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 برانداز کردم نهییخودم را در آ 

 مانع کارم شد. امک،یپ یبه صورتم بکشم که صدا ی دست خواستم

 را برداشتم. شماره ناشناس! لمیموبا

 را خواندم.  امکیپ

خواهد مورد حمله ام   ی االن خود شخص کنارم است و م ییناشناس هراس داشتم و گو ی از شماره  لیکردم. از همان اوا تعجب

 قرار دهد! 

 خود باز گشتم.  یشده و سر جا مانیجوابش را بدهم که پش خواستم

 اش، صورتم را خشک کردم.  ی را برداشتم، و با نرم حوله 

 در اتاقم آمد؛ طرف در نگاه کردم و گفتم.  یصدا

 .د ییبفرما -

 من بود.  یلو کوچو ایدر

 .د یمعصومانه اش، به لبخندم  وسعت بخش  یزانو زدم. چهره   شیپا ی لبخند سمتش رفتم. جلو با

 ، سرش را کج کرد و با ناز مختص به خودش گفت.اش  یشگ ی بنا به عادت هم یکم  ینگاهش کردم. پس از مدت منتظر

http://www.romankade.com/
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 ؟ یآبج  -

 شد. آرام و نرم نرمک گفتم. یکه نم ف یح ی دادم؛ ول ی خواست درسته قورتش م ی م دلم 

 جان دلم؟  -

 م؟ یبر ی خوا ی م یها؟ ک  شهیم ر یمهدم داره د -

 ساعت نگاه کردم و بعد به خواهر عجولم.  به

 ؟ ی شما ساعت رو نگاه کرد زدلم، یعز -

 ساعت نگاه کرد.  به

 بله.  -

 . دمیکش یرنگش دست ییخرما یموها به

 ؟ ین یب یخب پس، اون عقربه بزرگه رو م  -

 ، نگاه کرد.که اشاره کردم   ییجا به

 اهوم.  -

 تا مبادا غرور بچگانه اش خدشه دار شود.  ستیکه ساعت بلد ن اورم یب  شیخواستم به رو ینم

 . میر ی ما م شی ش  ی رو ادیخب پس اون ب -

 . دمیتکان داد. به حالت کودکانه اش خند  نییکه قانع شد و سرش را به باال و پا انگار

 تخت کشاندم، خودم هم پشت سرش قرار گرفتم. ی را گرفتم و به دنبال خودم رو دستش

 اش. یشمیابر  ی به شانه زدن موها شروع

 مانند سکانس درد آور مقابل ذهنم نقش بست!  ،م یمایبار خاطرات مادر مهربان و خوش س  ن یهزارم یبرا

 کرد. ک ینزد ا،یدن  نیگس ا یآن جا فاصله داد و به تلخ ینیر یمرا از ش  ایدر  یرا در خاطرات غرق کردم؛ اما صدا  خودم

 ؟ یزن یچرا موهام رو شونه نم یآبج  -
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 کردم.   یشادم، مخف ی بدم را پشت چهره  حال

 شه.  ی گل من! االن تموم م  د یببخش -

 . میخورد ی مختصر ی و صبحانه  می انه رفت، به آشپز خرا شانه زدم  ا یدر ی که موها  نیاز ا بعد 

 که پدر از خواب شاهانه اش دل کند!   یوقت   یرا جمع نکردم و گذاشتم برا زیم

 

رنگم، از اتاقم خارج شدم. خارج شدنم   ی را پوشاندم، به اتاقم برگشتم و آماده شدم. بعد از بر داشتن پالتو طوس  ایلباس در ی وقت

 شد.  ایدر  دنیمصادف با  د

 دوشش انداخته بود.  ی را رو   فشی و آماده، ک حاضر

 . دمیخوشمزه اش را بوس  یبرداشتم و گونه ها زیخ سمتش

 م؟ ی، برقربونت برم  -

 . د یزد که چال گونه اش را دوباره به رخ من کش  یلبخند 

 . میبر -

 . می به راه افتاد ایهم سمت مهد کودک دررا گرفتم. هر دو با  دستش

 تا آن جا رفت.  ادهی پ ی شد با پا یهوا سرد بود و نم ی نبود؛ ول  یطوالن اد یز راه

 و تابع او.   میتسل  زیسر سختانه مخالفت کرد و من ن ایکه در میبرو  یتاکس  ایبا مترو  خواستم

 کرد!  دنینم نم شروع به بار باران

 را خودم نگه داشتم. فش یباز کردم و دستش دادم و ک  شیبرداشتم و برا فشی را از ک  ایدر چتر

 گردنش را محکم بستم تا مبادا سرما بخورد.  شال

 درشت تر و تند تر شده بود.   شیو دانه ها د یبار ی نم نم نم گرید باران

 بود. ده یرا شکر چکمه پوش  خدا
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 آموختم!  ایرم و دور شدنش از ما، با دررا با رفتن ماد  نیمادر نشده، حس مادرها را درک کردم! ا من

 . مید یبه مهد رس  باالخره

 کنم، گفتم.  ی دستور صادر م ش یکه حس نکند برا  ی زانو زدم.با لبخند، طور شی پا یو جلو  ستادم یدر ا  یجلو

 خب؟ زم، یمواظب خودت باش عز -

 ؟ ید  یکوچولوم، قول م  ی آبج ی نزن رون یکن از مهد ب ی سع ومدم یهم من ن یوقت  تا

 

 کرد.  یم  نییرا جلو آورد و در دستم قرار داد. با هر بار گفتن، دستم را باال و پا دستش

 قول، قول، قول.  -

 ام! یزندگ  لیبود دل ن یخودم را کنترل کنم و در آغوشم، فشردمش. بعد مادرم ا نتوانستم

 شدم. بلند 

 نره خانم خوشگله!   ادتیهات رو  ی خوراک-

 گفت. ، یا ده یکه به او دادم خوشحال شد چون؛ با خنده ولحن کش ی اصطالح نیاز ا انگار

 چشم.  -

 فرستادم و او متقابال کار من را تکرار کرد.   شیبرا یرفتم بوس  ی طور که م همان

 آمد. شیبودم که صدا دهیرس  ابانیخ سر

 ؟ یآبج  -

 سمتش برگشتم.  به

 جان دلم؟  -

 دستانش، دور دهانش را گرفت و شمرده شمرده گفت.  با

 دوستت دارم.  -
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 و من هم حرکت او را تکرار کردم.  دمیخند 

 

 !یش   ی م س یبپر برو داخل خ طونکم،یمن هم دوست دارم ش  -

 

 را که گفتم، پشتش را کرد و با دو داخل مهد رفت.  نیا

 قدر خوب بود که داشتمش! چه

بلند کردم و آدرس مقصدم که به    یشخص ی ستاک ی برا ی افتادم. دست یرفتم از کالس عقب م  یساعت نگاه کردم، اگر با مترو م  به

 . میدادم و حرکت کرد د،یرس   یدانشگاه م

 

 را باز کردم.  امکی چشمانم را باز کردم. هنوز خواب چشمانم را رها نکرده بود که پ لم، یزنگ موبا یصدا با

 سکال؟یهفت و م ستیب

 شماره ناشناس! ک یهم از  آن

 داشت؟  یساعت تماس گرفته بود. چرا دست از سرم بر نم نیصبح هم هم  روز یافتاد، د ادمی

 اول.  امکیپ

 ؟ ید  یسالم، چرا جواب نم -

 دوم.  امکیپ

 . میجواب بده، آشنا بش -

 سوم.  امکیپ

 . یزدم تا جواب بد  ی االن سر کار هستم و گرنه انقدر زنگ م فیباشه جواب نده، ح -

اهلش  د یفهم ی م د، ید ی م ی محل ی ب یرا ته اتاقم پرتاپ کردم. کم  لی را باز کنم و موبا شیها امکیپ ه یحوصله نداشتم بق گرید

 رفت.  ی گذاشت و م یکولش م   یدمش را رو  ستمین
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 . ندازمیدر اتاق مانع شد چشمانم را به دام خواب ب ی . اما صدادمیخودم کش یفکر، پتو را رو  نیا با

 وارد شد.  ایدر

 کرد!  یم  انیتنبل بودن من را نما نیبود و ا دهیژول شیموها

 باز کردم.  شیتخت و دستانم را برا یرو  نشستم

 تند کرد و خودش را در آغوشم رها کرد.  پا

 ؟ یشد  داریدلم، چرا ب ز یعز یامروز مهد ندار  -

 بخوابم.  شتیخوام پ یم  یدونم ول  ی م -

 را دور گردنم حلقه کرد.  یگریو آن د گذاشت  می بازو ی. سرش را رو دمیمن هم کنارش خواب د یرفتم، دراز کش کنار

 . دهیترس  ی زیبود از چ دایپ

 بردم و آرام ماساژ دادم.  شیرا در موها دستم

 زم؟ یعز -

 بغض نگاهم کرد.  با

 شده؟  ی زیچ -

 کرد.  ی ام مخف نهیدر آغوشم مچاله و سرش را در س   شتریرا ب  خودش 

 گفت.   ،ی خفه ا ی با صدا آرام

 ده.  ی دود م ی اتاقم بو -

 کنار اتاق پدر بود!  ایبست! اتاق در  خیتنم  ی  همه

 .د یهم فهم ایدر ی کردم. حت ی دستانم را حس م لرزش 

 .دمیکش  شیرا از او جدا کردم و پتو را رو  خودم

 . زمیعز ی . نترس امیبخواب من زود م-
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 مانع شد. شی صدا یشدم که بروم ول  بلند 

 ساحل؟ -

 جان دلم؟  -

 کنم.   یم  هی کنه بعد منم گر ی نرو، بابا دعوات م -

 

 برداشتم سمتش و سرش را در آغوشم گرفتم.  زیخ

 کنم گفتم.  ن یتضم شیخودم را برا یکه سالمت ی لحن با

 

 گردم.  ی هم بر م یرم زود ی نگران نباش خوشگل من. مگه من کوچولوئم؟ م -

 داد.   یم  تشینشان از رضا ایگونه ام توسط در دنیبوس 

 لرزان طرف اتاق پدر رفتم.  یی و قدم ها تیصبانع با

 آن که در بزنم، وارد شدم. بدون

 آن؟  ای دمی. من چرخد یچند دور دور سرم چرخ ایدن  دم،یکه د  یصحنه ا با

 همه دم و دستگاه و آن سرنگ در دست پدرم؟ پدر؟  آن

 !د ی چ ی اش را نم یکردند بساط خوش گذران ی م ی زندگ شیکه دخترها یی پدر بود جا اگر

 کاسه خون بود.  چشمانش

 خودش نباشد؟  ینکند در حال و هوا  دمیآرام و نرم نرمک بود .ترس  شیسمتم آمد. قدم ها تیعصبان با

 آمد، جلو و جلو تر.  جلو

 هم عقب عقب رفتم.  من

 . د یآ یمطمئن بودم که به خودش م   دم یکه کش  یاد یآمد. با فر یم  شیبه حواسش سرجا د یبا
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 زدم.  ی حرف م ه یگر با

 پدر؟ آره؟  گنیبه تو هم م -

  ایاز خونه؟ در رون یب یهات رو ببر  ی کثافت کار نیا ی تون یدختر تو خونه دارم؟ نم  یگ  ی. نمید یپدرِ به گند کش ی اسم هر چ تو

تو! خون   ی. دخترااستیبابا؟ بابا نگام کن من همون ساحلم، اونم در یشد  رت یغ ی شد. انقدر ب ی اتاق خودش خفه م ی داشت تو

