صورتش

  .مامان ی مثل ماه شد_

  :میگویو م بوسمشیم

  .فدات بشه مامان_
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م  عاقد ها  یجی د  رود،یکه  آهنگ  پخش  به  شاد    ی شروع 

 ی هم کم  هانی. من و آشودیرقص شلوغ م  جی و است  کندیم

.  میکنیم  دنیو شروع به رقص   م یشویبعد به جمعشان اضافه م

 زنمیبلند م  ی . قهقهه هامیو خوشحال  میخندی و م  میرقصیم

دهم. یو بدنم را تکان م  کنمیاش حلقه مو دستم را دور شانه

م هم  همراه  خنددی او  شوهر  کندیم  ام ی و  و  زن  رسما   .

. میدی. بعد از سال ها به هم رسمیا. رسما مال هم شده میاشده

  .رقص از دل و جان ندارد؟ دارد... دارد نیندارد؟ ا ی شاد نیا

*****   

و    کشدی درون دستش را به پلکش م  ی مچاله شده  دستمال

شماره   ی برا هزارم  م  ی بار  را  باردیگی مادرش  جواب  .  هم  ز 

و    کشدیمبل دراز م  ی و رو  کندی . دستمال را رها مدهدینم

 است. خانه   شی. دلش غم دارد. امشب عزا دهدیهق هق سر م

  .و دلش عزادار است
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و به   ندینشینام مادرش م  دنی و با د  خوردیزنگ م   لشیموبا

  .دهدیجواب م  ی تند

  ...مامان_

  :دیگوی نگران م رعنا 

  .یکنی م هیشده؟ چرا گر یچ_

  .و افسونه هانیآ ی ... امشب. امشب عروسمامان_

  :کشدیم غ یج با یتقر رعنا 

   چطور ممکنه؟ ؟یچ_

 هی . همسادمیخانم شن  دهی. از سعدونمیمامان. نم  دونمینم_

و از افسون انتقام من   ا ی... بایب  رمیمی . مامان دارم مشونیمیقد

  .ریبگ

انایرام  آم ی. مآمیم_ افسون  نبود  قرار  م  نکاروی.  و   آمی کنه. 

  .آرمیسرش م  ییچه بال نیبب

*****  
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[30.06.21 01:15] 

#۹1 

دباتاق رزرو شده  وارد در هتل  آمی شویم  یمان  را    هانی.  در 

با  ستدیایم  میو رو به رو  بنددیم و    کنمی لبخند نگاهش م. 

و    شودی. خم مکنمیصورتش را نوازش م  برم،ی م  شی دست پ

 بوسد ی... گردنم را مشودیو بدنم مور م  کشدی گردنم را بو م

  .کندیرا بو م  میو موها

گردنم نوازش وار تکان   ی . دستش را رومینینشی تخت م ی رو

  :زندی اش لب مو با چشمان مست شده دهدیم

  .رم دوستت دا _

  :گذارمی صورتش م  ی را رو دستم

  .شتر یمن ب_

اس   میها  لب مبوسه  ریرا  را   کندیاش  کمرم  که  همانطور  و 

  ...کندیم ی لباسم باز پیبا ز  کند،ینوازش م
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است، با من که چشمان خمارش رنگ تعجب گرفته  یدرحال

  :زندیمن و تعجب لب م

  .ی اتو... تو که... تو که باکره _

  :زنمیلب م  دا یو ش گذارمی گردنش م ی را رو دستم

  .گمیرو بهت م  زی. فردا همه چ هانیفردا آ_

*****  

[01.07.21 20:11] 

#۹۲ 

 ی . کمشودیام جمع مو چشمان بسته  تابدیبه صورتم م   نور

از پرده کنار رفته و   یچشم باز کنم. کم توانمیکه م گذردیم

  دهم ی به خودم م  ی... تکانخوردی به صورتم م  میآفتاب مستق

  :دیآیم هانیآ ی تا بلند شوم که صدا

  .زم یعز ی خوای م ی زیچ_
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م  گردمیبرم نگاهش  بغل   ی . روکنمی و  زانو  و  تخت نشسته 

   .کرده است 

  ... ساعت چنده؟ری صبح بخ_

  .شرم همراه است یو نگاهش با نوع زندیم  یمهربان لبخند

  .هنوز اول صبحه قربونت برم. بخواب_

م_ کنار  رفته  چرا   خواستمیپرده  تو  بخوابم.  ببندمش  برم 

  ؟ی داریب

پا  ی از رو  ی اگفتن کلمه  بدون به سمت   دیآی م  نییتخت  و 

  :دیگویو م کشدی . پرده را مرودی پنجره م

  خوبه؟_

  .اوهوم دستت درد نکنه _

  :کندی و دستش را باز م ردیگیم ی کنارم جا  وبارهد

  .ایب_
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باال  پتو تا  عر  ی را  به سمتش   کشمیم   انمیکتف  را  و خودم 

و او شروع به تاب   گذارمیم  اشنه یس  ی . سرم را روکشانمیم

  .کندیبا انگشتانش م میدادن موها

رو  دستم صورتم  کنار  م  نه یس  ی را  بورش  بدن  و   گذارمیو 

  :میگویم

  ؟ی داریچرا ب_

  .کندیو دوباره شروع م شودیمتوقف م ی اه یثان دستش

  .فکرم مشغوله_

 دانمی . مستیچ   ر یذهنش درگ   دانمی مشغول چه؟ م  پرسمینم

ا بخاطر  که  است  کلنجار  در  خودش  بودم    نکهیبا  باکره 

همه سال مرا قضاوت    نیا  نکهیناراحت از ا  ایخوشحال باشد  

  .کرده بود

... دست میبگو  شی را برا  زیهمه چ  دیبا  گری. دشومی م  زیخمین

  :میگویو م کشمیم  ششیبه ته ر
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  . باشه؟گمی بهت م  زو یهمه چ   آمی حموم. بعدش م  رم یمن م_

  کند؟ ی نگاهم م  ی نجوری شرم دارد؟ چرا ا  نقدریچشمانش ا  چرا

  :دیگوی و م نشاندیصورتم م ی رو ی بوسه ا

  .زمیباشه عز_

ز  خودم م  ری را  رها  م  کنمی دوش  اشک  اشکزمیریو  که   ی. 

است    دانمینم اشکی گرید  ز ی چ  ایاز شوق  نم  ی...   دانمیکه 

 میگوی. اما ته دلم مردیگیو از کجا نشأت م  ست یمنبعش چ

  ."خدا را شکر"

 رون یو حوله به سر، ب  کنمیلباسم را در همان حمام عوض م 

تخت را مرتب کرده و چراغ ها را روشن کرده    هانی. آمیآیم

نشسته است و غرق   زی پشت م  یصندل ی که رو یاست. درحال

م  ند یبیدر فکر است، مرا که م لبخندزندی لبخند  از    ی .  که 

   .کندی فاصله کامم را تلخ م نیهم

   .. صبحانه سفارش دادمزمی عز ایب_
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. کنمیم  شانیرها  سی و سپس خ  رمیگیرا م  می حوله نم موها  با

  .رمیگیو دستش را م نمینشی م شیرو به رو

  هان؟یآ_

از بغض سررقرمز شده  چشم . دهدی اش منشده  زی اش نشان 

   .کند هیگر تواندی مرد من نم

  ؟یناراحت نقدریچرا ا_

  :دیگویآرام م ی و با صدا  خوردیتکان م  شیگلو بکیس

دچطو_ از  افسون؟  نباشم  ناراحت  رو  شبیر  هم   ی پلک 

  ی . وقت رسمینم  ی فکر کردم اما به جواب  ی زینذاشتم... به هرچ

همه سال    نیبهت نخورده و ا  ی مرد  چیدست ه  کنمیفکر م

   .افسون شمیم یازت دور بودم روان

  :میگویو صادقانه م کنمیرا نوازش م  دستش

   .ی ندار ی ریاما تو که تقص _

[01.07.21 20:12] 
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#۹۳ 

  :دیگوی ماجرا م دنیقرار از فهم یتاب و ب یب

روان  زی همه چ_ دارم  بگو  بگو.  افسون.  بگو  بهم  .  شمی م  یرو 

  .به چه روش خودمو آروم کنم دونمینم گهید

قول بده   هان،یبده آ... اما بهم قول  گمیم  وی. همه چگمیم_

  .بگذرم   هانیاز و ی وقت ازم نخوا چیه

   بخوام؟ نوی ا دیچرا با_

. دستم را از ردیگی و بدنم گر م رودی آن تپش قلبم باال م  کی

. لبم را با زبان تر  کنمیو در هم قفل م  کشمیم   رونی دستش ب

بر خودم مسلط باشم. بعد از دوازده    کنمیم  ی و سع  کنمیم

  .میرا بگو  زی همه چ  سال قرار است

  !ستی... پسر من نهانیو_

  .رم یگیم نیی و سرم را پا نمیبی وضوح جا خوردنش را م به
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راه ندادم... به جز اون  میرو جز تو تو زندگ ی مرد چیمن... ه_

  ...یبدبخت یکه بعد از کل  یاب یعوض کهیمرت

  .کنمیو حرفم را قطع م  رمیگیم ینفس

که چشم باز کردم، رعنا رو به عنوان   یکه... از وقت  یدونیم_

بود   ی استیزن با س  نقدر ی. رعنا، زن پدربزرگمون ادمیدیمادر م

بزرگم کرد که   ی جور یهم    کردیبهم محبت م  یکه هم گاه

نتونم رو حرفش حرف بزنم. قدرت نه گفتن رو بهش نداشته 

من و تو    دیفهم  یتوق   یم خوب بود. ولرابطه   نا یباشم... با رام

تغ  هوی  م،یباهم د  ریی رفتارش  نبودم  بچه  منم    گه،ی کرد. 

اما   نمیرو بب  شیناراحت   اومدیدلش باهاته. دلم نم  دمیفهمیم

کرد   یدو بار سع  یکیاز تو هم دل بکنم. رعنا هم    تونستمینم

  ...نکهیقانعم کنه از تو جدا بشم. اما... نتونستم... تا ا

حرص و افسوس   یچاشن  ی ... با کنجکاوکشمیم  یقیعم  نفس

  .کندی نگاهم م
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ا_ دن   نکهیتا  از  زن  ا یپدربزرگ  رعنا،  مادر    یرفت...  که 

که   یزن ترسناک و بداخالق. زن  هیشد به    لیتبد  دمش،یدیم

  ...که  یکه... زن  یداره. زن  یط تلفنارتبا  ی اگهیبا مرد د   دمیفهم

  :افتمی م هیو به گر  لرزدیم میصدا

ازدواج   کرد یم  یبا اون مرد که اصفهان زندگ   خواستی رعنا م_

بچه رو سقط کنه اما... اما    خواستیبارداره... م  دی کنه. اما فهم

که   ی او خالص شدن از بچه   نایبخاطر عشق رام   نا،یبخاطر رام

 ی شکمش بود و مانع ازدواجش با اون مرد بود، از بچه برا  ی تو

  .ما استفاده کرد  ییجدا

  :ندینشیو صاف م زندیم ی پوزخند  هانیآ

  ...پسر رعناس هانی... نگو که ونمیبب  سایوا ؟یچ_

  :دهمیو سرم را به نشانه مثبت تکان م  زمیریم اشک

و_ نه؟  داره  پدربزرگمون... هه! خنده  و  رعنا  پسر   هان،یپس 

  .ماست ی من، دراصل عمو
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  :شودی و بلند م کشدی به صورتش م یدست

چی وا  ی وا  ی وا_ همه  آزما  ی...  بود؟  جلو   شا؟ی دروغ  شکم 

  اومدت؟

  :کنمیم نییرا باال و پا سرم

   ...آره _

  :کنمیاشاره م یصندل به

  ...هانیآ نیبش ایب_

  :پرسدیدرهم م ی و با اخم ها ندینشیم

  سقط نکرد؟ چرا انداخت به تو؟چرا _

  ر یبچه... آخه د  یچون که دکتر بهش گفته بود بخاطر درشت_

اونم   دیفهم کنه.  سقط  خطرناکه  سنش  بخاطر  و  بارداره... 

بهش   نایهم رام   ی. از طرفدی. بخاطر جون خودش ترسدیترس

  ...شد که نیکه من و تو رو از هم جدا کنه... ا آوردی فشار م
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  :پرسدیم یبلند و لحن عصبان  بایتقر ی صدا با

همه سال    نیچرا ا  ؟یچرا به ما نگفت  ؟ی تو چرا قبول کرد_

  ؟ی پنهون کرد

  :میگوی و م افتمی هق هق م به

. چون بهم گفت اگه قبول نکنم بردمیچون ازش حساب م_

... ارهیسر من و تو ب  ییبال  هی  گهیکه باهاش بود، م  ی به مرد

  ...چون... چونچون مجبورم کرد... 

  :دهمیو ادامه م کنمیم هیگر

وابسته شدم.   هان یبه و  گهینتونستم بگم... د  گهیبعد از اون د_

بر  گهید شما  د  دهیاز  چ   گهیبودم...  چون   ی زینتونستم  بگم 

... پسر  هانیپسر منه آ  هانیرو از دست بدم... و  هانیو  دمیترس

  .منه
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  دنیکش  ی ... صدازمیریو اشک م  رمیگیصورتم م  ی رو  دست

. مرا در آغوش  ندینشی و خودش کنارم م  دیآ یم  اشی صندل

  .رود یباال م میها هیگر ی و صدا  ردیگیم

*****   

[02.07.21 03:40] 

#۹4 

در خودش    بیام، عج را گفته   زی همه چ  هانیکه به آ  شبید  از

و حسرت   بوسدیو م   ردیگیگاه مرا در آغوش م  یاست. گاه و ب

م  را  که نمیبیچشمانش  است  رفته  فرو  خودش  در  آنقدر   .

 حیتفر  ی برا  ییجا   دهمیم  شنهادیو بهش پ  شومی نگرانش م

  :دیگوی . و او ممیبرو

 د یماه عسل و با  می. اصال حواسم نبود اومدزمیببخش منو عز _

ماه عسل رو چند ساله بهت    نیند که.... من ا. هرچمیکن  حیتفر

  .بدهکارم
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  :میگوی و م رمیگی را م  دستش

  .ی نکن فداتشم. تو که مقصر نبود ت یخودت رو اذ نقدریا_

 فهمم یباورم کن... االن م  یگفتی م  نقدریچرا ا  فهممیاالن م_

  .چقدر حماقت کردم. خاک بر سر من

  :شومیم کش یو نزد رم یگیرا با دو دست م  صورتش

  ...تو بود ی . هرکس جازمینگو عز ی نجور ی. اس ی ه_

  .بخشمیحرفا خودم رو نم  نینگو افسون. با ا یچی ه_

_...  