 کاش نبود!  ی ماست و ا ی رگا ی تو تو

 ؟ ی کن ی کار ها رو م نیا چرا

 ؟ یکار هات رو به خاطر ما ترک کن  نیا ی. مگه به مامان قول ندادنهیرو بب زا یچ نیا د یبچه ست؛ نبا ایدر

 تحمل ادامه دادن نداشتم. همان جا سر خوردم.   گریرفت. د ی م  جیگ سرم

 بردم.  ی م یی را جا ایدر د یبا

 . حداقل امروز! میکرد یاز دست پدر مان فرار م  د یبا

 نجات جان خواهرم که شده یبرا

در را   گرم کنش را برداشتم و به اتاق خودم باز گشتم. ی رساندم. لباس ها ایآن که به پدرم نگاه کنم، خودم را به اتاق در بدون

 شود.  دار یرا مجاب کردم ب ایقفل کردم و در

 را تنش کردم و خودم هم حاضر شدم.  شیها لباس 

 کنم.   یفعل  ط یلحن ممکن متوجه شرا  نیکردم او را با آرامش بخش تر ی را مماس صورتش کردم. سع  صورتم

 ا؟ یدر -

 بابا خوابه.  زم؟ ی خب عز رون،یب  میتا از خونه بر ی کن  ینم ییصدا چیه

 را تکان داد و گفت. سرش 

 ترسم.   یساحل؟ من م -

 دستانم صورتش را قاب گرفتم. با

 جام، صبر کن.  ن یدلم. من ا  زی نترس عز -
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 گذاشتم.  فم یام را از کمد در آوردم و در ک  یبانک کارت

 رفتم و او را بغل زدم.  ایدر سمت

 را ببندد. شیشانه ام گذاشتم و گفتم چشم ها یرا رو  سرش 

 . دمیرس  اطیسر و صدا در ح ی حاصل شد، ب نانمیاطم یاطراف را برانداز کردم و وقت اول

که پدر از اتاق    دم یآخر د ی. لحظه  میخارج شد  اطیرا پا بزند. به سرعت از ح شیگذاشتم کمک کردم چکمه ها ن یزم ی را رو ایدر

 آمد و سمت اتاق من رفت.   رونیخودش ب

 

 . دمیلرز  یسرما به خودم م از

 کرد.  یرا تجربه نم   ییها ز یسن چه چ ن ی. در ادمیاز عمق وجودم کش ینگاه کردم. آه  ایدر  به

.  ستیکه مرا خاطرش ن ی و پدر  ستیکه حال ن ی امکانات و آرامش بزرگ شدم؛ کنار مادر نیچه باشد من در سن او با بهتر هر

 پوست خود حس کردم.  ی را رو یسرد و کوچک  یمانم سر خورد. دست هادادم، اشک از چش ه یتک مکت یسرم را به پشت ن

 گفت.   یتاب  یدوختم که با ب ا یرا به در نگاهم

 ؟ یکن  یم  هی چرا گر ،یآبج  -

 ! زمیکنم که عز  ینم ه ی گر -

 گفت. ی ریگاه چانه اش کرد و با لحن دل گ ه یرا تک شیآورد. زانو ها مکتین ی را رو شیپاها

که خدا دوستت   ی کن ی م ی کار  ی. خدا دروغ گوها رو دوست نداره، پس چرا خودت دار ستین یدروغ کار خوب ی مگه شما نگفت -

 نداشته باشه؟ 

 د؟یفهم ی از سنش م شتریب د یهمه لفظ قلم حرف زدن خواهر کوچکم. چرا با ن یا یبرا  د یپر کش دلم 

 گذاشتم. سرش   ی شدم و کنار خودم کشاندمش؛ سرم را رو کشینزد یکم

 من!  یشرط داره خانوم کوچولو  ه ی ی گم؛ ول یدروغ نم  گهید د یچشم، ببخش -

 درشتش، صورتم را از بَر گذراند. سرش را اطراف چرخاند.  یچشم ها با
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 ؟ یچه شرط-

 . ین ینش یطور  نیو ا یتو ناراحت نباش   گهیکه د نیا-

 زد.  یی بایز لبخند 

 چشم.  -

 که مادرم خواسته بود، او را پرورش دهم!  ی خوش حالم کرده بود که توانستم روش   نی. همدمیکش  یق یعم نفس

 خواند.  ی شعر م ی جلب توجه مشتر  یچرخاند و برا  ی آمد که باد بادک ها را در هوا م یم  یمرد  یصدا

 . میرا گرفتم و باهم سمت مرد باد بادک فروش قدم برداشت ایشدم و دست در بلند 

 ام کرد.  ی شود خوش حال همراه یم  بش ینص ی باد بادک گر ید قه یدق  دانست تا چند   یکه م ایدر

 هوا بود گفت.  ی از سرد یکه ناش  ی گرفته ا یکه خودش سمت ما آمد. با صدا مینشده بود  ک یبه مرد نزد هنوز

 ن؟ یخر ی خانوم، واسه دختر تون باد بادک نم -

 ! مادر؟ دمیکش یآه

 . ختیافکارم را از هم گس یرشته   ایدر یصدا

 خدا هنوز هم بر نگشته. شیخواهرمه. مامانم رفته پ شونیآقا ا -

 زد.  یلبخند خسته ا   مرد

 ؟ یخوا  یمونه دخترم.حاال باد بادگ م یخواهر هم مثل مادر م  -

 را در کاسه چرخاند. گفت.  شیچانه اش به حالت فکر گذاشت. چشم ها ی به من نگاه کرد و دستش را رو ایدر

 ؟ ی آبج م یخوا ی م -

 . دمیصورتش کش یرا نوازش گرانه رو  دستم

 . میزندگ  میخوا ی بله که م -
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حک شده بود را   ش یرو ی وسواس باد بادک زرد رنگ که طرح باب اسفنج ی خودش و در آخر با کل ی را گذاشتم پا انتخاب

 .میمان برگشت ی برداشت و بعد از حساب کردن و تشکر سرجا

 

 شماره چشمانم چهارتا شد! دوباره مزاحم؟  دنیبلند شد. با د ام ی از گوش  امکیپ یصدا

 اش کند.  مل یهم آمد تا تک  ن یبود؟ من خودم کم درد داشتم ا ی بتیچه مص گرید نیا

 کار باشد! یتواند ب  ی آدم م کیچه قدر   دمیباال و بلندش فهم امکیپ از

شم   یم  بیترغ  شتریمن ب یر یتو هر چه قدر از من فاصله بگ  یدارم؟ نه کور خوند  یمن دست از سرت بر م  ی کن ی فکر م -

شه. پاشو برو خونه. خواهرت داره از   یسردت م نیاون جا نش ی. منتظرم. راستیهام رو بد  امکی. پس بهتره جواب پامیطرفت ب

 لرزه خانم.   یسرما م

  شهیرفتم. وارد اتاقک ش  ابانیو سر خ دمیرا در آغوش کش ایرزانم درل  ی نبود. با دست ها یبه اطرافم نگاه کردم اما کس بتیه با

 . میشدم و در انتظار آمدن مترو نشست یا

 شب!  کیداد فقط  ی شب در خانه اش راهمان م ک یحداقل خاله  د یشا

فرار کردن نداشته   ی برا ی ا انهی، آش است  یکه سراسرش بد   ییایرا در دامن خود انداخت. چه قدر سخت است در دن میگلو  بغض

 اگر آن وقت کارتون خواب بودم.  یخواستم حت یاز خدا نم چیه گر ی. کاش مادرم بود. آن وقت دیپناه باش  یب ؛یباش 

 . میرا گرفتم و با آن ها رهسپار شد  ا یآوردند. دست در ورش یشتابان طرف آن   یاد یز تیکه آمد جمع  مترو

کند. خوش   ی وزمان بغض خود را خال نیزم  یکرده بود و هر لحظه ممکن بود رو  نشستم پرده را کنار زدم. آسمان انگار بغ  ی وقت

 به حالش! 

 بود مادر من چه؟  ن یاو زم مادر

 سرشار از ترس و وحشت در بر گرفت!  یبدنم را حس ی دفعه مزاحم نبود، بلکه تلفن خانه مان بود. همه   نیام آمد. ا ی گوش  یصدا

 را خاموش کردم.  یگوش  دهیترس 

 . مید یرس  ستگاهیشاگرد راننده آمد و گفت به ا یصدا

 خوابش برده.  دمیرا بلند کنم که فهم  ایدر خواستم
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 آمدم.  نییشانه ام گذاشتم و بعد از حساب کردن پا یسرش را رو  آرام

 . دمیرس  عی خاله و سر ینبود تا خانه  یا  یطوالن ریمس

 ظاهر شد. م یخاله چادر به سر جلو قهیقدر خانه شان را زدم. بعد از چند د  زنگ

 زد.  یکرد خودش را آرام نشان دهد. لبخند ساختگ  یاز جانبش بودم. سع یهر حرکت منتظر

 داخل.  ا یخاله. ب یسالم خوش آمد  -

 سالم خاله جون مزاحم که نشدم. -

 گفت.  لیم  یطرف خانه نگاه کرد و ب به

 تونستم راهت بدم.  ی اگه بود نم چون  ستینه، خدارو شکر کن شوهر خاله ت خونه ن -

 باشد و او در حال مچاله کردنش است! وی د کیلحظه انگار که قبلم در دست  آن

 نگفتم و فقط لبخند زدم.  ی زیچ ی کس ی از ب ی ول

 من راه افتاد و من به دنبالش!  یجلو  خاله

 را پوشاندم. شیخودم رو ی مبل کهنه و رنگ و رو رفته شان گذاشتم و با پالتو یرا رو  ایداخل. در  میرفت

  یها یغی جوجه ت اد یچهره اش  دنیظاهر شد. با د میبروم دنبال خاله در آشپزخانه، که عرفان پسرش مثل روح جلو  خواستم

 داشتم افتادم.   یخودم که در کوچک

 انداختم.  نییم و سرم را پاقدم عقب رفت ک یدراز کرد.   میآمد و دستش را سو جلو

 زد و گفت.  یخند  شین

تو رو   امیدم که ب  یمن، من عقلم رو دست تو و خاله ت نم ز ی! نه عزارهیمحجبه رو در ب  یدخترا یخواد واسه من ادا ی حاال م -

 .رمیبگ 

 پر از ترحم پشتش را کرد و رفت! یحرفش با نگاه نیا بعد 

منت   یداز کردم. چه کم داشتم که با خود فکر کرده من حاضرم با او ازدواج کنم و حاال براکه مقابلم بود بران  یا نه ییرا در آ  خودم

 آمده ام!  یکش



 دن ریگ ینفس م هم ها چشم

14 
 

 . "دادم ی تن به ازدواج با تو نم م، یبود نیزم  یفقط من و تو رو   یاگر روز "گفتم.   یشد به او م یم کاش 

 نداشتم! یکم و کاست چیچهره ه ی نداشتم و بعد رفتن مادرم تنها شدم اما از شرف و آبرو و حت یخوب  یاست من پشتوانه   درست

 داد گفت.  یرا طرف من سوق م  ی نیکه س  ینشست. در حال  نیزم  یآمد و رو  یچا وان یبا دو ل خاله

 ؟ یاز خاله ت کرد  یادیشد  ی چ نم یخب، بگو بب -

 نسبت به پدرم. ی باک ی ل تعجب من، خودم را مقصر دانست و محکومم کرد به بکردم؛ که در آخر در کما ف یتعر  شیرا برا ماجرا

 که مثل تو نبود!  امرزت یساحل مادر خدا ب  ی رفت ی دونم تو به ک  ینم -

آبرو نشه ساکت موند تا   ی که ب ن یکرد و آخر از سر ا  یعمر با عزت زندگ  کیبشنوه.  ی کیذاشت صداش رو   یآبرو داشت. نم اون

واسه تو و خواهرت   ی چیه ی اون از لحاظ مال ی داره؛ ول اد یآخر سکته کرد و مرد. با عفت بود تا موقعه مرگش. درسته پدر تو اعت

 گه؟ ید ی خوا ی م یتو حسابت چ  اد یم یاون کارخونه برنج ساز ی. پوال وستت اریخونه در اخت ه یکم نذاشته. 

 . شیحضم حرف ها یانه کم بود برا خ  یرا قطع کردم. فضا  حرفش

دست به    گهیکنه د ی م د یتول  یتقلب یکارخونه اش برنج ها ی بابام تو دمیفهم  یوقت شیچرا؟ من چند سال پ گه یخاله، شما د_

 ؟ یمن  یکه خاله   ییحرف زدم جز شما ی ک شه یاون پوال نزدم و همون وقت کارت رو شکوندم. بعد هم من مگه پ

 پوله؟   یزندگ یهمه   نیکن  یفکر م  چرا

 .ستیمن ن ی بهم فهماند که خاله، خاله  نگاهش طرز

 زبونش چه قدر دراز شده.  -

 آسمان دراز کرد.  یرا سو  شیها دست

 دختر؟  یدونم تو چرا انقدر نافرم شد   یواهلل به خدا زهرا زبونش انقدر دراز نبود من نم  -

 ختش بود بلند شدن. گنده س   کلیگذاشت. با آن ه شی زانوها ی را رو شیها دست

 همان حالت گفت.  در

درست    یزیچ  یشام ه ی من برم  ن ی. بشید  ی زبونت سرت رو به باد م نیدونم به خاطر هم ی کنه که م  ریخدا عاقبت تورو به خ -

 کنم. 
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عرفان  فکر که  نیرفت. با ا  رونی. زنگ در زده شد. خاله بلند شد و پس از برداشتن چادرش بم یخاله بود یخوردن غذا مشغول

 باشد مشغول غذا خوردن شدم.

کرد و به سرفه افتادم. پدرم؟    ریگ  می که پشت سرش قرار داشت، لقمه در گلو  یشخص دنیخاله داخل آمد. با د قهیاز چند دق بعد 

 جا؟  نیآن هم ا

 مهربان تر از مادر شد! ی  هی باره دا ک یچه شد که خاله  دمیفهم حال

 زد و با ترس گفت. ی در پ ی کوچکش به کمرم چند ضربه پ  یبا دست ها  ایخودش را کرده بود. در کار

 ؟ یخوب  ؟یآبج  -

 نفسم باال آمد!  یرا پر از آب کردم و چند قلپ خوردم. کم  وانی پاچه ل دست

 را در آغوشم فشردم و بلند شدم. ایدر

دستش روح از   ی جا را درک نکرده بودم که ضربه  نیز حضورش در امرموزانه نگاهم کرد. از خاله رد شد و طرف ما آمد. هنو پدر

 تنم جدا کرد! 

 نگاهش کردم. پدر من؟ مبهوت

 من دراز نکرده بود!  ی تا به االن دست رو  یداشت درست؛ ول ادیاعت

پر از   یصداکرد و   ی را در من القاء م یحس خوب  ا یرا نداشتم. فشار دست در یکار  چی. توان هختند یصورتم ر یرو  میها اشک

 انداخت.  ی بغض او،گ آتش به جانم م

 من هستم.  ،ی ستیتو تنها ن -

 ! د یکه در صورتم مانده بود پر  یذره رنگ  کیکه پدر بر سرم زد همان   یهوار با

 هان؟  رون، یب ی ر ی خبر از من م یتا حاال ب  ی زود باش. از ک ن،یتو ماش   نیبرو بش -

 و لرزان سمت پالتوام رفتم.  نیسنگ  ی قدم ها با

 شده بود مادر و من فرزند او.  ایدر حاال
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 برد. اطیرا گرفت و در ح دستم

 دانم کارِ خودت است.  ینگاه آخرم، به خاله فهماندم که م  با

 . میپدر آمد و حرکت کرد قهیاز چند دق بعد 

 ربود!  یکرد و نفسم را م  ی خوف ناکش فضا را رعب آور تر از هر وقت یمان رد و بدل نشد. فقط با نگاه ها  نیب ی حرف چیخانه ه تا

 که پدر مانع و سد راهم شد. م یبه اتاق برو ع یرا گرفتم و خواستم سر ایدست در  م،ید یخانه رس  به

دست    یزیچ  چیه گر یج شده و حاال ددانستم اثر مواد از بدنش خار یخون بود و من خوب م ی منقبض، چشمانش کاسه  فکش

 رو حرکاتش ندارد.  یو کنترل   ستیخودش ن

 را از دستم جدا کرد و او را در اتاقش فرستاد و آن را قفل کرد.   ایدر دست

 سوخت! کنج اتاق پناه آوردم.  م یایبه حال خودم نه، بلکه به حال در دلم 

 پدر سمت کمر بندش رفت. دست

  اه یس  میرا برا  ایدن م، یَپا یاش را حضم نکرده بودم که کمربندش رو  یلی س  یرا چند بار دور دستش گره زد. هنوز ضربه   کمربند 

 کرد. 

 ! گرید  یکی. گرید یکی

 من، دخترش را؟  پدر

 کرد!  یزد و پدر را التماس م یکوچکش به در م   یبود که داشت با مشت ها ایدر ی فکر درد نبودم و همه نگاه و حواسم پ اصالً

 .د یلرز  ی م شتر یزد و ب ی م دن، یشروع کرد به لرز شیسرتا پا پدر

 . میشد. کاش جرأت داشتم بگو ریاز چشمانش سراز اشک

 ؟ یکن  یم  هی کشم، تو چرا گر  یمن دارم درد م -

  ی دادم. آن قدر زد تا خسته شد و آخر سر،گ کمربند را پرتاپ کرد که نم  هی تک واری درد در خودم مچاله شدم و سرم را به د از

 دانم به کدام نقطه از خانه افتاد.

 را باز کردم.  ایرا برداشتم و در اتاق در د یچهار دست و پا کل دمیبسته شدن در اتاقش را شن یصدا ی وقت
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 از اشک بود.  س یتش خگذاشته بود و صور   شیگوش ها ی که گوشه تخت دستش را رو  دمیرا د ایدر

 ، من خواستم اما نشد.مادرم  د یباز کردم. ببخش شی را بستم و آغوشم را برا در

  ه یصدا گر یکردم و من ب ی ام مخف نهیکردن کرد. سرش را در س  ه یبلند شروع به گر ی خودش را در آغوشم رها کرد و با صدا ایدر

 کند.  ی کردم. خواستم خواهرم بغضش را خال

 

 گذشت. ی م  دمیآن شب که طعم گَس کمربند پدرم را چش ییتفاق کذااز ا  ی روز چند 

 شده بود.   شتریب شه ینسبت به هم اش  ی تفاوت ی کرد و درصد ب یدر صورتم نگاه هم نم یحت پدر

ها و   امکیپ  نیعادت کرده بودم به ا ییداد. من هم گو  ی م امکیهنوز دست از سرم برنداشته و هر روز سر وقت موعد، پ مزاحم

 دهد!  ی صدا م لمیدانستم االن موبا  یم  قیدق

 .ایبود و در  ا یکه فقط در ی زندگ کردم  یم  یزندگ

 رساندم و بعد دانشگاه خودم.  ی روز او را به مهد م هر

 عطوف کردم. م ایام فاصله گرفتم و شش دنگ حواسم را به در یا  شهیکه به شانه ام خورد از افکار کل  یدست با

 جان دلم؟  -

 ؟ یزن ی چرا با من حرف نم -

 نشاندم. میپا ی و او را رو  دمیرا کش دستش

 را کلفت کردم.  میبه خود گرفتم و صدا یمردانه ا افهیبخندد. ق ی کم خواستم

 

 خانم، من کامل در خدمت شما هستم؛ امر تون؟  د یببخش -

 

ها را از مادر مان به ارث   نیدل مرا لرزاند. چه قدر قشنگ بود که ا شی بایز ی . دوباره چال گونه هاد یته دل به حرکت من خند  از

 برده بود. 
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 ؟ یآبج  -

 نگاهش کردم.  منتظر

 رون؟یب ی شه من رو ببر ی م -

 مثال کجا؟  -

 لب و چشمانش را قلوچ کرد.   ی، دستش را رو اش  یشگ یعادت هم طبق

 . مین یها رو ببموش   یمدرسه    نمایاوم، مثالً س  -

 اش را بوسه باران کردم.  یشانیو پ دمیخند 

 . می ر یغروب با هم م  یکه شد  داریساعت خواب شماست. بخواب ب زم؛یشه عز یفقط االن نم  م،یر  یمعلومه که م_

 و گفت.  د یپر ن ییبار، باال و پا نیآمد و چند   رونیزده، از آغوشم ب جانیه

 موش ها. ی آخ جون، مدرسه _

 کردم.  ی همراه ،یشاد نیرا در ا ایقلبم سپردم و در  یرا به نهان خانه  میهم که شده، غم ها هی چند ثان یبرا

 شد. یکوچک خوش حال م یزهایچ  نیقدر خوب بود که با ا چه

 **** 

ورد و من  خ  یرا م  شیبود غذا نمایاز رفتن به س  یکه ناش   یبا لذت  ای. درمیکه من پخت بودم، شد  یهم مشغول خوردن ماکاران  با

 کردم.  ی م شیتماشا تیهم با رضا

 را به عقب سوق داد و گفت.  شی، ظرف غذاشد  ریکه س   نیاز ا بعد 

 شدم.  ریمن س  یآبج_

 گفتم. که گمان نکنم به چشم آمد  یز یاخم ر با

 خانم، غذات رو تا آخر بخور.  ایدر  می. نداشتیخور ینم  یز یچ یخوش حال یو از رو   ینشد  ریشما س  ر، ینه خ_

 را تا آخر خورد.  شیاول برگرداند و طبق گفته من غذا ی ظرف را سر جا د یام نا
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او   اری. خواستم امروز را کامل در اختمیرفت  ی فروش   یبستن ک یبا هم به  م،ی را تماشا کرد ایانتخاب شده در یینمایس  لم یف ی وقت

 باشم.

 شد.  دهیدفعه دستم محکم به عقب کش کی.  میدر بازار قدم زد ی و کم می خارج شد  ی فروش   یبستن از

 چشم دوختم. ایو به در  برگشتم

 . دمیقرمز رنگ رس  ی اشاره کرد. رد دستش را دنبال کردم و به عروسک خرس  یدست به گوشه ا  با

 چه قدر نازه. -

 .دمیخند 

 شماست!  ه یهم شب ی لیخ زم،یبله عز -

  ای. قد عروسک اندازه درمی گرفته بود رفت ا یخود را در قلب در ینگاه جا کیکه با   ی را گرفتم و با هم به سمت عروسک  ایدر دست

 بود. 