  .ی کردی. کاش پنهون نمیگفت یکاش م_

  :کشمی م آه

. بچه بودم... بعد از اون هانی... فقط هفده سالم بود آدمیترس_

  .نتونستم گهیهم د
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 ومیبه آکوار  هان،یآ  شنهادی... به پبوسدیو م  ردیگیرا م  دستم

 یجاذبه  نیو از ا  میروی. دست در دست هم راه ممیرویم  یدب

. میبری درون آن لذت م  ی بایز  ی ها  ی ماه  دنی و د  ی گردشگر

 زنم ی از خاطرات گذشته حرف م  هانیعوض کردن حال آ  ی برا

... لعنت به شودیحالش بهتر شود، بدتر م   نکهیا  ی اما انگار جا

  :دیگوی و م اندازمی م ادشیمن که با خاطرات گذشته دوباره 

  .بود ی. مصنوعی... شکم داشتدمتیدی از دور م وقتا  یبعض_

  .آره _

  :کشدی و آه م کندیرا دور شانه ام حلقه م   دستش

  رفت شهر مادرش؟  نیاون... رعنا... واسه هم_

  :کشمیم  یقیعم نفس

   .خودش رو از شما پنهون کرده بود نجاینرفته بود. هم _

  :دیگویخشم م پر 

  ...که ارمیسرش ب ییبال هی... یعوض_
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  :رمیگی قرار م شی و رو به رو ستمیای ترس م با

  ...هانی. وینگ ی ز ی چ ی ... بهم قول دادهانیآ_

  :آوردیصورتش م  ی و رو کشدی م شی به موها یدست

  .ی تو بخوا ی. هرچزمیاشه عزباشه... ب_

نگاه   ییبایز  یو به ماه  میستیایم  ومیآکوار  ی شهیش  ی به رو  رو

  :دیآی م شی . صدامیکنیم

  دونست؟ی رو م  زیهم همه چ  نیامیبن_

. دونهیاالن م  ینبود. ول  رانیکه اون موقع ا  چارهی ب  نیامیبن_

به شما شک کرده بود. مجبور شدم بهش    هانیبه شباهت و

  .بگم

  .شمیبه خودمون م هانیتازه دارم متوجه شباهت و_

  :زندیم  یکج لبخند

  .از خون خودمون باشه کردمی فکر نم چیه_
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رو  ی ادآوری  با لبخند  م  ی پسرکم  لب    دیآی لبم  ناخودآگاه  و 

  :زنمیم

   .برم  قربونش_

و همانطور که به   کندیام حلقه مدستش را دور شانه   دوباره

  :دهدیم  هیسرش را به سرم تک م،یاشده  رهی ها خ یماه

خوب  نقدریا_ و  یهست  یمادر  دار  هانیو  دوست  که    ی رو 

   .شک نکردم ممکنه پسرت نباشه  چوقتیه

  :میگوی م ی جد کامال

  !پسر منه  هانیچون و_

  .یهست ی اتو مادر فوق العاده _

*****  

[02.07.21 13:29] 

#۹5 
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خانه   هرچه نزد  ی به  بهنام  استرسش   شدند،ی م  ترک یعمو 

اش به هم  . از اضطراب معده..دتری ناام  دشیو ام  شدی م  شتریب

ها  خته یر عوق  و  با  زدیم  ی زیر  ی بود  کنارش،  زن  به  رو   .

  :التماس گفت

  .مامان رعنا... تورو خدا نکن. تورو قرآن نکن_

رو  رعنا گر  ی اما  افسون  و   …افتیشدت    اشهیبرگرداند 

  :و راننده گفت ستادیا نیماش

  .دییبفرما_

قبلش    ی دست رو  ه،یگر  انیشدند و افسون م  ادهی پ  نیماش  از

  :گذاشت

  !...خدا ای_

باور نکند. اما چه    هانیداشت آ  دی خدا کمک خواست و ام  از

  .کند که همه باور کنند  ی کار  د یمامان رعنا گفته بود با  ده؟یفا
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م   رعنا  وقت  رفتیجلوتر  همراهش   ی و  افسون  شد  متوجه 

  .را محکم گرفت شی دستش را دراز کرد و بازو د،یآینم

  ی که مرغا   کنمیم  ی کار  ی اریدرب  ی باز  عیباشه ضا  ادتی...  ایب_

  .کنن  هیآسمون به حالت گر

شد و رعنا    دهی هق هق افتاد و عوق زد... به همراه رعنا کش  به

  ...را زد  فونیآ

افسون را داخل    بایگذشتند و رعنا تقر  اطیبعد، از ح  یقیدقا

لرز به بدنش نشست.   هانیآ  دنیخانه پرت کرد... افسون با د

آش نخورده و دهان   شدیم  دیبود؟... چرا با   ی ر یچه تقد  نیا

  سوخته؟

  :شد کینزد نور

   ؟یکنی م نیشده رعنا؟ چرا همچ  یبسم اهلل چ_

و بهنام با خشم به    دیایافسون ب  ی بلند شد که به سو  هانیآ

آ باعث شد  رعنا  کار  اما  کرد.  نگاه  متوقف    هانیرعنا  قدمش 



Page 523 of 623 

 

گرفت.   هانیآ  ی در آورد و به سو   فشیاز ک  ی شود... رعنا کاغذ

جعل م   یکاغذ  افسون  فقط  و    دانستیکه  در  به  چقدر  رعنا 

  .زد که آن را به دست آورد  وارید

  سکه دخترتون به آب داده... حامله یدست گل  نمیا_

  :دیکش غیج نور

  ؟یچ_

آ  و به  با غضب  آ  هانیبهنام  به کاغذ   هانینگاه کرد.  متعجب 

ها به چشم  و  نگاه   رهیافسون خ  ی نگاه کرد  با  افسون  شد... 

   .ختیملتمس نگاهش کرد و اشک ر

  :دیغر هانیرو به آ بهنام

  هان؟یآ ی بود کرد  ی چه کار نیا_

. نگاهش  شدیمتوجه م   یرا به خوب  هانینگاه آ  یمعن  افسون

 ی من کار   دیگوناراحت و ناباور بود. انتظار داشت االن به بهنام ب

  :نکردم اما گفت
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  .بار بود هیببخش بابا... فقط _

 ستادنش یشد اما حرف رعنا باعث ا  کشینزد  تی با عصبان   بهنام

  :شد

  ی کینداشتن... بچه از    ی ابا هم رابطه  نای. اگهی داره دروغ م_

  .سگه ید

دختر پاکش    کردی به افسون نگاه کرد. باور نم  ی با ناباور  بهنام

که داشتند    یکرده باشد. آن هم درست زمان  ی خبط  نیهمچ 

  .کردندیصحبت م  ی درمورد خواستگار

  ست؟ین هانیاون بچه آ ی بابا گه؟یم یافسون چ_

به    ینگاه  د،یلرزیاش م  نهیکه از هق هق س  ی درحال  افسون

االن دهان باز کند و   نیهم  خواستی رعنا انداخت... دلش م

چرا   د؟یترسیزن م  ن یا  از  نقدری . اما چرا ادیرا بگو  ز یهمه چ 

  :تنها گفت قتی گفتن حق ی جا

  .ستی... نهانی نه. باباش... آ_
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[02.07.21 13:30] 

#۹۶ 

  هان یو آ  کردیکرد... نور متعجب نگاهش م   هیزد و با ناله گر  هق

  ی را نداشت و رو   یعکس العمل چیه  ییشل شد. توانا  شی پاها

  .مبل ول شد 

اش نشاند. رعنا  گونه  ی رو  یمحکم  یلیشد و س  ک ینزد  بهنام

پ لبخند  رو  ی روزی نامحسوس،  افسون دست  صورتش    ی زد... 

جلو زد...  عوق  و  سمت   ی گذاشت  به  و  گرفت  را  دهانش 

ا  یبهداشت   سیسرو با  بد شده    نکهیرفت.  از اضطراب  حالش 

  .است اشی خاطر بارداربود، به همه ثابت شد ب

خواهش    یشان آمد و با نوعبه خانه  ی روز  هانیها گذشت. آ  روز

  :دیسوال پرس کیدر نگاهش، تنها 

  بهت تجاوز کرده؟ یکس_
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م   افسون نگاهش  التماس  از  کردیبا  داشت  انتظار  چرا   .

   را بخواند؟  زیچشمانش همه چ

  .نه_

را از دست داد... فقط به او قول داد   هانیآ  شهیهم   ی روز برا  آن

روحشان، بخاطر پدر    ی شاد  ی اش و برا به احترام عمو و خاله 

اش شناسنامه دار باشد.  و مادرش، افسون را عقد کند که بچه 

  !برود  شانیاز زندگ  شهیهم  ی بعد از آن برا نکهیبه شرط ا

التماس کرد که بگو  قبل از   دیاز عقد، هرچه به افسون  بچه 

  د ی. باز هم پرس زدی نگفت و فقط هق م  ی زیافسون چ  ست؟یک

  .بود "نه"با او کرده است و تنها جواب افسون  ی کار یکس

شد و بعد از آن با   ی نگاهش کند خطبه عقد جار  نکهیا  بدون

انگ  مین نفرت  و  کوتاه  و    ی زی نگاه  کرد  نگاه  افسون  رفت.  به 

وقت    کیوقت افسون را نزند.    ک ی که    کردیدستش را مشت م
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زن حامله کنارش بلند نکند. فکر    ی دست رو  تی عصبان  ی از رو

  .نتواند موفق شود اما شد کردیم

پنهان کرده بود. افسون   د ینشدن خودش را از د  ده ید  ی برا  رعنا 

اما انگار   کردیالتماس م  نایرعنا به او و رام  ی در چند ماه باردار

   .از سنگ شده بودند

گذاشتند... از او عکس با شکم گرفتند   یشکم مصنوع  شیبرا

   .ات نگه دار بچه  ی و گفتند برا

  :رعنا بچه را به بغلش گذاشت و گفت مان،یاز زا بعد

 ییچه بال  یدونی. میبهشون بگ  ی زی درصد فکر نکن چ  کی_

  .آرمی سرت م

ددانستی م  گرید د  دیپل  ی چهره  گری.  را  و   دهیرعنا  بود 

. هنوز از او  اورندیو خودش ب  هان یسر آ  ییواقعا بال  دیترسیم

  ... مگر چند سالش بود؟دیترسیم
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بور بود. مثل پدربزرگ    هانیبود. مثل آ  را نگاه کرد. بور   پسربچه 

   .بور بود نیامیو بن امرزیخداب

که   یعمو بهنام رفت. با التماس و خواهش، درحال  ی خانه  به

از    س،ی در کنار پارم  هان ی. آکردی بچه بغل داشت نگاهشان م

. عمو بهنام  کردیم  هیو خاله نور گر  کردندیتراس نگاهش م 

  :دیغر

   .برو مونیحرومزاده رو ببر و از زندگ  نیا_

 دانستی. نگاهش شکسته بود. مدیطالق د  ی را فقط برا  هانیآ

   .شده است ی پسر چقدر باز نی روح ا با قلب و

پدربزرگ را که به نامش شده بود    ی گرفتند. رعنا خانه   طالق

 ش یپول برا  یاجاره کرد و اندک  ی اافسون خانه  ی فروخت، برا

ازدواج با آن مرد نفرت   ی گذاشت و خودش رفت. از آن شهر برا

اش نقل مکان کرد...    ی پدر  ی هم به خانه   نایرفت... رام  زیانگ
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که اسمش   ی اسربچهپسربچه. پ  کیافسون هجده ساله ماند و  

  .هانیانتخاب کرد... و هانی را از عشق به آ

*****  

[02.07.21 15:39] 

#۹۷ 

گرفتن از حال    نانی و بعد از اطم  کنمیچت م  هانیبا و  یکم

   .گذارم یکنارم م  یپاتخت ی را رو لیخوبش، موبا

. ند ینشی و کنارم م  دیآی م  رونی ب  ی بهداشت  سی از سرو  هانیآ

. فشاردیو مرا به خودش م  کندیام حلقه مدستش را دور شانه

  .بوسدیو سپس لبم را کوتاه م  نشاندیشانه ام م  ی رو  ی ابوسه

مزندیم  ی نیری ش  لبخند من،   ی برا  دانمی.  حال  کردن  بهتر 

  .دهدیغم درون قلبش را نشان نم گرید

  .میبر میخوایپاشو آماده شو که م_
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. صورتم کنمیو دستم را دور گردنش حلقه م  اندازمی باال م  ابرو

  .کندی که نفسش به صورتم برخورد م کنمی م کشیرا نزد

  م؟یری کجا م_

  .دیافسونگرمو ببرم خر خوامیم_

  د؟یخر_

  :کندیم امی نیرا مماس ب اشینیب

  .اوهوم_

  .میبخر  نجا یاز ا  ی زیگرونه. ارزش نداره چ  یلیکه خ   نجایاما ا_

  :دیگویو م بوسدمیو محکم م قیعم

  .زاستیچ  نیارزش تو باالتر از ا_

هرچه را که چشمم را   هانیو آ  میرویم  دیهم به مرکز خر  با

. با ارزش تر  خردی من م  ی بدون توجه به غر زدن ها  ردیگیم

است که   ی ا  یشرت و کفش کتان   یت  مان،یدهایخر  ی از همه 



Page 531 of 623 

 

 یخودش هم کم   ی . به اصرار من براخردی م  زمیعز  هانیو  ی برا

  .میروی م ییشام جا ی و سپس برا کندی م دیخر

  هان ی. آمیکنیو صحبت م   میخوری و خنده م  ی را با شاد  شام

  :اندازد یبازم را پشت گوش م  ی و موها  کندیدستش را دراز م

  شه؟یبلند م یک_

  :زنمی م لبخند

  .شهیزود مثل قبل م یلیبلند شده که. خ_

و من ناخودآگاه   کشدیصورتم، نرم م  ی رو  میرا از موها  دستش

  .بندمی و با حس خوب پلک م

*****  

[03.07.21 02:44] 

#۹۸ 

خروج   مییآیم  نیی پا  مایهواپ   از سمت  به  م  یو  . میافتی راه 

. رمیگی را م  هانیو  ی و شماره   آورمی درم  فیک  ی را از تو   لمیموبا
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با او   یلیخ  توانستمینم  م،یبود  ی گریدر کشور د  نکهیبخاطر ا

  ی . بوق هادهدی را جواب نم  میهاام یپ  شب یصحبت کنم و از د

نم  خوردیم  یمتوال جواب  آرمیگیاما  را    امی قراریب  هانی. 