 هم داشت را حساب کردم. ی سرسام آور مت یدانشگاهم فکر کنم مبلغ عروسک را که ق  هیآن که به حساب و شهر  بدون

 شد.  یام با وجود او خالصه م  یگ به خوش حال شدن که خواهرم که تمام زند  د یارز یم

 ماند. جه ینت یگرفتن و کمک کردنش ب  ی با آن عروسک سختش بود راه رفتن و اصرار من برا  ایدر

 .د یگو ی چه م  یو حت   ستیدانستم ک ی تلفنم آمد. چک نکردم؛ م یصدا

 ** 

 کردم. التماس کردم  شیشد. صدا یاز من دور م  داشت

 طاقت ندارم. گهیکردن مامان. به خدا د  یتو زندگ  یهمه ب  ن یتو رو خدا نرو. بمون، خسته ام از ا-

 زانو زدم.  نیزم  یدر آن ها نبود. چهار دست و پا رو   یکرد و حس  یدرد م می پا ییاما برنگشت. گو  ستادیا

 .د یبلندش، در هوا چرخ د یو لباس سف اهی س  ی. موهاد یوز  یخنک مینس
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که حس کردم قلبم تکان خورد و به استقبال    قی. آن قدر عمدمیکش قیرحمانه نفس عم ی را طرف من سوق داد. بعطر تنش  باد،

 بو، آمد. نیا

 کس نبود. مادرم نبود. رفته بود!  چ یباز کردم ه ی را بستم و دوباره کارم را تکرار کردم. وقت چشمانم

  د یکوب ی قلبم گذاشتم. آن قدر محکم م ی. دستم را رو دمیکشام دست   ی و دوست داشتن نیریاز خواب ش  دمیکه کش ی ادیفر با

 بزند! رونیام را بشکافد و ب نه یکه کم مانده بود س 

بود   دهیکه کنارم خواب ای. به درمینداشته ها یداشتم، آن هم به وسعت همه   ی عرق بود. بغض سِیام بردم. خ یشانیپ یرا رو  دستم

 نگاه کردم. 

 بردم و آرام نوازش کردم.  شیرا  در موها دستم

آرام، پس از برداشتن پالتو قرمز رنگم که عکس    ییدهانم بردم و با قدم ها یخفه کننده ام در حال انفجار بود. دستم را جلو  بغضِ

 رفتم.  رون یاو هک شده ب ی درخت رو  کی خرس و 

شوم   ی م سی با من هم درد بود. مهم نبود خ شه ی. عاشق آسمان بودم که همد یبار یم  ی زیرساندم. باران تند و ت  اطیرا به ح  خودم

 . سرم را باال بردم و صورتم را مماِس آسمان کردم. ستادم یا اط یباران رفتم. وسط ح ر یسرما بخورم. ز ی حت ایو 

پس از چند سال. چرا در صورتم نگاه نکرد   دم، یقبل را در ذهنم تجسم کردم. مادرم را د قه ی باز شد. خواب چند دق م یاشک ها راه

 ا؟یخدا

 کردم که دلش را شکسته ام؟   یکار نکند 

 کردم مادرم؟  ی کار خبط چه

 . دمیشن یگوش نوازت را م ی من صدا یول   ،ید یکش  یو اشتباهم را به رخم م   یکوباند  ی. کاش در صورتم م یزد  یحرف م کاش 

 بست. خیتنم   یداشت و باران تند شده بود، که احساس کردم همه    یقدر هوا سوز سرد  آن

 خاطره بود رفتم.  میآرام کنار حوضچه که سراسر برا آرام

 پرده ذهنم آمد. یرو  لمی مثل ف  م؛ینشست یحوضچه م  نیکه با مادرم دور ا  ییروزها

در دست داشت.    وهیم سه یسر کار آمد. چند ک روز از کیافتادم که پدر  ی وقت  ادیمادرم بود.  شهیکه هم  ییجا نشستم. جا همان

  کی ی. چه قدر من خوش حال بودم. آن قدر خوش حال که حتمیها را هر سه با هم شست  وهیم ی آمد کنار من و مادرم همه  

 بست!  خیسرد آنجا گذاشتم. حس کردم مخم  یها یکاش  یکرد. سرم را رو  ی روزها در ذهنم خطور نم نیاز ا هیثان
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 کرند. ی باز هم مهم نبود. همه تن و بدنم از درد گز گز م اما

 در توان من نبود.   ز،یکه توان حضم آن ن  د یچیپ ی در سرم م ی درد

 زدم.  ی کردم، بلکه زجه م  ینم ه ی گر گرید

 کردم؟  ی م را چه مرفتم؟ پدر یکردم؟ م   یم  د یهمه فشار. چه با نیخواست تحمل ا یم  وبیا صبر

 کردم؟   ی بزرگ م ش یهمه تشو نیا ن یرا چگونه ب ایرفتم؟ در ینم

 گذاشت. ی م م یپا شیبود تا راه  درست را پ یکس کاش 

 . ایدن نی ا ی بودم. از همه آدم ها دهیکردم. خسته بودم، بر  ی حس م دستانم را به وضوح  لرزش 

. از ته دل  د یشن یرا نم میصدا یرا باال بردم. طرف آسمانِ پر از بغض. خوش حال بودم که از خانه فاصله داشتم و کس سرم

  ی م ایدر یکردم و خودم را برا  یم  رونیبغض را ب نیا د یشدم. با ی م یخال  د یکار را تکرار کردم. با نی بار ا ن ی. چند دمیکش ی ادیفر

 نشنود!  ی خانه را از هم شکافت. محال بود کس ی ها واریآخرم د   اد یساختم. احساس کردم فر

. با وحشت به عقب برگشتم. پدرم  دمیرا پشت سر خود د یبزرگ  هیهم اضاف شد. سا گر ید ی به دردها م یسوزش گلو گر، یبار د نیا

 بود! 

 تر شده بود.  ر یبردم به چهره اش، که بعد از مادرم، چند سال پ یپ حال

  ی. سرم را باال بردم و نگاهش کردم؛ چشمان پدرم نبود. آن ها برق شادستادیا زین م یپا یقدم جلو آمد. آن قدر که جلو  چند 

 چشم ها فقط ردِ اشک را در خود داشتند. نیداشتند؛ اما ا

 نداشتم. م یاشک ها یرو   یکنترل گرینشست. د م یبر موها آمد و ن ییآرام  و با لرزش پا دستش

 در حال پردازش بود. چند سال دستِ گرم پدر از من دور بود؟   ذهنم

 را نوازش کرد.  میآمد. آرام موها ی نم ادمی

 

 ام زد.  شه یبه ر شه یفرو رفته اش؛ ت  یکرد. صدا  شهیدر وجودم ر  ت یقدرت و امن حس

 که من نباشم.  ییو برو جا ریشه. دست خواهرت رو بگ طور ب نیدخترم من نخواستم ا -
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آوردم و به   ن ییپروا سرم را پا یو رفت. ب  د یکه در تنم مانده بود، پر کش یی جمله اش را با درد گفت که هر چه قدر نا نیقدر ا آن

 افتادم.  شیپا

 و هق هق گفتم.  ه یگر با

  چیکه ه ای دن  نیترسم. از ا  ی. تو رو خدا بابا م..من م میرو ندار  یکس چ یکه جز تو ه ا یبابا خوب شو. به خاطر من، به خاطر در -

 ترسم.  ی کنه م  ی کس رحم نم  چیکس به ه

کار ها رو   نیکدوم از ا   چیه ی خوا ی شو. اصال م یرت یپشتم باش. مثل قبال ها. سنگ صبورم شو. روم غ ایندارم بابا. ب تیامن حس

هست که منتظر   ی به خونه برگشتنم برگرده و بدونم کس زه یباش که من انگ  ی . به اندازه انیو من حست کنم، هم نکن فقط باش 

 منه. 

 ام دور شد.  ده یکرد و از د یام را خال  ی شانیپ ریپدر ز یپا

که   د یفقط از من دور بش  د یبود. بر دهیخروار ها خاک نخواب نیشما ها رو نداشتم. اگر داشتم مادرت االن ب اقت یمن نتونستم. ل-

 دخترم. ب...برو.  د یش  یبخت م   اهیس  د یاگر نش

 . بروم! نیرا گفت و رفت! هم نیا

  به یکردند و هفت پشت غر ی پشتمان را خال دند یمان را د یبدبخت  یکه وقت  ی؟ به همان کسانبردم یپناه م ی بروم؟ به ک کجا

 شدند؟

 کردم.  یبرگرداندم و خودم را با آسمان خال  ن یزم ی کس سرم را رو  ی درمانده و خسته، ب د،یام نا

 

اش نشاندم. چه قدر وجودش آرامش بخش   یشانیپ ی رو  ی؛ صورتش درست مقابل صورتم بود. آرام بوسه ارا که باز کردم  چشمانم

 باز کرد.  بود. چشمانش را

 را نوازش کردم.  شیچشمانش حرکت داد. با لبخند موها یبار دستش را رو  چند 

 . زمیعز ر یصبح بخ-

 ساحل؟ ر، یصبح بخ-

 .د یخواست بگو ی که م  یز یکردم. انگار هراس داشت از چ  خینگاهم را در چشمانِ مخمورش م منتظر
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 مهد.  ادیب د ی معلمم بهم گفته مامانت با -

 که دلم را تکه تکه کرد گفت.  ی طرف و آن طرف تکان داد. با بغض نیشد و نشست. دستانش را ا بلند 

 رو ببرم؟  یمن که مامان ندارم ک  ، یول -

 اش را. یمادر  ی حس نکند ب ای بود که در ن ی. قرار من و مادر اختیر ایاشکم مقابل در ز،ی خود ن ل یبار با م نیاول یبرا

اش را؟ دستانم را بردم و   ییرا دنبال کرد. چرا خواهرم حس کرد تنها میرا جلو آورد و رد اشک هامبهوت نگاهم کرد. دستش  ایدر

 . دمیدر آغوشش کش

 شانه اش بردم.  ی را رو سرم

 و درد گفتم.  ه یگر با

 راحت تر از ماست. یل یخوب، اون جا خ یجا  هی مامان رفته  ستم؟ یمگه من ن ؟ یگفته مامان ندار ی ک -

 نگو مامان ندارم، خب؟  گهید

 ماند.  رهیرا عقب آورد و در صورتم خ سرش 

 پس چرا ما رو با خودش نبرد؟  -

 خدا بخواد.  یوقت ، یول  شش؛یپ م یر یجا. ما هم م  ن یا نیبمون ای. گفت با درومد یچون دلش ن -

 در فکر فرو رفت.  بیحرفم عج نیا از

 ردم. ک ی ها دورش م زیچ نیاز ا د یبا

 مهد؛ فقط شما امر کن.  امیخودم م -

 ، براندازم کرد. چشمان درشت و نافذش  با

 گفته امروز.  -

 آوردم.  نییرا گرفتم و از تخت پا دستش

 



 دن ریگ ینفس م هم ها چشم

24 
 

 چشم، من امروز دانشگاه ندارم. دربست در خدمت شما هستم گل من.  -

 . میآماده شو ا یرفتن به مهد در ی تا برا  میحال شد. با هم از اتاق خارج شد  خوش 

 

 شد؟ ی داشته باشد چه م تیو اگر واقع ایرفت. فکر کردن به حرف معلم در ی م  جیگ سرم

 من؟  یایکردم. در  هی تک ی مدرسه رساندم و به تنه درخت اط یرا گرفته بود. خودم را به ح بانم یتهوع گر حالت

 شده؟  یاختالل عصب دچار

 خودم را جمع کردم.   یآمد. کم ی بلند سمتم م یکه با قدم ها  دمیرا د ا یچرا من حس نکردم؟ معلم در ، یول

 گفت.   متیو با مال  د یشانه ام کش یشد با آرامش دستش را رو  کم ینزد ی وقت

 تونه به حالت قبل برگرده.  ی روان پزشک، م شیبا چند جلسه رفتن پ زم،یعز یهمه ناراحت باش  نیا ستین ازین-