  :دیگوی و م ندیبیم

  ده؟ یجواب نم_

  :میگویم نگران

  .هانینه. نگرانم آ_

دستم را    گرشیو با دست د  کشدیدستش چمدان را م  کی  با

  :ردیگیم

  .ستی. حتما حواسش نزمینگران نباش عز_

  شب؟ید آخه از_

و    مییآی م رونی . از فرودگاه بفرستمیم رون یرا پر صدا ب نفسم

تک را  ماش  هیآرتان  خ  نیبه  زم  رهی و  آمینیبیم   ن،یبه    هان ی. 
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 زندی م  ی. لبخند آرامبردی و آرتان سرش را باال م  کندی سالم م

  :دیگویو م

  .دیسالم. خوش اومد_

  ومد؟یچرا ن هانیو ؟یخوب زمی سالم عز_

  :دزددیو سپس چشم م کندیمکث م یکم

  .شینیبی حاال م ای. بی نتونست آبج_

تندتر    یو من قلبم کم  دهندیم   ی را داخل صندوق جا  چمدان

  .تپدیم

  فتاده؟یکه ن ینتونست؟ حالش خوبه؟ اتفاق یچ یعنی_

  :پرسدیبار م  نی ا  هانی. آشودیو سوار م  زندیرا دور م   نیماش

  شده؟ ی زیچ_

  :دیگویو م  شودیبدون نگاه کردن به ما، سوار م آرتان

  .د ی نیبش دیایبشه. ب ینه بابا چ_
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  :کندی را باز و بسته م  شیو پلک ها فشردیدستم را م هانیآ

  .نگران نباش_

که به ذهنم    ی ز ی . تنها چکندیو آرتان حرکت م   میشویم  سوار

   .است یاب رسدیم

  هنوز زندانه؟ یاب_

  :دیگویو با ته خنده م خوردیبه وضوح جا م آرتان

  .نترس  ستین ی زی چ ؟ینگران نقدر ی . چرا ایآره به خدا آبج_

. ستین  ش یسرجا  ی زی چ  کی  کنمی . حس مفهممی من م  اما

. آرتان اگر حالش  ستیسرخوش ن  شهی آرتان هم مثل هم  یحت

االن جا بود،  ب  ی تو   نکه یا  ی خوب  باشد سر  ه سر ما خودش 

... گذارمیقلبم م  ی . دستم را روخنداندی و ما را م  گذاشتیم

 ض یخودت بگذران. نکند حالش بد شده باشد؟ نکند مر  ایخدا

و نگران ترم    زندی باشد؟ هزارجور فکر مادرانه به سرم م  شده

  .شومیهرگز آرام نم نمیو سالم نب حی... تا او را صحکندیم
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. بدون توجه میرسی اما باالخره م  گذرد ی تر م  یطوالن   میبرا  راه

. شومیو وارد خانه م  کنمیرا تند م  میو آرتان، قدم ها  هانیبه آ

  :بوسدمیو م شودیم کمی نزد یخاله نور با لبخند مصنوع

   .ر یسفر به خ زدلم ی سالم عز_

  :شودی م کیبهنام هم نزد عمو

  خوش گذشت دخترم؟_

ا  ی جور  کیهمه    چرا داد    شانیچهره ها  نقدریهستند؟ چرا 

 وشیدار  یو حت  سیو پارم   سی افتاده است؟ پرد  یاتفاق  زندیم

  ست؟ین هانی. چرا ونطوری هم هم

  کجاست؟ هانیو_

  ی ز یچ  چیو ه  خورندیرا م  شانی... لبخند هاشوند یم  ساکت

آندیگوینم م  هانی.  داخل  چهرهشودیتازه  شده .  عوض  اش 

افتاده است. دست هابم   ی اتفاق بد  کنمیم  دایپ  نیقیاست...  

  .کندیشروع به لرزش م
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  کجاست؟ هانیو گمی م دیگینم یچی چرا ه_

... چرا افتدیم  هی به گر  سی حالم چطور است که پارم  دانمینم

سر پسرم آمده است؟ خاله نور دست   ییچه بال  کند؟یم  هیگر

  :دیگوی و با حال نزار م  گذاردیام مشانه  ی رو

  ...باش خاله جانآروم _

   .شده یخاله تورو قرآن بگو چ_

م  هانیآ را  روردیگیدستم  دست  التماس  با   اشقهی  ی . 

  :گذارمیم

  کجاست؟ پسرم کجاست؟ هانیشده؟ و یچ هانیآ_

  :زدیریام مگونه  ی رو اشک

  .بگه ی زیچ هی یکیتورو خدا _

  :کندی عمو بهنام لب باز م  باالخره

  ...رعنا _
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ا  یحت  اسمش از  اندامم    تواندیهمه سال م  نیبعد  بر  رعشه 

   .ندازدیب

  .رو برد هانیاومد و_

 م ی. پاهاافتدیم   نییو پا  شودیشل م  هانیآ  ی قهی  ی از رو  دستم

م نمشودیسست  غش  د  کنم ی ...  انگار  ا  گر یاما  جمع    نیدر 

مستمین نم  نمیبی.  م نمیبیو  پرد  شنومی.  نه!  واضح    س یاما 

 ییو به جا  شودیمتوقف م   می... اشک هاآوردیآب قند م  میبرا

روشومی م  ره یخ مرا  م  ی .  آنشانندیمبل    یی زهایچ  هانی ... 

... انگار  ستین  نجا یشنوم... من حواسم ا  یاما من نم  دیگویم

جا اکندیم  ی سپر  ی گری د  ی روحم  در  انگار    ر یس   ایدن  نی. 

کمکنمینم زور  به  م   ی...  خوردم  به  قند  تمام  دهندیآب   ...

  !خت یشدم... تمامم کرد. رعنا باالخره زهر خودش را ر

*****  

[05.07.21 16:04] 

#۹۹ 
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رو  میهامشت م  ی را  ب   کوبمیدر  خشم  با  داد   ی اسابقه  یو 

مچ    یوقت  میبگو  توانمی که به جرات م  نم ی. آنقدر خشمگزنمیم

  ت ینبودم. چون آن شب عصبان  ی عصب  نقدریرا گرفتم هم ا  یاب

ناراحت عج  یبا  ترس  مثل    ن یو  االن...  اما  بود  ببر    کیشده 

جلو  ی آماده  خواستند  هرچه  هستم.  ب  میحمله   رند یگرا 

رعنا را کجا    دینتوانستند و در آخر عمو بهنام مجبور شد بگو

.. تق . نایدخترش رام   ی کنم... درست است... خانه  دا یپ  توانمیم

ها مشت  تق...  مقابلم   میتق  سرقت  صد  در  به  شدت  با  را 

 :کشمیم اد یو فر کوبمیم

 .یدر رو عوض نیباز کن ا_

االن   گفت،یبه بهش تو نم  ی. کسخوردی! به حتم جا میعوض

 .کندی فحش نثارش م نگونهیا

 .باز کن گفتم_

 :رد یرا در دست بگ  میبازوها کندیم یسع هانیآ
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 .آروم باش_

هتواندی نم  اما نم  چ یو ه  زی چ  چی.  آرام کند.    تواند یکس  مرا 

ا  ز یچ   چیه نازن خال  نکهی جز  را سر آن زنِ  و   یحرصم  کنم 

بگ  را  پسرکم  ا  رم،یدست  به   نی از  بروم  بروم...  شده  خراب 

 .عشق ی . خانههانیو و هانیخودم و آ ی خودم. خانه ی خانه

 .باز کن_

ج  از فر  غیشدت  م  سوزدیم  میگلو  ادیو  به سرفه  ... افتمیو 

 :کندیو کمرم را نوازش م ردیگیمرا در آغوش م هانیآ

 .. آروم باشزمی ... آروم باش عزشی ه_

. چطور آروم باشم... بعد از اون همه هانیچطور آروم باشم آ_

همه سال اومده پسر منو برده...   نیکه سرم آورد، بعد از ا  ییبال

 چطور آروم باشم؟

 :کوبمیو به در م میآیم رونی آغوشش ب از

 .ی ری پسرمو ازم بگ یمگر از رو نئش من رد بش ؟ی شنویم_
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 :زندی لب م هانیآ

 .هانیبخاطر و_

. بعد  نمشیبی... بعد از سال ها م شودی در همان لحظه باز م و

  دمیترس  یو اواخر م  بردمیکه ازش حساب م  یاز سال ها زن

دوستش    ز یکه قبل از آن اتفاق با وجود همه چ  ی. زندمیدی را م

 ی کلمه مقدس مادر که بعض  فی... حخوانمشی داشتم. مادر م

 ن یاز ا  گریترسم. دی نم  گری. دکشندشیبه دوش م  هااقت یل  یب

نم تنها حسترسمیزن  بنابرا  ی.  است  تنفر  دارم    تمام   نیکه 

  د یآیناخودآگاه باال م  میهاو دست  زمیرینفرتم را در چشمم م

که من تو را    شودی ... باورت نمکندی و به صورتش برخورد م

دخترزده  نه؟  کرد  ی ام  بزرگش  دختری که  جور   ی .   ی که 

کرد بتوان  ی بزرگش  بدتر  یکه  به  سواستفاده    نیازش  شکل 

  .یکن
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م  ی رو  دست  ی و چشمان سبزش... چشمان  گذارد ی صورتش 

. مثل همان زمان شودیارث داده است ترسناک م  هانیکه به و

 .دمیترس یچشم ها م  نیها که از هم 

 :ردیگی را م امقهیو او  شومی م داخل

 .من مادر توام ؟یکنی من بلند م ی دست رو یبه چه حق_

 :دیآی و پر خشم به سمتش م بنددی در را م هانیآ

 ...ش رعنا دستت رو بک_

  ره ی خ هانیباال رفته به آ ی و با ابروها آوردیم ن ییرا پا  دستش

 :شودیم

 ...خاله رعنا بودم که روزیبه به آقا داماد. تا د_

 :میگویداغان م یاعصاب با

 من کجاست؟ هانیپسرم کجاست؟ و_

 :زنمی م ادیفر
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 ...هان ی... وهانیو_

. با شودی از اتاق ها باز م  یکیو در    زندی م  شی هم صدا  هانیآ

فروغ چشمم   نا،یرام  دنیاما با د  شومی م  رهیبه در خ  یدلتنگ

  .رودی م نیاز ب

 :شودی م کیبا پوزخند نزد نایرام

 سالم عروس داماد خوشبخت. ماه عسل خوش گذشت؟_

از من ندارد و    ی هم دست کم  هانیآ  میبگو  توانمی جرات م  به

رام نگه داشته است. بخاطر من، بخاطر من آ  ی خودش را برا

  نا ی... رامکندیم  یلکسیخشم مرا کنترل کند وانمود به ر  نکهیا

 :دیگوی م هانیرو به آ

[05.07.21 16:07] 

#1۰۰ 

کرد_ شکسته  ی فکر  دل  نممن  ی اتاوان  بد   یلیخ  د؟یدیو 

  ...بخاطر اون. هانیآ ی کرد
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اشاره م  با حرفش را قطع   هانیآ  ادیو فر  کندیدست به من 

  :کندیم

صدات رو بشنوم.    یحت  خوامینم  نای. خفه شو رامخفه شو_

  .تف هم رو صورتت بندازم ی ندار اقتیل

  :دهدیبه رعنا ادامه م رو

بر  هانیو_ به زور که نممیرو صدا کن  نگهش    نجایا  ی تونی . 

  .ی دار

... هنوز مثل آن موقع ها الغر و شودیم  نهیدست به س  رعنا

  .است  دهیکش

  میکه خودش تصم   دهینرس  فی چرا نتونم؟ هنوز به سن تکل_

  .باشه ی ک شی پ  رهیبگ

صبر کنم.    کندی با دست اشاره م  هانیحمله کنم که آ  میآیم

  :دیگو ی و خودش م
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. هانهیو  ی شناسنامه  ی الزم به ذکره که اسم من و افسون تو_

  .میبگو کجاست که بر سی پس تا زنگ نزدم پل

... از کندینگاه م  هانیو با غم به آ  ندینشیمبل م  ی رو  نایرام

بودم که به خودم   یعصب  نقدری. اشومی خوشحال م  هانیحرف آ

ا هرگز  نم  نیبود  ذهنم  به  آزاد  آمدیحرف  را  دستش  رعنا   .

ب  کندیم را  چشمش  آ  نیمردمک  و  بدل   هانیمن  و  رد 

  .کندیم

ا_ ول  ه؟ ینجوریإ  ببرش...  االن  چ  رمیم  یباشه  رو   زی همه 

که بچه    دمیم  ی ان ا  ی و درخواست تست د  کنمی م  یدادگاه

  ...بدن لیتحو شی رو به مادر واقع 

  :دهدیادامه م یطانیرو به من با لحن ش 

  .یکن یخداحافظ "پسرم"با  یتونیتو هم تا اون موقع م_

  :شومیو به سمتش حمله ور م  کنمیرا مشت م دستم

  ...پسرم  یگیبه پسر من م  یکن یتو غلط م_
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م  میجلو  هانیآ م  ردیگیرا  تقال  رکنمی اما من  رعنا    یلکسی. 

  .کندی اعصابم را داغان تر م

آ_ کن  غلط هانیولم  تو  تو...  نه  منه  پسر  اون  کن...  ولم   ...

  ...ی ریو ازم بگپسر من  ی تونیدادگاه... نم ی بر یکنیم

  !مامان؟_

برم  شی صدا  دنیشن  با تقال  از  آدارمی دست   ی حلقه  هانی... 

و ناخودآگاه    کنمی . نگاهش مکندیدستش دور کمرم را شل م

م پرواز  سمتش  مکنمیبه  آغوشش  در  تند    رمیگی .  تند  و 

را، گردنش را، صورتش را...   شی... موهابوسمشیو م  میبویم

ا آرام  و  ساکت  او  م  ستادهیاما  دست   ستمیایاست.  را    شو 

  :رمیگیم

  .می. برزمیاومدم دنبالت عز_

  :کشدی م رونیرا از دستم ب  دستش

  .آمیمن نم_
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 ی نجوریاصال چرا ا  د؟یآیچه نم  یعنی.  کنمینگاهش م  متعجب

  کند؟ی نگاهم م

   مامان؟ یچ یعنی_

  ...یستین گنی م نایا ؟یمامان منمگه تو _

  :کنمی و با غم نگاهش م شومیم خم

  .من مامانتم_

من  گنیم  یول_ دنتو  به  همی اوردین  ایو  دروغ   شهی .  بهم 

  .یگفت

  ...ی... تو پسر منهانیمن تورو بزرگ کردم و یول_

  .رنجاندی نگاهش دلم را م ی سرد

  .دی. خودتون برآمیمن نم_

م  در اتاق  وارد  واجم  و  هاج  نگاه  را    شودی مقابل  درش  و 

مکوبدیم پر  جلو  شودی . چشمم  م  زششیر  ی اما  . رمیگی را 
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رعنا   ی جلو  خواهمی کنم. نم  هیرعنا گر  ی جلو  خواهمی نم  گرید

  ...خواهمی... نمخواهمیضعف نشان دهم. نم

  :دیگویو کنار گوشم م ردیگیدستم را م هانیآ

. از دستت ناراحته واسه هیعیرفتار ها طب  نیشده. ااالن شوکه  _

  .می بر ای. بکنهیم ی نجوریا نیهم

  :میگویم ی دلخور با

  ام؟یب هانیبدون و ی چجور_

  .درست بشه  یتا همه چ یتحمل کن ی مجبو_

  :دیگویم رعنا 

  نیشناسنامه من از ا  ی تو  ادیبهش وعده نده. اسمش ب  یالک_

  .ندشیبینم چوقتی ه  گهیو د  برمشیشهر م

او را کامل از    خواهدی پسرم را ببرد؟ م  خواهدی. م لرزدی م  دلم

بگ م  رد؟یمن  مرمیمیمن  او  بدون  من  زبانم  رمیمی...   .