 کرد؟   یم  اهیس  شتر یب نیرا از ا م یایگفت؟ چرا دن ی م چه

 را با زحمت به حرکت در آوردم.  میها لب

 حالتش نشدم؟  ر ییپس چرا من متوجه تغ -

 ن؟ یکردنش شد  ی شما تا حاال باعث عصب -

 

 پدر تمام تنم را لرزاند. یکارها  یآور  ادی

 م...من نه اما. -

 

 گذاشت. م ی جلو ستیادامه بدهم و دستش را به عالمت ا نگذاشت

 .د یبفهم د یانتظار داشته باش  د ی. نباد یکن ی با اون رفتار م متیبا مال شه یخب، شما هم -

 زد.  ی م شی صدا ین یریکالسش آمد که با لحن ش   یاز بچه ها ی کی یبزند که صدا یحرف خواست
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 را دست گرفت و فشرد. دستانم

 کنم. هر جا الزم بود من حاضرم کمکتون کنم.  ی م نیرو تضم ای. من خوب شدن حال درستین  ینگران ی اصال جا -

 گفت.  یآورد و با لحن آرام   کیکه پشت سرش بود را نگاه کرد. صورتش را نزد  یو پسر برگشت

 .زمی شه عز ی باش! خوب م ی قو-

 دفعه؟  کیجان من، دست آن پسر بچه را گرفت و رفت! چه شد   یب ی به دست ها ی گریفشار د با

را   شیکه دست ها ایدر  ریبودم. به عقب برگشتم. تصو  دهیشدنش را ند   یبار هم طوفان کی ی آرام بود. حت شهیمن که هم  یایدر

 دادم.  ه یشد. سرم را به عقب تک یتداع م یگذاشته بود برا شیگوش ها ی رو

 خراش برداشت!  اش  یز یره زدم. آن قدر محکم که حس کردم دستم از ترا محکم دور تنه درخت گ دستم

 مثل مادر!   ی. کسدهیدر آغوشم کش یحس کنم کس ی کم خواستم

 خواستم. آغوش امن و بدون ترحمش را.  یبود؟ـمن مادرم را م  یادیخواستم، خواسته ز ی م آرامش

 آرامم کند. یتوانست کم  یبود م ده یکه او را در خود بلع  یتکه سنگ  د یشا

 ** 

اش!   ی که آمده بودم خاطرم بود. روز خاک سپار  یبار  نی. آخرختمیسنگ مزارش ر یرا برگ برگ کردم و رو  د یرز سف ی ها گل

که بعد رفتنش دست از سرم برنداشته بود شروع به درد و    یو با بغض د یاسمش چک ی سنگ قبر گذاشتم. اشکم رو ی سرم را رو

 دل کردم.

. حتما ازم دل  ینبودم و نشدم که خواست  یدونم اون  یمعرفتم. م  ی ب یلیدونم خ  یم  زم؟یمن و عز یبخش یم  ؟ی مامان، خوبسالم -

  نیبه ا گهیشه، د  ی بگم بهش؟ داره بزرگ م ی خواد،گ چ ی تو رو م ایدر  ؟ یچرا ترکم کرد  رم،یبدون منم ازت دل گ ی. ول یریگ

 شه. مامان؟ ینمخدا قانع   شیکه مامان رفته پ ی جمله ا

ها.   ینگرانش نباش  ی شه؟ راست یم  یچ ایام اما در  ی تو. به جون تو من راض ش یخواد بفرستتم پ یتو گلومه که انگار م   یز یچ هی

 دم.   یشه؛ قول م  یمن خوب م  ی ول  ضهیگفتن مر

بمون و   ی گ  یدونم م   ین و چرا. اما مرم، بدون چو  یمن م  یگه برو. تو بگو کجا برم؟ هر جا بگ  ی هم خوبه، فقط به من م  بابا

 مقاومت کن دخترم 
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رم   ی م نمی چاه بب یتو  ی حت ییروشنا هی  ی محبتم. انقدر که وقت  یشدم. مهتاج ذره ا یچه قدر عقده ا  ی نیب ی ...آخ مامان. مآخ

 سمتش.

 کند. یچهره ام وحشت مدانستم هر که باشد از  یپا پشت سرم آمد. با درد صورتم را بلند کردم و به عقب برگشتم. م  یصدا

 از سرما بود نگاه کردم.  یدختر شلخته و کبود که رنگ صورتش ناش   به

  کم یهم اضاف شد. با دست اشاره کردم و نزد نیکوچکش بود. خودم کم درد داشتم، ا ی ظرف بزرگ و پر از گالب در دست ها کی

 شد.

 را گرفتم و جلو تر آوردمش.  دستش

 بود.  یکار دشوار  بود  دهیچ یکه تار به تار آن در هم پ بردم. خالص شدن از آن همه مو  شیرا در موها دستم

 شد. ره یخ م یرا باال آورد با التماس در چشم ها گالب

 دل مامانمه لباس بخرم.   یکنم که برم واسه داداشم که تو   ادیها رو ز نیخوام ا ی ، تو رو خدا بخر. مخاله  -

 صورتم آورد.  یو جلو  د یکش رون یب رش که هر لحظه ممکن بود پاره شود شلوا بیپول را از ج یها سکه

 بودم!  دهیاز حد کش ادیبود؟ امروز ز  دهیبه کجا کش تیمن؟ انسان یخدا

 بردم و بدون آن که به مبلغ توجه کنم سمت او گرفتم. فمیو کنار خودم نشاندم. دست در ک  دم یدخترک را کش دست

 تعجب نگاهم کرد و گفت.  با

 همه؟  ن یه؟ اخال-

 .دمیو صورتش را بوس  دمیخند  تلخ

 همش واسه تو و داداشت. -

 شوق فراوان بلند شد و خودش را در آغوشم انداخت. با

 خاله.  ی مرس  -

 حرفش مثل برق گرفته ها از من فاصله گرفت و رفت. نیا بعد 

 گالب که کنارم بود نگاه کردم و دخترک را صدا زدم.   به
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 خانم کوچولو؟  -

 گفت.  طرفم برگشت. با چشم به گالب اشاره کردم؛  به

 . نیبابت اون پول داد یشما که کل  -

 شدند. یخودش که در ناز و نعمت بزرگ م یتر از هم سن و سال ها  ی دخترک. قو نیبود ا یقو  یلیخ

 گالب واسه خودته.  ن ی. اون پول ها و ازمینه عز -

 گفت.  گنیغم

 . یکن ی کار م یدار  ی ستیگه تو گدا ن یده. م  ی آخه مامانم اجازه نم -

 فرستادم.   نییخجالت زده سرم را پا د؛ یبلع ی شد و مرا م یباز م  ن یداشتم زم دوست

 !د یفهم  یاز سنش م ادیقدر ز چه

 

 ن جا دور شد!حرف زدن به من را نداد و با سرعت از آ  فرصت

 اعتنا باشند؟ یخود ب  یتوانستند نسبت به هم نوع ها  یقدر آدم ها م چه

 کردن سنگ قبر مادرم شدم.  ز یتر از قبل گالب را برداشتم و مشغول تم نیگ یغم

 

  دم؟یشده بود و من چرا نفهم یعصب ایبردم. در یشدم و به عمق فاجعه پ ایمعلم در  ی آغوشم فشردمش. حال متوجه حرف ها در

! از خودم  ی خام ال یشود. چه خ یندارد و متوجه حال پدرمان نم یغصه ا  چ یه گریورزم، د ی کردم چون به او مهر م ی فکر م

 دورش کردم. 

 اخم کرده بود.  ب یبرادشتم. عج شیگوش ها  یرا از رو  شیها دست

 به دختر پنج ساله نداشت. یشباهت چینگاهش ه رنگ

 چهره ام بنشانم. ی رو یدانم تا چه حد موفق بودم که لبخند پوشال ی ام را کنار بزنم. نم ی غض و نگرانکردم ب یسع

 جونم؟  ا یدر -
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 قصد سقوط داشتند اما مانع شدم.  میغضب ناک. اشک ها ی عقب رفت. با همان لبخند و چهره  یکم

 همان جا بدون آن که دهانش را تکان دهد گفت.  از

 هوم؟ -

 گفت.  ینم  "هوم"وقت    چیه  یایدر

 چه شد پس؟  االن

 کرد؟  یگونه با من صحبت م  نیا چرا

 او کجا رفته بود؟  ف یو نح  فیظر روح 

 زد.  یام م شه یبه ر شه یبلند شدم. دردِ خواهرم داشت ت ی سخت به

 مبل نشاندم.   یرفتم. دستش را گرفتم و رو  سمتش

 مانع شد.و   د یکه خودش را کنار کش اورم یب نییرا پا شیدست ها خواستم

 .زند یرا نداشتم و گذاشتم آزادانه بر میکنترل نگه داشتن اشک ها گرید

 کرد.   کیفاصله و به صورت من نزد شیرا از گوش ها ش یدست ها ایدر

کار را انجام داد که با خود گفتم االن پوست    نیصورتم را در هم جمع کرد. آن قدر محکم ا میرد اشک ها ی دستش رو فشار

 و قهر آلود گفت.   یشود. با حالت عصب یصورتم مچاله م 

 نکن؟  ه یمگه نگفتم گر -

 بود خواهرم.  نگفته

 جواب دادم.  یمرتعش  یزدم و با صدا لبخند 

 دم.  ی هم با مزه تر قول م یخرم. از اون قبل ی واست عروسک م  رون؟یب م یبا هم بر ی خوا ی کنم. م ینم  هی گر گه ید  د،یببخش -

 . ستادیبلند شد و مقابلم ا تند 

 گرفت.  م یجلو ب یترع یاشاره اش را به نشانه   انگشت
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  گهیذارم با من حرف نزن. د  یگوش هام م  ی هم دستام رو رو ی. وقترونیب م یبر رون، یب می به من نگو بر گه ی. دامیجا نم چیمن ه  -

 رم.  ی مهد هم نم

 گفتند بودم.   یوت، مغشوش. هر چه م مبه مات،

 باال رفت.  شیکردم که دوباره صدا یرا درک م  شیحرف ها داشتم

 کس من رو دوست نداره  چ ی. نگو دوستت دارم. هیبه من نگو آبج گهید -

 دنبالش.  اد یبرد مهد. مثل دوستم که باباش م ی هم دوستم نداره چون؛ اگه دوستم داشت من رو م بابا

 حرف پشتش را کرد و رفت.  نیاز ا بعد 

 مارش؟یروح ب  ی کردم برا ی م د یبا چه

حرکاتم کنترل داشته   یرو   شتریتوانستم ب ی طور من م نینشدم؟ ا ضی دادم؟ چرا من مر   یاو را به روان پزشک نشان م چگونه

 باشم.