چرا    دانمیباشم اما نم  ی قو  خواهمی. ممیبگو  ی ز یچ  چرخدینم
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التماس    هانیاز پشت در به و  گر یزبانم قفل شده است. بار د

نم  کنمیم آدهدیاما جواب  با  اجبار  به  و    هان ی.  خانه  آن  از 

که   یو اشک  شومی م  نی. سوار ماشرومیم  رونیشوم ب  ی هاآدم 

  .شودیم ر یرا گرفته بودم سراز  شیبه زور جلو

عشق که    ی خودمان. خانه  ی . خانهمیشویوارد خانه م  هانیآ  با

و حاال   کردمیم  ی نیب  شی را پ  ییروح است... چه روزها  یاالن ب

  ره یت  یبی به طرز عج  میام برامورد عالقه  ی چه شده است؟ خانه

  .استشده  کی و تار

 ی . سرم را رو بوسدی و صورتم را م  ردیگیمرا در آغوش م  هانیآ

دل   ی. کمرمیآرام بگ  یبلکه با وجود او کم  گذارمیم  اشنه یس

  .قرارم آرام شود یب

  :دیگوی و م نشاندیم میموها ی رو گرید ی ابوسه

   .میکنی . باهم درستش ممیکنی درستش م_

*****  
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[08.07.21 22:08] 

#1۰1 

  ی هفته غمبرک زدن و غصه خوردن و عمال زندگ  کیاز    بعد

م  ینکردن، کم رو  میآی به خودم  از  روز    ی و  تخت که چند 

رو زده   ی است  مآن چمبره  بلند  است دشومی ام  ...  گری. بس 

. کندی را درست نم  ی زیکردن چ  ی ضعف نشان دادن و زندگ

  د یکرده است که با  یکرده است؟ چه گناه  یچه گناه   هانیآ

 ستی ن شمیام پ را شروع کند؟ جگر گوشه اشیزندگ   ی نجوریا

 د یهم درست... اما نبا  نیا  دهدیرا نم  میهادرست، جواب تماس

, آخرش که  دیگوی . عمو بهنام راست مرمیبگ  ده یرا ناد  هانیآ

... رعنا هم تا بخشدیو مرا م  دیآ یم  رونیشوک ب  نیاز ا  هانیو

را    نجایا  خواهدیم  یک شوهرش  آن  و  بگذارد؟    تنهابماند 

 یقبول نکرد... رعنا برا   ش یهاکه هرگز رعنا را با بچه  ی شوهر

دارم باالخره    نیقی.  رودیه است اما باالخره مچزاندن من آمد

  هان یوجودم هرگز از وجود آ  ی ... درست است ته ته ها رودیم
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  یقو دیضعف نشان دهم. با دیاما نبا باشد،یاو راحت نم شیپ

  .به شوهرم برسم   دیرفتار کنم. با  ی قو دیباشم. با

م  رم یگی م  دوش خوب  لباس  موهاپوشمی و  سشوار    می.  را 

  یو دست  کنمیم  یخوب  شی . آراکنمیو با اتو مو صاف م  زنمیم

و   میآیم  رونی... از اتاق بکشمیرنگ در تنم م   یآب  راهنیبه پ

مانده   یلیخ  هانی. هنوز به آمدن آاندازمیبه ساعت م  ینگاه

م ا  شیبرا  توانمیاست.  خوشمزه  بس کنمدرست    ی شام   ...

د زحمت   رونیب  ی غذا  گریاست...  به  را  نور  خاله  و  خوردن 

  .انداختن بس است

. خداروشکر در  زندی برق م  ی زی . از تماندازمیبه خانه م  ینگاه

  ن یکنارم داشتم که حواسش به ا  ی مرد  یحالی ب  ی روزها  نیا

  .بود زهایچ

. اندازمیدر خردکن م  ازیو پ  آورمی م  رونی چرخ کرده ب  گوشت

و با هم مخلوطشان   زمیریخرد شده داخل گوشت م  ی ازهایپ

اکنمیم صفحه  گاز  م  ی ...  روشن  را  شعله  از    کنمیبدون  و 
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و گوشت   گذارمیگاز م  ی . تابه را رودارمیبرم  ی اتابه   نت،یکاب

  .کنمیتابه پخش م ی خورده را رو هیادو

بپزد و به   یطرف گوشت به خوب  کیکه    کنمیرا رها م  تابه

بدهم. چقدر   یامیپ  هانیکه به آ  رومی در اتاق م  لمیسمت موبا

  .روزها از او غافل شده بودم  نیا

ز  گردم یم  لمیموبا  دنبال آخر  در  پ   ری و  . کنمی م  شیدای پتو 

. شب و شومیمواجه م  هانیبا عکس و  کنمیصفحه را که باز م

شده  دروزم  آهشیهاعکس   دنیبوس    دنیاست  . کشمی م  ی. 

  .شودی درست م  زیباشم... همه چ فیضع دینبا

آ  خواهمیم پ  ام یپ  هانی به  من  از  زودتر  که  باال    امیدهم  او 

  .دیآیم

  "زم؟ یعز یخوب"

برازنمیم  یپر عشق   لبخند تنگ شده است.   شی. چقدر دلم 

  .هفته کنارش بودم اما چقدر دور بودم  کی
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  "؟ی آیم یک ؟یبدم. تو خوب ام یمنم اومدم بهت پ"

 امش یو همانطور که پ   شومیانه موارد آشپزخ  لیهمراه موبا  به

  .گردانمی گوشت را برم خوانم،ی را م

 ی خوریم  ی. شام چستیسرم شلوغ ن  آمیفدات بشم. زود م"

  "ارم؟یب

 ،ی متوسط  الهیو داخل پ  آورمیم   رونیب  خچالیگوجه از    رب

  .زمیریقاشق مدو 

  "کنمی. خودم دارم شام درست مزمی عز خوادینم"

برا  ی قلب  کریاست  از را متوجه   اشیخوشحال   فرستدیم  میکه 

  .شومیم

  "زمی دستت درد نکنه عز"

  "... منتظرمای زود ب"

آب، به همراه نمک   یو داخل رب کم  گذارمیرا کنار م   لیموبا

و   زنمی. سپس با قاشق هم مزمیریم  اهیو زردچوبه و فلفل س
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به خوردش    گذارمی و م  زمیریپخته شده م   ی اکباب تابه   ی رو

  .کنمی خالل و سرخ م ینی زم بیبرود. در کنارش س

م  وارد مشومی اتاق  است.  گرفته  بو  لباسم  ها  انی.    م یلباس 

ز لباس  ن  گردمیم  ییبای دنبال  لباس  به   ی باز  مهیو چشمم 

را مخورد یم لبم  نپوش  دنیپوش  نی. بگزمی ...  دودل    دنشیو 

  ک یهم    یفو از طر  کشمیخجالت م  هانیهستم. خب هنوز از آ

  ی آن سرهم  او لباسم را ب  کنمیدل م   کی هفته است که...دلم را  

  هان یکه آ  ی . عطرکنمی رنگ عوض م  د یشلوارک کوتاه و باز سف

. شومی از خودم از اتاق خارج م  یو راض  زنمیعاشقش است را م

  .ندی بب ی نجوریبودن بهتر است مرا ا دهیهفته ژول   کیبعد از 

[08.07.21 22:08] 

#1۰۲ 

م  ظروف در  را  خور  زی شام  روشن    نمیچیم  ی ناهار  و شمع 

  یی طال  ی هاو فقط هالوژن  کنمی . چراغ ها را خاموش مکنمیم

. زنمی م  امی باز  کیبه رمانت  ی . لبخند گذارمیرنگ را روشن م 
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راموش کرده بودم؟  چند  کردن را ف  یچند سال بود که عاشق

عشق نظر  از  که  بود  بودم؟   یسال    گذشته سال    یلیخ  تنها 

از دست    ی ... االن وقت جبران است. جبران روزهایلیاست... خ

حال خوب را خراب کنند.    نی ا  نای رعنا و رام  گذارم یرفته. نم

  ی ریتو بم   نیا  گر یکه خودشان بفهمند د  مانمی م  ی آنقدر قو

  .و دست از سر پسرکم بردارند   ستیها ن ی ری از آن تو بم

. سرشار از عشق  دهدی م  هانیزنگ خانه نشان از آمدن آ  ی صدا

  .کنمی باز در را باز م ی و با رو  رومیدر م ی به سو

  .زمی سالم عز_

و چشمانم   شومی مواجه م  شی در دست ها  ی شاخه گل رز   با

م مزندی برق  سمتم  به  را  گل  با  ردیگی.  را   و  صورتم  عشق 

  :بوسدیم

  .سالم گل من_
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م  صورتش  نگه  گردنم  کنار  اندک  فاصله  با  بو    داردیرا  و 

  :کشدیم

  .افسونگر  ی اوممم... چه کرد_

  :میگوی و م خندمیم

  .شام بکشم بخور ایب_

  :دیگویم  طنتیو با ش ردیگی را م دستم

  شه؟یم  ر یاالن مگه دل من با شام س_

  :دزدمی و چشم م خندمی م محجوب

  .نشو ... لوسهانیإ آ_

  :گذاردی ام مچانه  ریرا ز  دستش

  .ی نبود  یخجالت نقدریقبال ا ؟یکشیخجالت م_

  :کوبمیم اشنه یآرام به س یمشت

 .شام سرد نشه ایلوس نشو... زود ب_
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[09.07.21 02:19] 

#1۰۳ 

  ینی زم  بیو لباس عوض کند، کباب و س   ردیدوش بگ  هان یآ  تا

و   نمیچیم  ییبایرنگ، به ز  یبهگل  یکیگرد سرام  سی را در د

  .کنمیم  نییتز ی با سبز

رو  سید آ  گذارمیم  زیم  ی را  حوله   یدرحال   هانیو  با  که 

  .دی آیم رونیاز حمام ب کندیرا خشک م  شیموها

  .افسونگر  یراه انداخت ییچه بو_

فضا   ینگاه م  ی به  م  اندازدی خانه  آب   دانمی و  در دلش  قند 

   .شودیم

. دستم را در  می خوریکنار هم شام م  کیهمان جو رمانت  در

م رو   رد یگیدست  را  لبش  م  ی و  قرار  عمدهدیآن  و   قی... 

  :دیگویو م دهدی. نگاه مهربانش را به من مبوسدیم

  .ی ه خودت اومدخوشحالم که ب یلیخ_
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  :دهمیو دستش را فشار م زنمی م لبخند

سرپا شم.   تونستمینم  ی . تو نبودزمی توام عز  ونیهمش رو مد_

  .ی که کنارم ی. مرسهانیآ یکه هست  یمرس

  ی . مطمئن باش به زودزمیعز  یمن از تو ممنونم که هست_

و خانواده سه نفرمون کنار هم شام   شمونیپ  اد یهم م  هانیو

  .میخوریم

  ی لیو  ی لیدلم ق  کندی را جزو خانواده حساب م  هان یو  نکهی ا  از

   .رودیم

  .انشاهلل_

  :دیگویم هانیو آ  میدهی شام خوردن ادامه م به

  .ره ینظ ی. بخورمی باره دستپخت تورو م نیاول_

  .زم ینوش جونت عز_

م   بعد هم ظرف  کنار  شام،  مرتب   میشوریاز  را  آشپزخانه  و 

چامیکنیم م  میخوریم  ی .  م  م یکنی و صحبت  ... میخندیو 
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بدون   خواهدیاست و من دلم نم  سایعقد نک  گریچند روز د

  .بروم هانیو

م  ی رو دراز  رو  کشمیتخت  را  قرار    هانیآ  ی نه یس   ی و سرم 

را در موهادهمیم م  می . دستش  نوازش   و  کندی فرو  را  سرم 

  :دیگویو م نشاندیسرم م  ی رو ی ا. بوسهکندیم

  خورم ی حال حسرت م  نیخوشحالم که دارمت. در ع   یلیخ_

   .که چند سال نداشتمت

. دستم  دهمیو مماس با صورتش قرار م  رم یگی را باال م  سرم

  :زنمیو لب م  گذارمیصورتش م ی را رو

 رو   ی زی گذشته چگذشته ها گذشته. حسرت خوردن واسه  _

. پس بهم قول بده کنهیفقط ما رو ناراحت م  کنهیعوض نم

  .ی و از لحظه لذت ببر ی حسرت نخور گهید

  .دمیقول م_

  .کندیو سرش را خم م زندی م ی لبخند
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*****   

[09.07.21 03:44] 

#1۰4 

  ن ی در ماش  د،یآی م  رونیب  ییبایکه از سالن ز   ندیبی او را م  یوقت

. چند ساعت است به انتظارش  شودی م  ادهیو پ  کندی را باز م

  .دیاینشسته است که ب

  :زند ی م شیصدا

  افسون؟_

برم  افسون تعجب  نگاهش   گرددی با  چشم کندیم  و   ش یها. 

  :دیگویم شود،ی م کشیکه نزد نایو به رام رد یگی آتش م

  ؟ی خوای م یچ ه؟یچ_

  .اومدم باهات حرف بزنم_

  .با تو ندارم یمن حرف_

  .شودیکه برود اما با حرفش متوقف م کشدی را م  راهش
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  باشه؟ هانیاگه راجع به و یحت_

_...  