 هم نداشتم! د یشا

 

 چشمانم را باز کردم.  د یتابش نور خورش  با

 را نگاه کردم اما نبود!  اطرافم

 اش تا عمق وجودم را لرزاند.  ی در گذاشتم. سرد  رهیدست گ ی آمدم و اطرافم را با چشم گشتم. دستم را رو  نییاز تخت پا دهیترس 

 ب نداد. جوا ی رساندم. چند بار به در تقه زدم؛ ول ایو هول ناک بود. خودم را به اتاق در  نیسنگ  میها قدم

 بند نبودم. کنار در سر خوردم و نشستم.  میپاها ی شدت ضعف رو از

 زدم.  ادیفر

 ؟یکن   یچرا در و باز نم ا؟ یدر -

 . باز کن تو رو خدا.ید  یدق مرگم م   یدار

 فقط سکوت بود و سکوت!  م، یجواب التماس ها ی ول
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 . دمیکه در ذهنم جرقه زد، سمت اتاقم دو  یفکر با

 را که داشتم، از صندوق در آوردم و باز با همان حال زارم، برگشتم.  ایاز اتاق در دک ی د یکل

رنگ شده بود را قاب   کی  واریبچرخانم. با دستانم صورتم که با گچ د  ش یرا در جا  د یشد کل ی بود که نم یدستانم، به حد  لرزش 

  م یجانم کنم. با هزار مکافات در را باز کردم. نفس ها یآرامش را مهمان تنِ ب ی کردم کم ی. سعدمی کش  قیگرفتم. چند نفس عم

 . دمشیزانو بزنم د ن یزم ی شدم و خواستم رو د ی نا ام یرا چرخاندم. وقت رمآرام جلو رفتم. س  به شمار افتاد؛ 

 . نیزم ی من و افتادنم رو یجان شدن پاها ی شد با ب ی او مساو دنید

 شبح وحشت ناک بود! ک ی مثل

توانستم زنده بمانم!   ی نم گرید  قهیکرد چون؛ تا چند دق  ی م دارم یب ی. کاش کسنشیاش، چشمان سرخ و آتش ده یبر ی موها ، یچیق

 که حال از آنِ او نبود!   ییدستش را برد طرف موها

 .د ی به تارش را گرفت و خند  تار

   ی کرد ی م دارم یکاش تو ب ای. خداایدر ی از آن ها را گرفت و در هوا پرتاپ کرد. اتاق پر شد از موها یدسته ا بعد 

 داشت!  ت یشبح واقع نی و ا  ستمیمطمئن شدم خواب ن  گرید د یکش ایکه در ی ادیفر

 بردم.  اینمانده بود. چهار دست و پا خودم را سمت در م یبرا یرمق  چی . همیایکردم به خودم ب یسع

 را.  ش یرا نگاه کردم. موها ی چی. قستادمیا کنارش 

 ماندند! ی مثل پتک بر سرم م همه

 اش را برداشتم. درمانده و آرام گفتم.  یشمیبلند و ابر  ی از موها گرید  یا  دسته

 ؟ یکار کرد   یچ ا؟ یدر -

 نگاهم کرد.  نینگفت و فقط خشمگ  یزیچ

صورتم   یی دوباره کار چند روز قبل را انجام داد و با تند رو  ایخوردند. در ی سر م کیبه  کیدادند و  یرا نم  ی مجال کار میها اشک

 را در هم فشار داد.

 نکنم؟ ه یخواست گر  ی طور م چه
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 نشستم؟  ی و آرام م دمی د  ی حالش را م نیطور ا چه

 ام بود.  ی زندگ لی فقط خواهرم نبود. دوستم بود. مادرم بود، پدرم بود، دل او

 .دمیرا بردم و به صورتش کش دستم

 رعشه به قلبم انداخت! چشمانش

 انداخت. نییرا پا دستم

 گفت.   تیرا کرد و با عصبان پشتش

 موهام رو؟ االن قشنگه؟   نیبب -

  یزدم؟ـموها ی را شانه م ی ک  یدر سرش نمانده بود! موها  ییردستادم! موزدن پس ف رونیرا قبل از ب می خانه کرده در گلو بغض

 بافتم؟  ی را م یک

 کرد؟  ی آرامم م یک  یموها

 ! میو در حال سنگ کوب کردن بود  میرا داشت گر یدو هم د هر

 از بغض گفتم.  پر

 رو شونه کنم؟  ی ک ی من موها ا؟ یدر -

 نگاه کرد.  نیزم  یرو شیبرگشت. به موها سمتم

 را جمع کرد. همه را در مشت جا داد و طرف من گرفت. همه

 م؟ یبباف می . بریزن  یرو شونه م  نایا -

 آورد.  رون ی درد آوردم ب ی مرا فکرها  ایکردم. در  یم  یزود تر کار  د یرفت. با ی از دست م داشت

 ؟ یباف ینم-

 ! ختیر  نییکرده بود، پا  ز یکه کاسه چشمانم را لبر ییکه زدم اشک ها ی لبخند  با

 بافم.  ی بافم، م ی م -
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 پارچه گذاشت.  ی تکّه ا  ی شد. موها را رو بلند 

 . گهید  ایب -

 خود برد و خاراندش. صورتش را در هم جمع کرد.  یمانده موها ی را سمت باق دستش

 

 .م ی. بعد هم حموم ش کن میبعد بباف میبا هم شونه بزن ای. بگهید  ایخاره. ب یسرم م  نیبب -

 نشستم.  نیزم  یرفتم و رو  ایکتمانش کنم. بلند شدم. کنار در ایدر  د یشد از د یزار بود. نم  حالم

 طور. نیرا هم  شیو شانه را آورد. براق کننده موها  د یدو

 به من نگاه کرد و گفت:  آمده باشد، ادش ی ی زیو کنارم نشست. موها را مرتب کرد. بعد انگار چ آمد 

 ؟ یتو که شونه ندار -

 رفتن گفت. ن یشد و در ه بلند 

 رم شونه تو رو بردارم. ی من م -

 محو شد. دم ید ی جلو از

 او که آمد و شانه را دستم داد.  یهنگ بودم در کارها هنوز

 ! شیحرکاتش نگاه کردم. شانه کردن موها به

 چه کرده.دانست   یو نم امدهیدانستم هنوز به خودش ن  یم

 کردم؟  ی . چه طور آرامش مشیکه بفهمد چه کرده با موها  یبه حال وقت یوا

 

 .میشد  ایمعلم در  ی شنهادیدر دست وارد مطب روان پزشک پ دست

 کند؟  یاالن که بفهمد چه م  ،یول  م؛ یبرو رون ی تا با هم ب رم یرا بگ  تشیگردش توانستم رضا  یهوا  به

 و جوان هم سن و سال من بود.  بایز  ی. دختر میکه لباس فرم مخصوص بر تن داشت رفت ی سمت منش م یمستق
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 لبخند گفتم.  با

 سالم.  -

 گفت   ییبلند شد و با خوش رو شیجا از

 امرتون؟  زم، یسالم عز -

 مشاوره.  ینوبت گرفته بودم برا  ی نترنتیا روز ید -

 مقابلش برد و گفت  انه یرا در را سرش 

 فتون؟ ی اسم شر -

 . یتقو ا یدر -

 ام.  نهیرید  یزخم ها  ی شد بر رو ی نمک شیرا در دستانم حس کردم. صدا ایدست در لرزش 

 جا؟ ن یا میساحل؟ چر اومد  -

 مو نداشت! گریرا نوازش کنم. اما؛ او د ش یشانه اش بردم و خواستم موها یرا به او دوختم. دستم را رو  نگاهم

 چهره ام نشاندم.  ی مملو از غم رو لبخند 

 . عجله نکن!زمی عز یفهم ی م -

 آمد. یمنش یصدا

 داخل.  د یببر فیتشر  د یتون ی م گه یساعت د می . ند ینیبش د ییبفرما زم، یعز -

از   امکیپ یرا آغوشم گرفتم. صدا ای. سر درمینشست د یرس  م یاش، به استخوان ها یکه سرد  یکمتین  ی رو ایکردم و با در یتشکر

 دانستم مزاحم است. ی ام آمد. الزم نبود چک کنم. چون؛ م یگوش 

 ا؟ یدر -

 نزد. ادامه دادم.  یماندم اما حرف  منتظر

 ؟ یرو دوست ندار نی شه. تو که ا ی دلم غصه دار م  ؟ یشه با من قهر نباش  ی م -
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 را بلند کرد و چشمانش را در چشمانم دوخت.  سرش 

 رون؟ یب م یبر یخواست یمگه نم -

 زنم.  ی قولم نم  ریمن ز ی دون  ی. تو که م رونیب میجا بر ن یاز ا دم بعد   یقول م  -

 حرکت داد.  نییسرش را باال و پا آرام

 حرفم در دهانم ماند. ی که با آمدن منش  میبگو ی زیچ خواستم

 . ستادیو مقابلم ا آمد 

 جا دارم.  ن یکه ا ییاز تنها د یدلم پوس  نم؟ یشه من هم بش ی م -

 . دمیرا دنبال خودم کش ایرا جمع کردم و در  خودم

 گفتم.  یبه منش رو

 .د ییالبته، بفرما -

 

 است. یبود دختر پُر شر و شور  دایشد و کنار مان نشست. از چهره اش هو انیچشمانش نما برق

 را در دست گرفت و مخاطب به من گفت.   ایدر دست

 شه؟  ی شما م هی ک شون یا -

 نگاه کردم.  نیرا غمگ  ایدر

 خواهرم.  -

 شد و گفت.  نیباره چشمانش غمگ  کی

 خدا من رو از داشتنش محروم کرد.  ی ول  ه؛یبزرگ  ی لیخواهر داشتن نعمت خ -

 را به خودم فشردم.  ایدر

 .ستی کار خدا بدون حکمت ن چی.اما ههیخوب یلیآره، نعمت خ -
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 زد و گفت.  ی لبخند   مچهین

 . چند سالته؟ یزن ی خوب خوب م یحرف ها یول   ؛یبزرگ باش  اد یبهت نم -

 

 من!  ی دانست از غم ها  یداشت.او چه م  حق

 و دو.   ستیب -

 از تعجب درشت شد. چشمانش

 . چه قدر خوب!یهم سن من -

 نداشتم! ش یبرا یجواب ستیرا اما حال که ن  "چه قدر خوب"جمله   نیدادم ا  یزدم. اگر مادرم را داشتم جواب م لبخند 

 . گفت. ستمین  حرف زدن  لیما د یفهم انگار

 جا واسه خودت؟ نیا یاومد  -

 دادم.   یسر فرصت خودم را هم نشان م  د یداشت. با حق

 . واسه خواهرم. زمینه عز -

 نگاه کرد.  ایبه در ی تعجب کرد. با ناراحت دوباره 

 آهان!  -

 

 زدم.  می از غم ها یحاک  یتلخ لبخند 

 بله.  -

 

 حلقه بست. ششیو بدون آرا بای در چشمان ز اشک

 متاسفم!  -
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 حال من متأسف باشن. ن یبه خاطر ا د یکه با  ییهست آدما ی لیخ -

 گرمش گرفت و فشرد.  ی من را در دست ها  یدفعه دست ها نیا

 

 ؟یش   یبگم ناراحت نم یز یچ ه ی -

 مقابلم دوختم.  یبایاشک آلودم را به دختر ز  نگاه

 راحت باش.  زم،ینه عز -

روان   میکن  ی هست که فکر م نیاز ما آدم ها ا ی لیفرصت مناسب خودت رو هم به روان پزشک نشون بده. اشتباه خ  هی سر  -

 . ستین نیطور ا نینه واقعاً ا  هست اما؛  ی و عصب ضی پزشک فقط واسه افراد مر

 کنه.  ی خواد واسه تک خواهرش شاد زندگ یره که م   یمشاوره م یفرد سالم، برا  ک یاالن شما به عنوان  و

 زدم.  تیرضا ی از رو ی قبول داشتم.لبخند   کیبه  کیرا  شیها حرف

 کامل رو به دست آورد.  یسالمت  ایکه در   نیبعد از ا ؛یکنم. ول ی کار رو م  نیحتماً ا -

 .د یکش  ایرا در صورت در دستش

 . آدم دوست داره قورتش بده. زمیعز -

 قشنگه، درست مثل خودش.  یلیخ اسمش

 آمده باشد، گفت.  ادش یکه   یزیچ انگار

 ه؟ یاسم شما چ یراست -

 ساحل. -

 گفت.  یفراوان اقیشور و اشت با

 ! ای. ساحل و دریساحل یا یچه قدر قشنگ. در-

 را جلو آورد. دستم را در دستش گذاشتم. دستش
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 ، نهال هستم. خوشبختم  -

 

 خنده گفتم.  با

 قشنگ تر از اسم منه.   اسم شما که زم، یعز -

  اد یکه تا حد خوشم م نهیهم واسه ا د یکه به اون ربط داره دارم. شا  یزیو هر چ   ایبه در ید ی!من عالقه  شد ستیطور ن نیاصال ا  -

 از اسم هاتون. 

 حرفش گفت. مهیضم

 بده.  ام یشماره پ نیبشه به ا شتریما ب ییآشنا  یهست ل یاگه ما -

 شدم. رایرا دستم داد. مشتاقانه پذ  کارت

 البته. چرا که نه؟  -

 .د یرا بوس  ا یدر ی زد و گونه  لبخند 

 .دانستم اسمش نهال است گفت  ی که حال م یدر آمد. منش یصدا

 نوبت شماست. زم یعز -

 کل وجودم را در بر گرفت. استرس 

 .د یآوردم. نهال اضطرابم را فهم  نییرا پا ایدر

 لرزه.   یآروم باش. دستات داره م -

 آرومم، آرومم.  -

 جمله من را گرفت و گفت  تم ی. درست رد یخند 

 . یلیخ ، یلیخ -

 کردم.   هی هد  طنتشیبه ش   یا خنده
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 در گذاشتم.   رهیدست گ  یمان کرد. دستم را با لرزش رو   یرا گرفت و تا در اتاق، همراه  ایدر دست

 را دستش م یشد و دست ها متوجه 

 

 دستش گرفت.   در

کنه. بعد   یگاه تو رو خوب م ه یجا، حالِ تک نیکن که ا  نیافته. فکرت رو فقط معطوف ا ی نم یاتفاق چیساحل، اون جا ه نیبب -

 حکم! گرفت، گرم و م  ی گونه مرا در آغوش م نی ا ی بار بود کس نی. بعد از مرگ مادرم، اولد یدر آغوشم کش

 ممنونم، حرفات آرومم کرد. -

 . در ر  باز کرد. چشمانش را آرام باز و بسته کرد. د یرا بوس   ایرفت و در عقب

 برو ساحل. -

 . میوارد اتاق شد   ا،یدر با

کردند.   ی رنگ ها آدم را مداوا م  نیا د؛یو سف ی آب م یمر ی قلبم کرد. گل ها یرنگ اتاق بود که آرامش را بدرقه   ز،ی از همه چ اول

 اتاق بود؟  نی به صاحب ا ی ازیچه ن گرید

 .د یچیدر فضا پ ی بم و مردانه ا یصدا

 سالم.  -

 صاحب صدا نگاه کردم.  به

 کند.   یداد مرتب ورزش م ی چهار شانه اش نشان م کلیبلند و ه قد 

 جا شدم.  نیا ونیمن محو دکوراس   د یسالم، ببخش -

 زد.  لبخند 

 .د ی نیبش د ییبفرما د،یحق دار -

 اشاره کرد.  ی صندل به

 .می و نشست  می رفت ایبا در همراه
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 .گفت  ایرو به در  دکتر 

 ن؟یدار  لیم  یخانوم کوچولو، چ -

 گفت.  ی عصب ایدر

 . یچیه -

 به گفتن من نبود.  از یو ن ستی ک ض یمر د یفهم  گرید دکتر 

 گفت.  ی و آرام ف یلحن لط با

 مثل شما.   ییبایواسه خانوم ز م یدار ی خوش مزه ا یزا یجا چ نیما ا  زم؟یچرا عز -

 جمله اش قرار گرفت و گفت. ن یا ریتحت تأث ایدر

 . ایدر -

 ؟ ی نیمن بش ش یپ یایب  ی. دوست دار ادیچه قدر اسمت به چهره ت م -

 بدون مخالفت رفت و کنار دکتر نشست. ایوقت تعجب در ذهنم شکل گرفت که در همان

 به من گفت.  رو

 بدونم؟  رو با شما  ایتونم نسبت در ی م -

 خواهرمه.  -

 گفت.   ایتکان داد و رو به در  میتفه ی را به معنا سرش 

 م؟ یمنتظر بمونه تا من و شما حرف بزن رون یشه خواهرت ب ی م -

 من را نگاه کرد.  ایدر

 رم. ی نه، ساحل بره من هم م -

 حرکت داد.  نییرا به باال و پا  شیابرو ها دکتر 

 . یشما بگ  یهر چ  -
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 اتاق بود رفت. نیکه در هم  یرا گرفت. طرف در چوب  ایدر دست

 گفت.  ایدر  به

 خانوم؟  ایخب در م،یایکن. من و خواهرت هم م ی کم باز   هی جا  نیشما برو ا -

  نی. بدون مخالفت رفت. دکتر به اد یو گوش خراش کش  یمتوال  غ یج ن یو چند   د یاز سر ذوق در هوا پر د یاتاق را که د ایدر

 رنگ مقابل من نشست. یری و ش  ی مبل آب ی برگشت. رو ش یو سر جا د یحرکتش خند 

 د؟ یدار ل یم ی زیچ -

 متشکرم، صرف شده.  -

 

 .د یطول بکشه. نظرتون عوض شد حتماً بگ  کمیما  یممکن صحبت ها ، یول -

 حتماً.-

 .د یو بگ  د یرو خالصه کن ایدر  یاز اول زندگ -

 دهانم را قورت دادم و شروع کردم به گفتن. آب

 

  ی از بچه دار ی چیو پدرم؛ ه  کیبچه کوچ ه ی . اون که رفت من موندم مانیسر زا ی عنیرفت.  ایاومد مامانم از دن  ایدن  یوقت ا، یدر -

رگ کنه؟ بعد از  بچه رو بز هی تونست  یگرفت چه طور م ی فاصله م یکودک  ی ایدختر نوجوون، که تازه داشت از دن  هی بلد نبودم. 

بودم. بعد از   ی که فردا رو نباشم. ول  نیگذروندم فقط ا یدعا م  ن یرو با ا  م یلحظات زندگ ی . همه د آرزوهام پر پر ش  یمادرم همه  

خوب. خوب شدم.   ی بدم و به خواهرم زندگ د یبه پدرم ام د یرو بزرگ کنم. با ایدر د ی. باامیبه خودم ب د یبا دمیسالگرد مادرم فهم

.  میکرد یم  ی گاه واسه پدرش. با پدر و خواهرم زندگ ه یخواهرش و تک  ه مادر واس   هی شد به  لیروزه تبد  ک یساحلِ لوس و نابلد، 

.  می زندگ یشده بود همه   گه ید ا؛ یکرد. عاشق شدم، عاشق در ی م میمن تنظ  ی رفت و برنامه ش رو با مدرسه  ی پدرم سر کار م

دوستش نداشتم و مدام اون    لیپرانتز باز کنم. اوا ه ی جا  نیکردم. الزمه ا  ی م ه یشدم و گر ی درسه دل تنگ مم ی تو یانقدر که گاه

 ی همه   ایلبخند در  هی دونستم. اما؛ با  ی رو مقصر مرگ مادرم م

 رفت.  نیاحساسم از ب نیا
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که   یاومد خونه؛ نگران دو تا دختر ی م ر یشب ها د گهیاون هم د ی. اما؛ وقتمیکه پدرمون رو داشت  یتا وقت  مونیبود زندگ خوب

داد. متوجه شدم   ی م گاریالکل و س  یگشت سر تا پاش بو ی بر م یاون رو هم از دست دادم. وقت دمینبود فهم خونه داشت  ی تو

 نبودم و از دستش دادم. د،یکه با  یاون جور 

 کردم.  مکث

   د؟یکن  یآب لطف م  وانی ل ه ی -

 ن اتاق رفت. شد و طرف آب سرد ک بلند 

 حتماً. -

 آب خوردم و شروع کردم. ینگذشت که برگشت. کم یزیچ

 خوب نشد، نخواست که خوب بشه.  یول  د ید ی من رو م  ی شبانه  یها ه یشد؛  التماس و گر  یروز به روز بدتر م  -

 را با دست پس زدم. میها اشک

 برگ برداشتم. کیگرفت؛   میدستمال را جلو ی جعبه  دکتر 

 . د یببخش -

 زد.  ی آرامش بخش لبخند 

 .د یراحت باش  -

 دادم.  ادامه 

بزرگ، فقط واسه دو نفر   ک یبردم. اتاق پر از تجمالت، ک یبود که به عمق فاجعه پ ا یسه سالش شد. شب تولد در ایگذشت. در -

بار   کیچند روز  گهیهم گذشت. پدرم د ایگذاشته بودم؟ واسه خودم سوال شد؛ شب تولد در ی بود؟ اون دو ظرف اضافه رو واسه ک

شه. ازش استفاده کن و   یم  ختهیکارت ر ن یا یکارخونه تو   یداد. گفت هر ماه پول ها  تمرو دس   یزد. کارت بانک ی به ما سر م

  ی م د یتول  ی بابام چند وقت برنج تقلب یکارخونه   د یبه گوشم رس  یدراز نکن. گرفتم اما بعد از مدت کم ی کس ی دستت رو جلو

 . گفتم و گفتم. می خوا یتم خودت رو م کنه، کارت رو شکستم. گف
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ذارم. اما رفت! ما هم   ی و من چشم رو هم نم م یوحشت دار مییکه تنها یی اما خودت باش، ما از شب ها می تلف بش  یگرسنگ  از

 . باز هم گذشت! دمشیبار د ک یخاله که بعد از مادرم  ه یجز  میرو نداشت یکس

  ی بار ها کی بخشه. چند روز  یچه قدر وجودش واسم تسل دمیبزرگ شد فهم یرو بزرگ کردم. وقت   ایدر ی گاه ه یتک  چیه بدون

  ی کس نداشتم وقت چ یاز ه ی انتظار گه ی. دایواسم مهم نبود بود و نبودش. من بودم و در  گهیبار. د  کی شد به چند ماه  لیپدرم تبد 

 . دمید ی پدرم رو م

که پدرم اومد خونه و موندگار شد. بدون حرف، بدون نگاه به ما، بدون محبت   یت خوش بودم تا وق ایما. با در ه یشد زندگ نیا

 خونه رو برداشته بود.  ی دود همه   یکرد. بو ی شبش رو صبح م

  ی . حداقل توارهیسر در ن زایچ ن یرو بزرگ کرده بودم که از ا ایدر  یاتاق من اومد. من جور ی از شدت دود، تو ایشب در کی یحت

خودش،   یمتوجه شد. خارج شدن پدرم از حال و هوا  ایداد هاش کم کم شروع شد. در ی پدرم اجازه نداد. داد و ب ی سن. ول نیا

 برد. بحث کردن من با پدرم.  غمایکه بهش داشتم رو به  ید یام یهمه   گهید  ؛اد یمصرف کردن سوزن احت

 من!  ی ها ادیفر

به   شی. انقدر تحت فشار بود که چند روز پفتهی حال ب ن یباعث شد به ا ا،یدر  ی چشم ها ی خوردن من توسط پدرم؛ جلو کتک

 جون موهاش افتاد و از ته کوتاه شون کرد. 