  ...ی دوست دار  یلی پسرت رو خ  دونمی... منیبب_

  :دهدی و ادامه م  زندیم پوزخند 

حاضرم کمکت کنم که من رو، اما من    یداداش خون  یعنی_

  .مامان دست از سرتون برداره

  :زندیخند مکج افسون

  تو سرته؟ ی ای باز چه باز_

همه سال    نی. نه من نه مامان بعد از اگمیباور کن راست م_

 تونم ی م نی. واسه هممیخون نداربه اون پسر هم  یحس خاص

   .پسرت رو پس بدم یبه راحت

  :کندی و نگاهش م ستدیایم  نهیبه س دست

  .پسرمو ار یخب؟ ب_
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  .... شرط دارهگهینه د_

  ؟یچه شرط_

  :دیگویو م ردیگیم ینفس نایرام

  .یجدا بش هانیاز آ_

رام   خنددیم   زیر  افسون م  نایو  وا  تعجب  به  ...  داردی را 

  :دیگویو م شودیم لیبه قهقهه تبد اشزخنده یر

با خودت فکر   یچ  ؟یبا افسون هفده ساله طرف  ی فکر کرد_

  کنم؟ی من شوهرمو ول م یکنیکه فکر م  ی کرد

  بخاطر پسرت. ارزش نداره؟ اخ شد؟_

  :دهدیصورتش تکان م ی جلو  دواریانگشتش را تهد_

  هان ی. آمونهیپسر من، جون منه و تا آخر عمر جون من م_

  .گذرمی نم چکدومی وجودمه... من از ه ی مه یهم ن

_...  
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واسه تو داره؟    ی چه سود  هانی... جدا شدن من از آیراست_

  .ندازهیتف تو صورتتم نم  گهید هانیآ

رام   یب به خشم  م  ،نا یتوجه  م   کندی پشت  رام رودیو  با   نا ی... 

  :دیگویم رلب ی و ز آورد یم رونیرا ب لشیموبا تی عصبان

  .یخودت خواست _

از پاسخ    بای. تقرماندیو منتظر پاسخ م  ردیگیرا م  ی اره شما

   .دیآیم یاب ی که صدا شودی م دیناام

  ؟ی و کرد فکرات _

   .کنمی جور م تیرو واسه هم سلول آره. اون پول _

  .نره ادت ی میامانت_

  :دیگویانتقام از افسون م  ی و برا زندیپوزخند م  نایرام

  .آرمشیاون با من. واست م_

  :خنددیچندش م  ،یاب
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  ش؟ی اریم یک_

  .آرمشیدادن. همون روز م  تیکه فرار همون روز _

  رلب ی. زکندیو پلکش را باز و بسته م  کندیرا قطع م   تماس

  :دیگویم

  .نشونمتیم اه یدارم واست افسون خانم. به خاک س_

*****   

[09.07.21 13:45] 

#1۰5 

و  شودی انتظار، به همراه آرتان از در وارد محضر م یاز کل بعد

برا م  شی دلم  از  کشدیپر  بعد  دور   ازدهی.  .  نمشیبیم  ی روز 

از من جدا    کیسال    نیرا که چند  یکس بود  روز هم نشده 

روزها جز  به  م  ی باشد...  سمتش  به  عسل...  در    رومی ماه  و 

دور    رااو هم دستش    یو در کمال شگفت.  فشرمشیآغوشم م

   .... پسرکمکندی کمرم حلقه م
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  .کنمی و صورتش را غرق بوسه م کنمی م نگاهش

  .دلم واست لک زده بود_

  .منم دلم تنگ شده بود مامان_

ا  دنیشن از  بعد  زبانش،  از  مادر  دن  دیفهم  نکهینام  به   ا یمن 

م  اوردمش،ین خوش  را  دلم  نگاهکندیحال  آرتان   ی.  به 

   .کنمی و با لبخند تشکر م اندازمیم

بار در   ن یاول  ی و من برا   ندیآیبهناز به عقد هم درم   و   ساینک

داماد  ام،ی زندگ شوق  م  ی اشک  داماد نمیبیرا  شوق  اشک   .

   .عاشق

را به    هیو کارت هد  کنمیحلقه م  هانیآ  ی را دور بازو  دستم

م تبر  دهمیدستشان  آغوشم ...  مییگویم  ک یو  در  بهناز 

  :دیگویو کنار گوشم م ردیگیم

که    یبگم. مرس  سا یبه نک  زو یهمه چ  ی که باعث شد  یمرس_

  .میبه هم برس ی باعث شد
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  :رمیگی را م  دستش

  .دی . خوشبخت بشزمینکردم عز ی من کار_

برا  ساینک را  م   م یآغوشش  فرو    کندیباز  آغوشش  در  من  و 

  :میگویو من م بوسدی را م امیشانی . پرومیم

  .یبش نی خوشبخت تر_

  .زمیممنون عز_

. میروی م  ساینک  ی جشن کوچکشان به خانه  ی از محضر، برا  بعد

برا   ی اخانه تغ  لهی وس   ی سر  کیازدواجشان    ی که  را    ر یی ها 

   .اندداده 

  :میگویم  هانیو رو به آ  رمیگیرا م  هانیاز جشن، دست و  بعد

  خونه؟ می جان بر هانیآ_

  :شودیم کمیو آرتان نزد دهدیسر تکان م هانیآ

  ...یفقط آبج_
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  جانم؟_

  .شب ببرم  رو  هانیرعنا گفت حتما و_

  :کنمیهم م  ی تو اخم

  چرا شب بره اونجا؟ ؟یچ یعنی_

  :دیگویم هانیآ

  .آدی ما بمونه؟ بهش بگو فردا م شی امشب پ شهیم یچ_

 هانیو  گریاز امشب د  کردمیبودم که فکر م  الیخوش خ  چه

  .رودینم شمی از پ

  ره؟ یو بگمن ی جلو خوادیم یبره. ک ذارمینم_

  :دیگویم هانیو

  .مامان بذار برم _

  :دهدی و او ادامه م کنمی تعجب نگاهش م با
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م_ نرم  اگه  که  گفت  بهم  من کنهیم  تی شکا  رهیاون...   .

  .اسم تو از شناسنامه من پاک بشه. بذار برم خوامینم

خطاب کرد    "او"مادر    ی رعنا را به جا  نکهیاز ا  یاوج ناراحت  در

  .شومیاز من دل بکند سرخوش م  خواهدی نم نکهیو ا

که حتما   رم یگیو قول م   کنمیم   ی خداحافظ  هانیاجبار از و  به

من   شی پ  خواهدیم  یشب  دیبه من زنگ بزند و به رعنا بگو

. آرتان  زندیدلم شور م  نقدریچرا ا   دانمیاما نم  رودیبماند. م

  .از قلبم برداشته شد ی او انگار دوباره تکه  بردی او را م

*****   

[13.07.21 17:23] 

#1۰۶ 

به    ،یخال  ییرای پذ  دنی. با دشودی با شتاب وارد خانه م  نایرام

و دربش را باز    رود یو م  ماندیدر آن م  هانیکه و  یسمت اتاق

  :کندیم
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  هان؟یو_

روزها بازهم ساکت و مغموم شده است، صاف    نیکه ا  هانیو

. همانطور که  رودیبه سمت کمد لباس م  نایو رام   ندینشیم

  :دیگوی م زدیر یم نی زم ی رو یکی یکیرا  هانیآ ی لباس ها

  .نت. پاشوماما شی ببرمت پ ومدهیپاشو. پاشو تا مامانم ن_

  :دیگویمتعجب م هانیو

  ...دادگاه رهیواقعا؟ اما مامانت گفت که م_

و حرفش را    کشدیم  ن ییرا از کمد باال پا  هانیچمدان و   نایرام

  :کندیقطع م

  .رسهیبهتون نم چکسی دست ه  گهی. ددیکنی فرار م دیدار_

  ؟یچ  هانیعمو آ_

  :دیگوی و سپس م کندیمکث م ی الحظه ی برا نایرام

  .ومدهی. پاشو لفتش نده تا مامان نآدیاونم م_
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م  هانیو جا  شودی خوشحال  از  م  شی و  رامشودیبلند    نا ی. 

م  گذاردی م  ش یتنها لباس عوض  او  از  کندی و  هردو  . سپس 

ب رامشوندیم  نا یرام   نیآمده و سوار ماش   رونیخانه   ی ب  نای... 

  :دیگویم  هانی. و کندیم  یآشفته رانندگ  یتند و کم  حواس و

  .ممنون_

  :پرسدیحواس م یب نایرام

  هان؟ چرا؟_

  .یکنیبهمون کمک م ی چون دار_

براشودیم  عوض   نایرام  ی چهره   رنگ  مانیپش  ی الحظه  ی . 

به    شودیم م  ی دهایتهد  ادی اما  عقب   تواندینم  افتد،یاو که 

  .افسون را بدبخت کند دیآیبدش نم ی بکشد. از طرف

زنگ    لشیهستند. موبا  ر یو هنوز در مس   گذرد ی م  یساعت  کی

  :دیگوینام مادرش م دنی و با د خوردیم

  .اد یمامانه. صدات درن_
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اتصال تماس را   کونیآ  نای و رام  دهدیسرش را تکان م  هانیو

  .دهدی فشار م

  بله مامان؟_

  :دیآیرعنا نگران م ی صدا

  تو؟ ییکجاست؟ کجا یدونی. تو نمستین  هانیو نایرام_

  :رودیو دل نقشش فرو م کشدیم یقی نفس عم  نایرام

  کجاست؟ ست؟ین یچ یعنیمن سرکارم مامان. _

وسدونمینم_ نه  هست  خودش  نه  افسون    یعنیهاش.    لهی. 

  بردتش؟

   .دونمینم_

اون بخواد    کنهی نم  ی کار  نیفکر نکنم کار افسون باشه. همچ_

  . نکنه خودش رفته باشه؟برهیببره جلو چشم من م

  ...دیشا_
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  !ادیسرش ن ییبال_

  :زندیپوزخند م  نایرام

  ؟یشی نگرانش م_

باشه من   یمگه دل من از سنگه؟ هرچ  شمیمعلومه نگران م_

  .آوردمش  ایبه دن

  .شهی م داشینگران نباش. پ _

.  شودی م رهیساکت و آرام خ هانیو به آ کندیرا قطع م  تماس

برادر خواهر  ا  ی چرا حس  که    نی به  آنطور  چرا  ندارد؟  پسر 

هرچه   لشیرا دوست ندارد؟ دل  یک ی  نیرا دوست دارد ا  نیامیبن

   .کندیدادن م هست او را وادار به ادامه 

را   نی. ماشرسندیو به آن خانه خرابه م  گذردیساعت م  مین

  :دیگویم هانیو و   داردینگه م

  نجاست؟یا_

  :کندیاش را تر ملب خشک شده  نایرام
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  ....رهآ _

_...  

  !به سالمت برو _

ماش  هانیو صندوق   شودیم  اده ی پ  نی از  از  را  چمدانش  و 

را باز   اطیو در درب و داغان ح  ستدیای. دم خانه مداردیبرم

صداکندیم با  در  م  ی ژیق  ی .  رامشودیباز   ی الحظه   نای... 

آنکه کار    ی است. برا  ری د  ی زیهرچ   ی اما برا  شودی م  مانیپش

دهد و از  ی پدال گاز فشار م  ی را رو  شی دست خودش ندهد، پا

  .رودی آنجا م

. درب  گذردیو نه چندان بزرگ خانه م  فیکث  اطی از ح  هانیو

م  ی اشهیش باز  را  م  کندی خانه  وارد خانه  در    ی. کسشودی و 

  :دهدیقورت مو آب دهانش را  ترسدیم ی... کمستیخانه ن

  مامان؟_
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چ  اما م  ی زی با  م  ند،یبیکه  م  زدیری دلش  تنش  ...  لرزدیو 

  !فهمدینم ی زی چ گریو د رودیم یاه ی چشمانش س

*****  

[15.07.21 12:50] 

#1۰۷ 

رعنا جا    دنیو با د  شوندیعمو بهنام م  ی وارد خانه  ینگران  با

روخورندیم دست  افسون  م  ی .  وقتگذاردی قلبش  از  که    ی . 

او گفت فور ببه خانه  ی خاله نور به  احساس کرد    ند،یایشان 

مرتبط با    ی احساس کرد خبر  ی... حتستیدر راه ن  یخبر خوب

  ه،یشده از گر  رخباشد و االن وجود رعنا با آن چشمان س  هانیو

  .کندیم ی احساس را قو نیا

  پسرم کجاست؟ کنه؟یم  کاریچ  نجایا نی شده؟ ا یچ_
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م  رعنا  هق  هق  چافتدیبه  چه  رعنا  ی زی.  که  شده   ی باعث 

و    رسدی به ذهنش م  یکند. افکار شوم  هیگر  نگونهیدل اسنگ 

  :پرسدیلرزان م

  افتاده؟ یشده؟ اتفاق یپسرم کجاست؟ چ_

  :ردیگی و دستش را م دیآی نور به سمتش م خاله

  ...... نگران نباش... فقطزمیعز_

  ؟یفقط چ_

  :دیگوی بهنام م عمو

  .رعنا فرار کرده ی از خونه  هاشلهیبا وس هانیو_

  ؟یچ_

و آرتان    س یکه پرد  فتدیب  خواهدی و م  شودیسست م  شی پاها

. ناباور  ندی مبل بنش  ی رو  کنند ی و کمک م  ندیآی به کمکش م

  :دیگویم
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 یی. اون جاکنهینم  ی کار  نیوقت همچ  چیه  هان ی.. اما واما._

  .رو نداره تنها بره

  :غردی خشم رو به رعنا م با

  ؟ی سر پسرم آورد ییچه بال_

  :دیگوی م هانی. آدزددی چشم م رعنا 

  اون رفته؟  ی رفته؟ تو کجا بود  ی چجور_

  :دیگوی خش دار م ی و با صدا  کندیگلو صاف م  رعنا 

 ی بار نبود تو  نی هم سرکار بود... اول  نایداشتم. رام  دیمن خر_

  .رفتیوقت نم چیاما ه موندیخونه تنها م

  :کشدی م شیبه موها یدست هامیآ

  خب؟_

  .هاشلهینه خودش هست نه وس دمیاومدم خونه... د_

  :کوبدیم ش یپاها ی رو یتابیبا ب افسون
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  .رونی ب ادیسرش ن ییبچه. بال نی. کجا رفته ای وا_

  :پرسدیم هانیآ

  اتفاق افتاد؟ نیا یک_

  .امروز ظهر_

  :دیگویم هانیآشفته رو به آ ی با التماس و چهره  افسون

  .میکن داشیپ  می. تورو خدا بری کالنتر میبر_

  :دهدی بهنام سرش را تکان م عمو

  .باهاتون امی من حاضر شم ب دیس یآره. وا_

اتاق م  عمو به  ب  رود ی بهنام  افسون  را تکان   یو  قرار خودش 

  :دیگوی . رو به رعنا مدهدیم

بخاطر لج و   ی دی د  ؟یستیکردن واسش ن  ی مادر  ق یال  ی دید_

خوب شد االن؟ هان رعنا؟   ؟ی سرش آورد   ییچه بال  ی لجباز

  راحت شد؟  التیخوب شد االن؟ خ
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  :کشدیرا باال م اشی نیب رعنا 

نم_ ن  ی نجوریا  خواستمیمن  سنگ  از  دلم  من   ست یبشه. 

  .اد یسرش ن ییبال خوامینم

  .تو دلت از سنگه. از سنگ_

  هان ی. آدیآیافسون م  فیک  ی از تو   هانیآ  لیزنگ موبا  ی صدا

 دن ی. با دآوردیم  رونیرا ب  لشیو افسون موبا  شودی م  کشینزد

پرونده  هانیآ  لی نام دوست وک را در دست گرفته    یاب  ی که 

را از دستش    لیموبا  هانی... آکندی نگاه م  هانیبود، متعجب به آ

  :دهدیو پاسخ م ردیگیم

  شده؟ یقربونت... چ ؟یالو... سالم داداش خوب_

آ  رنگ م  هانینگاه  م  شودی عوض  نگران  افسون  . ستد یای و 

  :کشدیرا م هانیآ نیو آست  شودی م کشینزد

  ... شده؟یچ..._

  :زندی م ادیفر هانیآ
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  اتفاق افتاده؟  نی ا ی چجور ؟یچ یعنی ؟یچ_

  هان ی. آگزدیو لبش را م  افتدی م  هیاز اضطراب به گر  افسون

  :کشدی م شیدست به موها یعصب

  .ی که خبر داد یباشه باشه. مرس_

. زندی به افسون نگران را م یو با ناراحت کندیرا قطع م  تماس

  :دیگویافسون م

  هان؟یشده آ یچ_

خبر را بدهد.   نیدر چشمانش نگاه کند و ا   دیآیدلش نم   هانیآ

 شدی. کاش مدیرا به افسون نگو  ی زیچ   نیهمچ  شدیکاش م

است... چشم   ر ید  گری مشکل را حل کند اما د  ییخودش تنها

  :زندیو آرام لب م  دزددیم

  !... فرار کردهیاب_

م  ی نه یدر س  نفس پرد.  شودیافسون حبس  و  نور    س ی خاله 

. بهنام از  ندینشی مبل م  ی و آرتان ناراحت رو  کشندی م  نیه



Page 579 of 623 

 

ب شن  دیآیم  رونیاتاق  با  منقبض   دنیو  فکش  افتاده  اتفاق 

   .شودیم

  :پرسدیم رعنا 

  ه؟یک یاب_

حمله  نیا  دن یشن  با سمتش  به  افسون  محرف،  و    شودی ور 

  .ست یجلودارش ن چکسیه

تقص _ تقص  ر یهمش  همش  نتونست  ریتوإ...  مواظبش   یتوإ. 

  .ینتونست ی. نتونستیاز پسرم مواظبت کن ی. نتونستیباش

بلند هق هق   ی ... با صداافتدیو از حال م   کشدی م  ی بلند  آه

که   گذرد یم  ی. کمکشدیاو را در آغوش م  هان یو آ  کندیم

  !...چشمانش بسته و از حال رفته است شوندیمتوجه م

***** 

[15.07.21 15:11] 

#1۰۸ 
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پاها  هانیآ خستگ  ی با  از  لِه  تنِ  و  مادرش    ،یناتوان  کنار 

 ره یو به افسون سرم خورده که غرق خواب است خ  ستدیایم

  .شودیم

  نشد؟ داریب_

  :دیگویم نور

کرد که باز با مسکن خوابش برد.   ی قراریب  نقدریا  چارهی چرا ب_

  ؟ی کرد  کاریتو چ

. کشدیسر افسون م  ی و دست رو  رودی به سمت تخت م  هانیآ

  .چشمش به افسون است اما مخاطبش مادرش 

  ...رو دادم   هانی. عکس وکردم  تیشکا_

  .بشه دای انشاهلل زود پ_

_...  

  .انشاهلل کار اون نباشه_

  :دیگوی مطمئن و ناراحت م هانیآ
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  .کار خودشه_

  :زندی م شی پاها ی رو نور

  !بردتش... اونم با چمدون ی ... آخه چجوری وا ی ا_

  .دهدی و به مادرش م  ردیگیچشم از افسون م هانیآ

پسره. تازه خوب شده بود. االن باز همون   چارهی. بدونمینم_

  .آرهیبالها رو سرش م

  :نالدیم نور

  .خدانکنه_

   .ستین شیخدانکنه حال  یل یپدوف ضیمر_

م  اخم فحش  کندی درهم  اب  یو  کمکندیم  ینثار  افسون   ی . 

  ی . با تمام عشقکندی نگران نگاهش م  هانیو آ  خوردیتکان م

  دار ی ب  نکهیاالن خواب باشد تا ا  دهد ی م  حیکه بهش دارد ترج

  :نالدی م رلبیباشد و غصه بخورد... افسون ز
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  ...هانیو_

  .بوسدی اش را مو چشمان بسته   شودی م  زیخمی ن  شی رو  هانیآ

  .زمیعز می کنی م داشیپ_

  .رودی و دوباره به خواب م نالدیم جیگ یکم افسون

*****   

[31.07.21 04:42] 

#1۰۹ 

 ایدر _یزالل_به_شب_یرگیت_به#

دزد  ده از  و  دهیروز  است گذردیم  هانیشدن  روز  ده   .

ندارم و چه سخت است که مجگرگوشه  را  آن مرد   دانمیام 

. چه سخت است که در خواب آوردیسرش م  ییمنفور چه بال

از    ی زی. چنمیب ی را م  کندیکه با پسرکم م  ییکارها  ی داریو ب

  هان یو  ی هاهیناله و گر  ی مادر است؟ صدا  ی سخت تر برا  نیا

م نزدشنومیرا  واضح...  اکی...  در  بس  از  تلخ!  روز    نی...  ده 
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سر    چینمانده است. ه  میبرا  یینا   گریکردم، د  هی و گر  ی قراریب

کردنش    دایبه پ  دیکه ام  یسرنخ  چی. هستیهم از آن ها ن  ینخ

   .داشته باشم

نشسته و    کیسرام  ی رو  نطور یو من هم   دیآیقفل در م  ی صدا

.  ردیگیو جواب نم  کندیسالم م  هانیام. آغم بغل گرفته   ی زانو

از خاله   دهدیدر دست که نشان م  ی ابا قابلمه  شهیمثل هم 

م آشپزخانه  در  را  آن  و  آمده  است  گرفته  غذا  ...  گذاردینور 

. ند ینشیم  کنارمو    اندازدیمبل م  ی را رو  لشیو موبا  چیسوئ

در خودم    ی... کمبوسدیرا م  میو موها  ردیگیمرا در آغوش م 

ر چند  بخاط  دانمی. مرمیفاصله بگ  خواهمیو م  شومیجمع م

نرس خودم  به  و  نرفتن  حمام  بو    دنمیروز  بدنم  است  ممکن 

تر از قبل  و محکم  چسباند یگرفته باشد. اما او مرا به خودش م

به رو به رو   ره یو خ  کنمی صاف م  یی... گلوفشاردی به خودش م

  :زنمیلب م

  ست؟ ین ی خبر_
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  :کشدی م آه

  .دمی. قول ممیکنیم داشیپ ینه... ول_

  :زنمیم یزهرناک  پوزخند 

   ؟یک گهید_

  :خوردی ام سر مگونه ی رو یاشک

  .کنهیده روزه داره به پسرم تجاوز م _

  ...شودی تر مدستش محکم ی حلقه

  ...دهی ده روزه داره عذابش م_

  ...شی ه_

  ...ده روزه_

_...  

ن  ییبال_ مهانیآ  اد یسرش  مترسمی...  جونشم   ترسمی... 

  !ره یبگ



Page 585 of 623 

 

ا  نیاول  نیا است  ترس   هانیآ  ی برا  پروایب  نگونهیبار   می هااز 

  .میگویم

  .خدانکنه_

  .ترسمیم یلی... خهانیآ ترسمیم_

م   بغض رو  میصدا  شودیباعث  را  سرم  اش   نهی س  ی بلرزد. 

موها  گذارد یم م  میو  نوازش  مکندیرا  اجازه    ی کم   دهد ی. 

  :دیگوی کنم سپس م  یخودم را خال

  .میپاشو شام بخور_

. اما وجود او  زدمی ده روز لب به غذا نم  ن ینبود در ا  هانیآ اگر

خودم را جمع و    یکم  شودیباعث م   ش،ی و صحبت کردن ها

   .کنم  یزندگ  یی کجورهای هان،یبرگشت و دیجور کنم و به ام 

*   

ب  نایرام مادر  به  وجدان  عذاب  م  تابشی با  و    کندینگاه 

  :دیگویم
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  .واست مهم باشه نقدریا کردمیفکر نم وقتچ یه_

از خون خودمه. از خون بچه هامه، درسته ازش گذشتم و  _

واسم فرق داره    نیام یخودم بزرگش نکردم، درسته با تو و بن

بازم هرچ امانت بود.   یاما  از خون خودمه و دست من  باشه 

   .نتونستم ازش مراقبت کنم

  :ردیگیسرش را به دست م نایرام

   ...دونستمینم_

_...  

  شده؟ یشاک یگی شوهرت؟ مگه نم شیپ ی گرد ی چرا برنم_

اما چجور  یشاک   یلیشده... خ  یآره. شاک_ ول کنم   ی شده. 

که اون    یبرسم درحال  میول کنم برم به زندگ  ی برم؟ چجور

  ره؟ی اس یروان هی پسربچه دست 
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تلخ  نایرام کرد،  زندی م  یپوزخند  ول  را  او  مرد  آن  بخاطر   .

به شخص    یدر بطنش را به راحت  نیشد و جن  ن یامی بن  الیخیب

  د؟ی گوی سپرد... االن چه م ی گرید

  ...ی بر دی باالخره که با_

  .رمیبشه م دای... پرمیم_

  ؟ینشه چ_

_...  

  ؟ینشه چ دای هان مامان؟ پ_

  .رود یراه م  یو با کالفگ شودی بلند م رعنا 

   .دونمینم_

  :دیگویم د،ی مکث و ترد یبا کم نایرام

  ...اگه بهت آدرسش رو بدم_
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ادامه    نای... رامکندی و متعجب نگاهش م  شودی متوقف م  رعنا

  :دهدیم

  ؟ی ریبعدش م_

  کجاست؟ یدونی تو از کجا م_

  :دیگویو رعنا بلند تر م   اندازدی م نییسرش را پا نایرام

  کجاست؟ یدونیگفتم تو از کجا م_

  :دیگویرفته م  لیتحل  ی و با صدا  ردیگیلب به دندان م  نایرام

   ...من_

_...  

  .یاب ش یخودم بردمش پ_

  :کشدی م غیج رعنا 

  ؟یچ_

[31.07.21 04:43] 
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#11۰ 

  :کندیرا نگاه م  ریسر به ز ی نا یرام  ی ناباور با

تونست_ چطور  تونست  ؟یکن  ی کار  نیهمچ  یتو  با   یچطور 

  ؟یکن ی کار نی داداشت همچ

. ی نداد  ادیداداشم؟ مامان داداشم؟ تو بهم محبت کردن و  _

به اون   ی ... تو باعث شدیرو تو دلم کاشت  نهیتو تخم نفرت و ک

  !بچه حس نداشته باشم

.رو جدا کنم  هان یافسون و آ  نکهیمن؟ من بخاطر تو واسه ا_

..  

  :دیگویمحکم م  نایرام

رفتار نکن انگار فقط   ی جوری  کنمی مامان. خواهش م  سی ه_

وانمود نکن انگار بخاطر   ی جوری.  یبخاطر من از پسرت گذشت

  ....ی عاشقش بود که ی اون مرد
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. رعنا با حال  کشد یم  یقیو نفس عم  کندیرا قطع م  حرفش

  :دیگویم  نایو رام  ندینشی نزار کنارش م

ذره واست ارزش دارم    هیاگه    ی. ولدمیبهت م  آدرسش رو _

پسرتو    ی جورینکن فقط    ینگو. خودتم معرف  ی ز ی درمورد من چ

  .ایو ب  ریبگ

تنها؟ بعدش چ  ی من چجور_  داشیپ   ی بگم چجور  ؟یبرم؟ 

  کردم؟

  :دهدیتأسف سر تکان م با

چ_ ک  نا؟ی رام  ی کرد  کاریچ  ؟ی کرد  کاریتو    ن یهمچ  یتو 

  ؟ی شد یآدم

  :زندیم پوزخند 

  .خودتم تی از خودتم مامان. حاصل ترب_

م  یکم سکوت  جا  نندینشیدر  از  رعنا،  سپس  بلند   شیو 

   .شودیم
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  .و ببرپاشو... من_

  :ستدیایم  دهینرس نایرام

  .رمیم مامان؟ لو ی چجور_

به همه   میگیو بهش م  میدیاز دست اون مرده نجاتش م _

  .بگه خودش فرار کرده... پاشو

   ...شوندی م نیو سوار ماش روندیم رونیاز خانه ب باهم

  کند ی را متوقف م  ن یماش  نا یرام  ،یکردن راه طوالن  یاز ط  بعد

  .کندی را در کنارش ترک کرد، نگاه م هانیکه و ی او به خانه 

   .نجاست یا_

  :دیگویم رعنا 

  .ام یتا من ب ن یبش  نجایهم_

  :دیگوی م نایشود. رام ادهیکه پ کند ی را باز م در

  ...مامان_
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_...  

  !مراقب خودت باش_

باز مشودیم  اده ی و پ  دهدیسر تکان م  رعنا را  و    کندی... در 

 یاشه یو با ترس، در ش  داردی. آرام قدم برمشودی م  اطیوارد ح 

  .کندیباز م  یرا به آرام

ها  ... به اتاق ندیبیرا نم  یاما کس  اندازد یبه داخل خانه م  ینگاه

م کسکشدی سرک  هم  باز  اما  نم  ی.  را  ندیبی را  ها  کمد   .

...  تسی... نکندینم  دا یپ  هانیاز و  ی ها را اما رد  له یوس  گردد،یم

  .ستین نجا ی ا گری انگار د

. سوار  کندی با ترس نگاهش م  نا یو رام   زندیم  رونیخانه ب  از

  :دیگوی م نای و رام شودیم نیماش

  کجاست؟ هانیشد؟ و یچ_

  .بردتش نجای. از استین_

  ...ی وا ی ا_
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که   یسیپل  نیبا ترس ماش  نایو رام  دیآیم  سی پل  ری آژ  ی صدا

   .کندی نگاه م کنند،ی راهشان را سد م ی جلو

   .شودیم اده یپ  نیبا لرز از ماش نایو رام  دی آیجلو م  سیپل

  شده؟ ی زی...چیچ_

  :دیگوی م نای و رام خواندینامش را م سیپل

  .بله خودمم_

 شونیبا ا  ی شما به علت ارتباط با متهم، مشکوک به همکار_

  .دیایب  ی با ما تا کالنتر  دی. بادی پارسا هست   هانی و  دنیدزد  ی برا

آخر    نجای. ارودیو سرش دوران م   شودیدستش شل م  نایرام

  !...خط است

*   

از    یها... حتو زمان، از آدم   نیهستم. از خودم، از زم   ی عصبان

 یهستم. از خودم که زمان  یو هرکس عصبان  زی خدا.... از هرچ

است    رحمیب  نقدری.... از او که ادانستمی ناانسان را خواهر م  نیا
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ساله! از    ازدهیخون خودش هم رحم نکرد. به پسر  که به هم 

است فراموشم کرده است.   توق  یلیکه خ  ییخدا هم... از خدا

ا زندگ  نیاز خدا که  وارد  را  ها  از خدا که    یآدم  مان کرد... 

ا از  بعد  سال،    نینگذاشت  ط  کیهمه  را    ی عم خوشبختماه 

  .بچشم

 شود ی م  یدادگاه  گریاند و چند وقت داعتراف گرفته   نا یرام  از

. انگار پسرم ستی ن  شیدایهنوز پ  ی. اما اببرندیحکم م   شیو برا

. خدا لعنتش کند. خدا  نیاند در زمرا برداشته و هردو آب شده 

نکن...   نیدشمنت را نفر  یحت  ندیگویگرم بزنتش... م  نیبه زم

هستند و    نیبدتر از نفر  قیال  ت،یانسان  یب  ی ها آدم   یاما بعض

م  ی کار  ن یکمتر  نینفر که  کرد...   توانیاست  حقشان  در 

شدنش را بخواه....    تیدشمنت هم از خدا هدا  ی برا  دیگویم

اند در حقمان کرده   ییکارها  ت،یانسان  یب  ی هاآدم   نیاما هم

صد   خواهمیدارد؟ م  ما  ی برا  ی اده یشدنشان چه فا  تیکه هدا

   .نشود تی که سرمان آورد هدا ییهاال بعد از ب اهیسال س
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. بعد از مدت می زنیو کنار هم قدم م  ردیگیدستم را م  هانیآ

 یام و در اطراف خانه، کمآمده   رون یاز خانه ب  هانیها به اصرار آ

  .کنمیم ی رو ادهی پ هانیدرکنار آ

  :دیگویم هانیآ

زود...  کهینزد  گهید_   ی که جا  نی... همکننیم  داشیپ   ی به 

  .خوبه یلیکردن خ دایو ارتباطاتشو پ یقبل

  هان؟یآ_

  جونم؟_

  خوب بشه؟ تونهی... دوباره مهانیو_

  .کشدی آه م هانیآ

اما من تمام   کشهیطول م  یلیسخت تره. خ   یل یدفعه خ  نیا_

  .زمیعز کنمیخودم رو م یسع
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سابق   هانیو  هان،یو  گر ید  دانمی. خودم م کشمیم   یقیعم  نفس

  ی بهتر شدن حالش هرکار  ی برا  دهمی. من هم قول مشودینم

  .دیایشود... فقط ب دایانجام دهم... فقط پ د یایاز دستم برب

 شومیمتوجه م  ش ی و از صحبت ها  خوردیزنگ م  هانیآ  لیموبا

  :دیگوی است. بعد از قطع تماس مشده  ی خبر

  !رفت  ایدنرعنا... سکته کرد... از _

*   

[31.07.21 04:44] 

#111 

... خوشحال  حالی و ب  حسی. بکنم یقبر نگاه م  ی اسمش رو  به

حس    یحس ب  یناراحتم. ب  می... اما دروغ است اگر بگو ستمین

  !شهیحس تر از هم  یهستم. ب

م  نایرام به دست  با گردیآیبه همراه دو مأمور، دستبند    ه ی . 

 م یبگو  توانستمی. کاش م کندیو هق هق م   افتدی قبر م  ی رو
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وجودم از    ی دلم خنک شده است اما... نشده است. و ته ته ها

 آورند ی م  شانیبال را سر زندگ  نی ا  شان یدو انسان با کارها  نکهیا

م   یدرصورت باشند،    یگزند  نیبهتر  توانستندیکه  داشته  را 

  .شومی ناراحت م

  ن یشخص در ا  نی... مظلوم ترندیآیم  نیامیروز بعد بن  چند

  ی بخاطر کارها   ی بد  ی شخص که ضربه   نیگناه تر  یخانواده... ب

  :خواندیاسمم را م  هیو با گر  ردیگیآن ها خورد. در آغوشم م

  ...افسون_

  .متاسفم_

  .خوامی من متأسفم... من معذرت م_

  :زنمی و لب م کنمی م اهشنگ

  .... غم آخرت باشهی نکرد  ی تو کار_

  :دیگوی و م کندیرا پاک م اشکش

   .بشه  دایزود پسرت پ   دوارمیام_



Page 598 of 623 

 

  :دیگویتلخند م با

  !...داداشم_

  :گذارمیصورتش م ی و دست رو زنمی م لبخند

  .مثل تو داره  یداداش کنهیافتخار م هانیو_

خانه    ی مبل ها  ی و من رو  رودیسر خاک مادرش م  نیامیبن

. چند روز گذشته است؟ پانزده روز؟ کشمیعمو بهنام دراز م

نم  ستیب ددانمیروز؟  شده    گری...  خارج  دستم  از  حسابش 

   .امده یاست. اما انگار سال هاست پسرم را ند

  گردد،ی با چشمان قرمز از بهشت زهرا برم  نیامیبن   نکهیاز ا  بعد

   .میخوریم ییاشتها یرا در سکوت و بناهار  

آ   بعد ناهار،  خوشحال  هانیاز  ب  یبا  اتاق  و    دیآی م  رونی از 

  :دیگویم

  ...افسون_

  :تپدیچرا قلبم م  دانمیو نم کنمینگاهش م کنجکاو
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  !شدن... ردشون رو زدن  دایپ_

  :شومی بلند م میو از جا افتمی تته پته م به

  ... شد؟دایپ هانی...وی و ؟یچ...چ_

  :زندیلبخند م  هانیآ

  .شد دای . پزمی آره عز_

م  به خوشحال  دیآی سمتم  با  من  آغوشش    یو  در  را  خودم 

  !...رمی... باالخره قرار است پسرکم را در آغوش بگاندازمیم

*   

وک   به پل  ل یهمراه  م  سیو  ساختمان  وارد  هرچه میشویها   .

ب  کنند یم  یسع راض  رونیمرا  دارند  به   شومینم  ی نگه  و 

  ق ی که از طر  ی اسه طبقه  ی . ساختمان خرابه رومی همراهشان م

  .کنند شیدایتوانستند پ  هاه یگزارش همسا
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. از نمیبرسم و نفسم را بب  هانی زودتر به و  ستیدر دلم ن  دل

به جانم افتاده است که باعث   ی دلشوره و استرس بد  یطرف

  .بدنم شده است یسست

  ی اب  دهدیهشدار م  سیو پل  میرویباال م  یکی  یکیرا    ها  طبقه

  .خودش را نشان بدهد

از    ی به همراه مامور  هانیو من و آ  رودیم  یبه طرف  هرکس

را   شی که اگر خواست فرار کند جلو  میزنیم  رونیساختمان ب

   .میریبگ

  :کشمیم  غیکه درحال فرار است و ج نمیبی دور م از

  .اوناهاش _

  :دیگویو م  افتدی به دنبالش م سیپل

  !ستیا_

   .ردیگیدست لرزانم را م هانیو آ شودیم ر یسراز اشکم

  ...پسرم کجاست _
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د  ی صدا م  ی گری مامور  م  دی آیاز پشت ساختمان   دیگویکه 

 کنمیکرده است... با وجود لرزش بدنم پا تند م  دایرا پ  هانیو

ح سمت  به  امرومی م  اطیو  به  امدنشید  دی...  به   دی... 

  ...در آغوش گرفتنش دی... به امدنشیبوس

. زندیغرق در خون، نبضم نم  نی در زم   دهیخواب  هانیو  دنید  با

 ی . با ناباورشودی تر مسست  می و پاها  شودیروح از تنم جدا م

و   کنمی خون سرش نگاه م  ی و چشم گرد شده، به فواره ها 

باور    خواهمی. نمدهمی سرم را تند تند به چپ و راست تکان م

   .کنم ررا باو  نمیبیکه م  ی زیچ خواهمیکنم. نم

  ...نه... نه_

  ه یبا گر  ادم یو فر  کشمی م  غیو من ج  ردیگیمرا محکم م  هانیآ

  :شودیهمراه م

  !هاااانیو_
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 دن ی . جرات جلوتر رفتن را ندارم. جرات پرسافتمی م  نیزم   ی رو

  :زنمیم  اد یرا ندارم. فر کشد یزنده است، نفس م نکهیا

  ...خداااا_

*   

[31.07.21 04:45] 

#11۲ 

. باورم  افتمی بدنش م  ی رو  ی خاک جمع شده  ی هق هق رو  با

است. باورم    دهی خروارها خاک آرم  ری پسرکم حاال، ز  شودینم

  ستم یهست و ن  ی همه  شودیندارمش... باورم نم  گرید  شودینم

  .امرا از دست داده 

خاک   ستیمهم ن  می. براگذارمیخاک م   ی هق هق سرم را رو  با

براکندی م  فمیکث ن   می...  م  ستی مهم  دهانم  در  و   دیآی خاک 

... رفت... پسرکم  زنمی و هق م  زنمی کند. هق م  ضمی مر  دیشا
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زندگ و  ام یرفت...  درفت  هانمیرفت...  ام  گری.  چه  زنده    د یبه 

   .بودم فتهاو ر ی بمانم؟ کاش من رفته بودم. کاش من جا

. دست لرزانم شومی م  ره یو به عکسش خ   کنمی را بلند م  سرم

بلند   ی . با صدارم یگیو عکسش را به دست م  کنمی را دراز م

  :زنمی زار م

  ...یچرا تنهام گذاشت  ؟ی... قربونت برم مامان. چرا رفتهانیو_

  :زنمی م هق

  ...یو رفت ی و ول کردچرا من _

_...  

  .نفس بکش... نفس بکش. تورو قرآن نفس بکش هانیو_

م  یچنگ صورتم  آ   اندازمیبه  را    میجلو  کندیم  یسع  هانیو 

بورش بشوم. چرا    ی . قربان موهانالمی و م  کشمیم  غی. ج ردیبگ

  کنم. چطور؟ یندگچطور ز  گریخدا؟ من د  شی از من گرفت
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را   اشقهی.  زنمیزل م   هانیبه آ  س،یو با چشمان خ  چرخمیم

  :نالمی و م  رمیگیم حالم یبا دست ب

  ...هان ی... آهانیآ_

  :کندیم  هیهم گر هانیآ

  زم؟یجونم... جونم عز_

م  "هق"من...    هانیآ_ پسرمو  آخوامیمن  پسرمو    هانی. 

  ...د یپسرمو پس بد خوامیم

   .ردیگیهقم شدت م هق

بخوامیم  هانمویو_ خدا  تورو  پسرم دشیاری.  نمرده...  اون   ...

  ...نمرده

  :دهمیادامه م هیو من به گر  ردیگیرا در آغوش م سرم

  ...پسرم... پسرم_
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. تپش قلبم  گذارمی قلبم م  ی و دستم را رو  کنمی باز م  پلک

خف  دیشد بدنم  را  لرزدی م  فیو  خدا  بود.  خواب  که  ...  شکر 

   .خواب بود

ا  دانمیم اما  بود  تلخ  نقدریخواب  گر  یخواب  به  که    ه یبود 

 مارستان یدر ب  فهممی و من تازه م  د یآیم  هانیآ  ی . صداافتمیم

  .هستم

  .زمی شده عز یچ_

  :کنمی م نگاهش

  .دمیخواب بد د_

  :کندیسرم خورده ام را نوازش م دست

  .زمیعز  ستین ی زیچ_

  ومده؟ین رونی از اتاق عمل ب هنوز  هانیو_

  :دهدیرا به چپ و راست تکان م سرش
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  .نه_

  شه؟ینه؟ خوب م شهیخوب م  هانیآ_

  :بوسدیرا م سرم

  .شهی. خوب م زمیعز شهیخوب م_

  رو گرفتن؟ یاون عوض_

  .آره _

بال_ اگه  کنه.  لعنتش  خودم   ادیب  هانیو  سر  ییخدا 

  .کشمشیم

رو  دستش م  ی را  حلقه  ام  ماساژ    کندیشانه  را  ام  شانه  و 

  :دهدیم

هشی ه_ هشهینم  یچ ی...  ه  شهینم  یچی.    ی چ یفداتشم. 

  .شهینم

.است  درونش تمام نشده   عی... هنوز مااندازمیبه سرم م   ینگاه
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  .سرممو باز کنن. کالفه شدم انیبگو ب_

  .نمونده یل ی. خزمیصبر کن تموم شه عز_

  .نمیپسرمو بب خوامیم_

. صبر کن دنی. االن که اتاق عمله اجازه نم زمیعز  ینیبیم_

  باشه؟

  :دهمیاجبار سرم را تکان م به

  .باشه_

*   

[31.07.21 04:45] 

#11۳ 

شده  . سه روز کارم  بردیدر کما به سر م  هانی روز است و  سه

و به  زدن  سر  و  کردن  صورت    هانیدعا  به  خواب...  در  غرق 

. خدا رومیو در دل قربان صدقه اش م  کنمیمعصومش نگاه م

  نیا  یکمکم کند. خدا او را به من برگرداند. حق ما از زندگ
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همه سال راحت   نی. حق ما راحت شدن است. بعد از استین

  .کردن است یزندگ

و   ستمیایاش رو به قبله مانهدر نمازخ  مارستان،یهمان ب  در

 ی به سالمت  کنمی خودم عهد م  ی . با خودم و خداخوانمی نماز م

   .وقت نماز خواندن را ترک نکنم چیه هان،یو

*   

را نگاه    اشییبای ام و زنشسته  هانیهشتم است و من کنار و  روز 

. "شو  داریب"  میکه نگاهش کنم و نگو  ستین  ی اهی. ثانکنمیم

باال    یبه خوب  اشی اریسطح هوش  شبیکه از دمخصوصا حاال  

  .آمده است

توهم است اما دستش هم    کنمی... فکر مخوردیتکان م  پلکش 

  :رومیو به سمتش م ستمیای . با ذوق مخوردیتکان م

  هان؟یو_
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و چشمان خوش رنگش را بعد از مدت    شودیآرام باز م   پلکش 

   .نمیبی ها م

  پسرم؟_

دکتر و پرستار را صدا    ی. با خوشحالکندی و منگ نگاهم م  جیگ

   .فرستدی م رونیمرا ب نهیمعا ی و دکتر برا زنمیم

و   رمیگیتماس م  هیو بق  هانی. با آزنمیبال بال م  یخوشحال  از

  ک یکه نزد  ندیگوی ... خاله نور و عمو بهنام مدهمی خبر را م  نیا

  .هستند  مارستانیب

و دکتر به همراه    ندیآی خاله نور و عمو بهنام م...  یقیاز دقا  بعد

  .ندیآی م رونیپرستار از اتاق ب 

  :زندی لبخند م  دکتر

   .خداروشکر پسرتون به هوش اومد_

  :دیگوی نور م خاله

   .خداروشکر_
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  :دیگوی . دکتر مخندمی م یمن هم از خوشحال و

  ...اما_

   ترساند؟یمرا ماما    ن ی. اما چه؟ چرا اکنمی نگاهش م  ینگران  با

  :دیگوی بهنام م عمو

  دکتر؟  ی آقا یاما چ_

  .شودی تنم سرد م زند،ی که دکتر م یحرف با

  .ش رو از دست دادهپسرتون حافظه_

  :کوبدی نور دست به دستش م خاله

  ست؟ی ن ادشی  یچیه  یعنیداد.  ی ا_

  .دونهی اسم خودش رو نم ینه متاسفانه. حت_

  :کنمیرا با زبانم تر م لبم

  دکتر؟ ی آقا ادیب  ادشیممکنه _
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  دیکه به سرش خورده بود، با  ی ا... اما با ضربه دونمیم  دیبع_

کن زندگ  دی خداروشکر  به  گلتون  پسر  هنوز    یکه  برگشته. 

  .کنه ی روزها رو دوباره سپر نیبهتر تونهیو م  نهییسنش پا

  .ست یاتفاق چ نیحسم به ا دانمیو من نم  رودی م دکتر

*   

[31.07.21 04:46] 

#114 

. قاب  گذارمیگرد م  زیم  ی و رو  دارمی عکس اول را برم  قاب

است...    هانیمن و آ  ی عکس دونفره   نیکه اول  دی عکس دور سف

 ن ی. اول گذارمیرا م  ی و قاب عکس بعد  کنمیبالبخند نگاهش م

صورت تپل درون    ی رو  یساله. دست  کی  هانی عکس من و و

 هانیمن و آ  یعکس عروس   ،ی ... قاب عکس بعدکشمی عکس م

که به شدت دوستش دارم... بعد از آن، عکس   یاست. عکس

نفره  آ  ی سه  و  و  هانیمن  دست   هانیو  عکس  آن،  از  بعد  و 

  ...خانواده  ی اعضا هیبا عمو بهنام و خاله نور و بق یجمع



Page 612 of 623 

 

کودک   ی و در دل قربان صدقه دارمیرا برم  ی عکس بعد   قاب

م   ی ساله   کی عکس  رواندازمیدرون  هم  را  آن   ز یم  ی . 

. گذارم ی عکس ها م  ی عکس را، وسط همه  نیو آخر   گذارمیم

هم  یعکس رس  نی که  دستم  به  خانوادگدیامروز  عکس   ی ... 

نف افرا.. دختر  "افرا"و    هانیو و  هانیره. عکس من و آچهار   .

  .عشقمان ی . ثمرههانیمن و آ ی بایمان. دخترک زک ساله ی

و    امده یعکس ها خر  ی رنگ که برا  دیگرد سف  زیبه م  ینگاه

. قاب عکس ها حس  اندازمیام مگذاشته   ییرای از پذ  ی اگوشه

   .ی. حس آرامش و سرزندگدهندیبه من م یخوشبخت

  ز یو م  یومیاز خانه را با بادکنک هل  ی اگوشه  سی کمک پرد  به

   .میکنی م نیتزئ نگرفود،یفو  یخوراک

وارد خانه    کیبه همراه جعبه ک   هانیو آ  شودیخانه باز م  در

  .رم یگیرا از دستش م کی و ک  رومی . به سمتش مشودیم

  .زمی سالم عز_
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  :دیگویم یمهربان با

   .ینباش. خسته یسالم خانم_

  :دیگویم  سی به پرد رو

  .یتو هم خسته نباش_

  :زندیلبخند م سی پرد

  .داداش  یمرس_

 دارم یبرم  یو سر جعبه را کم  رمیگیم  هانیرا از دست آ  کیک

کامل جعبه را داخل    تی. سپس با رضاندازمیبه آن ب  یکه نگاه

  .گذارمی م خچالی

  :زندیم یو چشمک خوردیم ی آب وانیل هانیآ

  من کجاست؟ یندگز_

ا  با م   نکهی وجود  را  م  دانمیمنظورش  کج  به   کنمیگردن  و 

  :کنمی خودم اشاره م
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  .گهی رو به روت د_

  :کندی و دستش را دور کمرم حلقه م زندیم قهقهه

که از وجود خودته    میزندگ  یکی. اون  یمن  ی ایتو که تموم دن_

  کجاست؟

  :نشانمیاش مگونه ی رو ی او بوسه زنمی م لبخند

  .دهیخواب_

  .تولد داداشش باشه ی تو دیکن با  دارشیب_

 داندی از خانواده و برادر افرا م  ی را جزو  هانیو   نکه یاز ا  هنوز 

  .کنمی ذوق م

  .تا اون موقع شهی م داریب_

اش به جمع هم به همراه پسر چهار ساله سیبعد پارم  یقیدقا

  .میکنیجشن م ی و سه نفره خانه را آماده  شودی ما اضافه م
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برا  به م  ی اتاق  آ  رومیحاضر شدن  آغوش  در  را  افرا    هانیو 

و من دستم را باز کرده به    کندی . با ذوق مرا نگاه منمیبیم

  :رومی سمتش م

  ؟ی شد داری عشق مامان ب_

.  اندازم ی م  شیهاگونه   ی رو  یمحکم  ی و بوسه  کنمی م  بغلش

 ه یبه من ندارند و هردو شب  یشباهت   چ یدارم که هدو تا بچه  

  .کندی خوشحالم م  یلیخ  هانیهستند. شباهت افرا به و   هانیآ

آ  افرا آغوش  به  رو  سپارم ی م  هانیرا  به  رو   ش یآرا  زیم  ی و 

و   کنمیجمع م  ی ابلند و روشنم را گوجه  ی . موهانمینشیم

آرا م  ش ی مشغول  آشومیکردن  م  هانی...  و    کندینگاهم 

  :دیگویم کندی م ی همانطور که با افرا باز

بب  یمامان_ ببنی رو  مامان  نی.  مثل  هم  تو  خوشگله.   ی چقدر 

  .یخوشگل

  :خندمیم
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  .ستی من ن ه یشب شی چی افرا ه یول_

  :نمیبیم  نهیو من از آ زندیم یچشمک

  .به تو رفته تشیجذاب_

  ...اووو_

  افسون؟_

  جون افسون؟_

  آد؟یاز کادومون خوشش م هانیبه نظرت و_

  :زنمیلب م نانیاطم  پر

  .آدیحتما خوشش م_

و شلوار   زیو شوم  کشمیم  اتو  یرا کم  میموها  شی از آرا  بعد

و    رمیگیم  هانی. افرا را از دست آکنمیتن م  یکیساده و ش

  :میگویم

  .برسه هانیحاال تو هم حاضر شود که االناس و_
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پارم  س ی. پردشومیاتاق خارج م   از هم حاضر و آماده    سی و 

و بهناز باردار، خاله    سای... نکندی آی هستند. مهمان ها کم کم م

  ن یکه ا  زمینهال و همسر و دخترش به همراه  مادربزرگ عز

بهنام و   نور و عمو  به شدت شکسته شده است، خاله  روزها 

   .کمانیچند نفر از دوستان نزد

[31.07.21 04:46] 

#115 

  ی . پسرمیکن   ری را غافلگ  زمیکه پسرک عز  میاجمع شده   همه

عل خاطرات    دیبا  نکهیا  رغمیکه  همه  که  باشم  ناراحت 

اش را  مان از ذهنش پاک شده است، خوشحالم حافظهدونفره 

... بعد آوردینم  ادیافتاد را به    شی که برا  یاز دست داد و اتفاقات

از نو شروع شد. دوباره من    هانیو  ی برا  زی از آن اتفاق، همه چ

بار    نیبار بدون دروغ... ا  نیشدم مادرش و او شد پسرم. اما ا

  داند یو بزرگش کردم. اما نم  ستمین  اشیمن مادر واقع  داندیم

رفتند،    ایپدر و مادرش که از دن  کندی... فکر می چگونه و چجور 
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را به   هانی... اما آدیگویمن او را بزرگ کردم. به من مامان م

م صدا  ازندیاسم  با  آ  نی.  کم    شی برا  زیچ  چیه  هانیوجود، 

را دارند و    شیهوا  یهم حساب  ن یامی. عمو بهنام و بنگذاردینم

   .گردند یبازم  ی االن به برادرانه، به همراه آرتان از سفر کوتاه

م  باالخره م  و  سدریزمانش   و  غیبا ج  شوند،یوارد خانه که 

را به سمتش    کی. کمیخوانیم  شی برا  "تولدت مبارک"  ی شاد

  :خوانمیکه شمع عدد هجده روشن است، م  یو درحال   برمیم

  .یشمعا رو فوت کن که صد سال زنده باش ایب_

... کندیو شمع را فوت م  شودیو خنده، خم م  یخوشحال  با

پرد  کیک دست  به  آغوش   سپارم ی م  س یرا  در  را  پسرکم  و 

خودش    ی که االن از من بلند تر شده و برا  ی... پسرک رمیگیم

  :بوسمیشده است. صورتش را م ی مرد

  .زمیتولدت مبارک عز_

  :زندیم  ی پرمهر لبخند
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   .خوشحال شدم  ی لیدستت درد نکنه مامان. خ_

  .دل مامان زیعز  نمیبب توی خوشحال  شهیهم_

هردو به    دانمی. م ردیگیرا مردانه در آغوش م  هانیاز من آ  بعد

پدرانه    ی را دوست دارند و هرچند کم اما محبت  گری شدت همد

  .و پسرانه به هم دارند

م  نیامیبن نسترن  نامزدش،  سمت  آغوشش    رودی به  در  و 

و صحبت   ستادهی ا  اشی هم کنار همسر عقد  سی . پردردیگیم

   .کندیم

  :زنمیم شیو به پهلو رومیسمت آرتان م به

  ؟ی مرغا ش یقاط ی خوایهمه زوج شدنا. تو نم_

  .شمینم کیشر ینه قربونت من رخت خوابمو با کس_

  :زنمیم ی بلند ی قهقه

  .آره جون عمت_
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که افرا    هانی. وم یدهی را م  هانی و  ی کادو  دن،یرقص   یاز کم  بعد

لب تاب چشمانش گرد    دنید  با  بوسد،یرا در آغوش دارد و م

  :دیگویو م شودیم

  .مامان... دستتون درد نکنه ی وا_

  :دهدیادامه م هانیبه آ رو

  همه زحمت؟  نیچرا ا_

  :دیگویم هانیآ

ب  هی_ د  میندار  شتریپسر  سال  انشاهلل   نامهی گواه  گهیکه... 

  .واست میخریهم م  نیماش ی ریبگ

بغل   یدرحال هم  را  ما  است،  آغوشش  در  همچنان  افرا  که 

  :دیگوی و م کندیم

  .واسم با ارزشه... دستتون درد نکنه یلیخ_
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و    م ینینشیدور هم م  یخانوادگ  ی ها کماز رفتن مهمان  بعد

و ما گوش    دیگویاز سفرش م  مانیبرا  هانی. ومیزنیحرف م

  :دیگوی و م کندی . سپس افرا را بلند ممیدهیم

  ؟یبخوابونمت داداش میبر_

  .ی ا. خسته زمیعز خوادینم_

م _ نباش.  نگران  مامان  خودمم    خوابونمشینه  بعدش 

  .... بازم بابت امشب ممنونخوابمیم

  .زم یفداتشم عز_

و من خودم   کندیدستش را باز م  هانیاز رفتن بچه ها، آ  بعد

م او  به  روچسبانمی را  را  سرم  م  نهیس  ی .  و   گذارمیاش 

  :میوگیم

  هان؟یآ_

  جونم افسونگر؟_

  .خوشبختم یلیخ_
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  .زندیلبخند م شومیهم متوجه م دهیند

  .خوشحالم... واسه داشتن شما از خدا ممنونم یلیخ_

  :کندیم ی بلندم باز ی موها با

تا چند سال    ادتهیمنم واسه داشتن شما از خدا ممنونم...  _

بود؟    شیپ دلت  تو  ترس  باور    یخوش  ادتهیچقدر  رو  ها 

نشد؟   ی دید  شن؟ی روز خراب م  ه ی  ی کردی و فکر م  ی کردینم

  درست شده؟ ی همه چ ی دید

باور   توانستمیوقت نم  چی. بعد از آن اتفاقات، هزنمی م  لبخند

کنم مشکالت تمام شده است. هروقت خوشحال بودم ترس  

دا ترس  تمام شدن...  از  ترس  ابداشتم.  باز  نکند  فرار    یشتم 

بود که در زندان بر اثر دعوا به   نیتا قبل از ا  نیکند. البته ا

تا االن    دانمینم  یهم خبر ندارم... حت  نایقتل برسد.... از رام

  م ی برا  گری... دبردیهنوز در زندان به سر م  ایآزاد شده است  

  .ستیمهم هم ن
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  .خوب باشه یهمه چ شه یانشاهلل هم_

  .انشاهلل_

  :دیگویو سپس م  میکنیمکث م یکم

. یدرس بخون  یپاش   دیخانم دکتر که فردا با  میپاشو... پاشو بر_

عز تا  زدلمی پاشو  قراره  که  پاشو  د  کی.  شوهرت    گهیسال  با 

  .یرقابت کن

... و شومیو به همراهش وارد اتاق خواب م  خندمیم  مستانه

  .را داشتم شی آرزو  شهیکه هم ینیریش یاست زندگ  نیا

 

  "خدا آرزوهات رو برآورده کنه زم،یدوست عز"

  

   انیپا

 ویالشیدا سی 