 آب خوردم.  یفرستادم و کم  رونیرا ب بازدمم

 : دکتر

طاقت فرساست اما؛ شما  ی لیدختر؛ خ ه یواسه   همه درد اون هم نیرمان خوب ساخت. تحمل ا ه ی تونیشه از زندگ  ی متأسفم.م -

 .د یچند ساله رو پشت سر گذاشت ن یا یها یسخت  یو همه    د یتحمل کرد

 شماست؟ ش یپدرتون پ االن

 بله.  -

 واسه ترک دادن پدرتون؟   د یاقدام نکرد -

 آومد؟  ی از دستم بر م یتک و تنها چه کار  -

 منطق بود.   یسوال من ب د، یحق دار د،یببخش -

 رفت.  ایرا تکان داد و به دنبال در سرش 
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 آمدند. ایدر دست همراه در دست

 نگاهش به رو به رو بود گفت.  ی آمدن دکتر وقت  نیح در

 منتظرت بمونه، خب؟  رون یواجب شد خواهر شما ب گه یجان االن د ا یدر -

 مردد مرا نگاه کرد.  ایدر

 او قدم بر داشتم. ی شدم و سو بلند 

 زانو زدم.  شیپا یشدم، جلو  ش کینزد ی وقت

 رم. ی نم ییجا چ یه ا،یمونم در  یجا منتظرت م ن یمن هم -

 اش در هم رفت و با ترس گفت.  چهره

 ؟ یچ یمن رو دوست نداشت  گهیاگر د ؟یچ ی اگه رفت -

 .دمیدر چشمانم حلقه بست؛ در آغوشش کش اشک

 تونم تو رو دوست نداشته باشم آخه؟  ی مگه من م ؟ یگ  یم  یچ -

 و با دستانم صورتش را قاب گرفتم.   دم یکش رونیآغوشم او را ب از

 کنم.  ی باهات قهر م ؛یحرف ها بزن نیهم از ا گهی. دفعه دیمن ه یزندگ یتو همه  -

 قانع شد.   یکردم کم احساس 

 پار شدم.رهس رونیرا طرف دکتر سوق دادم. خودم هم سمت ب ایبرخاستم. در میجا از

 به دکتر گفتم.  مخاطب

 امانت دست شما.  ا یدر -

 زد.  لبخند 

 راحت.  التون یخ -
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 . میچشم ها ی شدن نهال جلو دهیشد با د یاز آن جا خارج شدم. خارج شدنم مساو میاینگاه به در نیآخر با

 پروا گفت.  یتر آمط و ب  جلو

 شد؟  یچ -

 ام گرفت.  خنده

 .نیکردم، هم فی کرد من هم گذشته رو واسه دکترش تعر ی رفت باز ایدر  ، یچیخواست بشه؟ ه یچ -

 را گرفت و دنبال خودش کشاند. دستم

رفت. مشغول درست کردن قهوه شد  ینشاند و سمت قهوه ساز سنت یصندل  ی کوچک دنبال او به راه افتادم. مرا رو ی بچه ها مثل

 و گفت. 

 

 بره.  رون یدست داداش من بخوب نشده از  یراحت گلم، تا حاال نشده کس التیخ -

 آخرش  ماندم؛ متعجب گفتم.  یجمله   نیب

 داداش؟! -

 برگشت.  سمتم

 

 .ید یفهم  یم  یکرد   یما توجه م   یها ی لیبله، اگه به فام -

 . دمیام را پرس  یمتعجب بودم؛ سوال بعد  هنوز

 ؟ یهست یمطب داداشت منش  یتو  ی عنی -

 .ختی رنگ ر ی نقره ا ی ها یکوچک را برداشت و در نعلبک ی قور

  نیجا. بعد هم مگه ا نیا امیکردم و بعد کالس هام م   می جا تنظ نی. برنامه دانشگاه رو با ازارمیب یکار  ی. اما، من از ب یحق دار -

رو   یصرف نظر کردم و رفتگر  د یحاال شا ،یشدن رو انتخاب کردم. ول  یکه من منش  ؛ یمنش ه ی رفتگر و  هی داره؟   اجیاحت ی جا به چ

 برداشتم.
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 . دمیو پر چانه خند   طانیدختر ش   نیا به

 . ادیهم بهت م ی لیچه قدر خوب، خ -

 .با نمک کرد و گفت  یاخم

 بذار امروز بگذره.   ؛ یرم رفتگر  یم  گهیپس د -

  یرخ نداده بودند اتفاق م گریکه بعد از مادرم د ی . چه قدر امروز حرکاتد یچی خنده ام در هوا پ یبار بعد از مادرم، صدا نیاول یبرا

 افتاد.

 ؟ یخون ی م ی چ ینگفت یراست  ،یکن ی م ی کار خوب-

 شکر دان آمد و مقابلم نشست. ک یقرار داد و با   ینیها را در س  ینعلبک

 هم قرار داد.  ی را رو شیپاها

 با اجازه شما، دکترا.  -

 . میقدر خوب بود که هم رشته بود چه

 در آوردم.   شیبه نما میام را در چشم ها یحال خوش 

 طور.  نی چه قدر خوب، من هم هم -

 بود گفت.   هی شب غی که به ج  ییو با صدا  د یرا به هم کوب شیها دست

 ؟ یگ  یم  یجد  ی وا   -

 قدر شاد بود.  چه

 . یآره، دانشگاه دولت -

 نبرده بودم؟  یبا دکتر پ شیاش جا خوش کرد. چرا به شباهت چشم ها یدر چشمان درشت و مشک غم

 گفت.   ینیلحن غمگ  با

 کما بود.  یچند روز بابام تو  ی . حتمیکرد  ی تصادف بد  ه ی واسه کنکور   م یرفت یداشتم با بابام م  یرفتم اما وقت یم  د یمن هم با -
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 ناراحت شدم. واقعا

 رسونه.  ی که تو رو به هدفت م  یرفت ییجا خره ٔ  ه، باال ندار اشکال. سفمٔ  متا  -

 را درستم گرفتم و گرم فشردم.  شیها دست

 حرفه، مگه نه؟  یکه بابات برگشت خودش کل   نیهم -

 زد.  یکوچک لبخند 

 درسته.  -

 دفعه به خودش آمد و فنجان قهوه را دستم داد.  کی

 ن؟یریش  ای ی خور ی تو تلخ م -

 تلخ!-

 خورم.  یم  نیریاما؛ من ش  -

 خشن و افسرده.  یبود از عکس بچه و آدم ها  ده یپوش  ؛یو صورت  د یسف یها نگاه کردم. سنگ ها وارهیدادم. به د ی بر صندل هیتک

 .د یکش ی مطب را به دوش م یگرم کردن همه    تیبود و مسئول وار یگوشه د ی بزرگ نه یشوم

 رفت.  زش یقهوه خوردن بودم که نهال بلند شد و طرف کشو م  مشغول

 مقابلمان گذاشت. ز یم ی پاکت بزرگ برداشت؛ آمد و رو کیکشو   از

 را بازش کرد و گفت.  جعبه

 از دستت رفته.  ی مادرمه. نخور  یها ی نیریاوم، ساحل ش  -

 باشد. ذ یتواند لذ  ی داد چه قدر م  یآن ها نشان م  ی از برداشتم. بو یو تکه ا دمیخند 

 است. ش یطعم او بهتر از بو دمیفهم  دم،یمزه اش را چش ی وقت

 خوش مزه است.  ی لیخ -

 برداشت و سمتم گرفت. گر ید ک یک کی



 دن ریگ ینفس م هم ها چشم

47 
 

 شه نخورم؟  ینم -

 . یبخور د ینه، با -

 از دستش گرفتم و مشغول خوردن شدم. ناچار

 ساعت در اتاق باز شد. ک یاز گذشت  بعد 

 آشوب.  آرام بود اما نگاه دکتر ایآمد. نگاه در رون یو پشت سر او دکتر ب  ایدر اول

 شدم. دکتر به نهال نگاه کرد.  نگران

 را باال داد و گفت.  شیها ابرو

 به شما تذکر بدم؟  د یبا گهیمن چند بار د  -

 

 ره.  ی حوصله ام سر م نی کار کنم؟ ا  یخب چ د یام -

 خب؟ ایره ن ی حوصله ات سر م -

 ره. ی هم حوصله م سر م امین -

 و سرش را به اطراف تکان داد.  د یخند  آرام

 . یکنم چند جلسه مشاوره رو الزم دار  فکر  -

 حرف، خطاب به من گفت.  نیاز ا بعد 

 اتاق من. د ییبفرما ،یخانم تقو  -

 حرفش رفت.  نیبند ا پشت

 

 به نهال و  یاز نگاه بعد 

 رفتم.  ایدر
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  ی قبل یخواست بزند. سر جا ی که دکتر م  ییبه گفتن من نبود. نگران بودم از حرف ها ازیرا دارد و ن ایدر  یدانستم نهال هوا  یم

 خودش.  ز یام نشستم و دکتر پشت م

 .د یبه صورتش کش یدست

 گفتن و نگفتن. ن یمردد بود ب ییگو 

 از کار وا داشت. هی چند ثان یبم او قلبم را برا یباره صدا کی

 

 بگم  د یدونم چه طور با  ینم -

 .د یکرد یکم لطف   ایشما در حق در اما

 .د یکن یچه قدر بهش محبت م دم یخودم د یمن با چشم ها  درسته

 که اون از درون با شما دوست باشه، نه فقط ظاهر. د یکر یرفتار م  ی جور د یشما با ، یول

 گفتم.  ده یبر دهیبر

 د؟ یشه منظورتون رو واضح تر برسون ی م -

 زد.  ی خطر ناک م یدست به کار ها د یشا دش یآورد ی تر م ر ید کم یحاد داره. اگر  ی لیخ یافسردگ  هی  ایدر-

 من؟  ی ایشد. در ی دلم خال  ته

 کنه. ی م ی که پدرتون زندگ د ی نگه دار ییرو جا ایدر  د ینبا -

 ام صورتم را پوشاند. یاز بدبخت یحاک اشک

 . میبر م یکه بخوا  میرو ندار یی جا ایمن و در -

 را با مبل مقابل من، عوض کرد.  شیجا

رو کوتاه کرد، خبر    ایدر ی پدرتون موها شی که چند شب پ نی. شما از استیحالش اصال خوب ن ایبگم. در ی دونم چ  یواقعاً نم -

 د؟یدار

 بند آمد.  نفسم
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 ؟ یده ی خواهم، م ینفس غرض م  یمن، کم یکار را نکرده بود. خدا نیا پدرم

 و کوتاه کرد. خودش موهاش ر ایدر  د؟یببخش -

 زد.  یخند  شین

به شما   یزی کرد که اگه چ د یاون رو تهد   ایدر  یخانوم، کار پدرتون بوده. بعد از کوتاه کردن موها ری گم. خ ی که م نه یواسه هم -

 .نیزم  ر یبره ز ی رو م ایبگه، در

 .دنینفس کش ی کم بود برا اتاق

 گفت؟  ی مقابلم چه م  مردِ

 چرا به من نگفت؟  ایپس در -

 پدرتون. د یبه خاطر تهد  -

 پس چه طور به شما گفت؟  -

 .د یروان پزشک آورد  کی   شیکه اون رو پ  د یببخش -

 دم؟ یپرس  ی سر و ته بوند، چه م ی ب میها سوال

 مقدمه گفت.  یب

 .د یخبر هست یکه شما ازش ب ست ین نیفقط ا -

 دم؟ یشن ی چه م  د یبا گر ی. دد یتنم لرز ی  همه

 شه؟  یهم م  نی مگه بد تر از ا ؟ یچ گهید -

 گرفت.  م یو جلو خت یآب ر  وانیل ک ی ش یتنگ رو برو از

 گم بهتون.   یم  د یآروم بش کم ی -

 به صدا در آمد.  میدندان ها  یرو  وان یلرزش دستم ل از

 خب؟  -
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 . نیخبر هست یب اره،یبره تا واسش مواد ب  ی م رونیگاه ب ی رو گاه و ب ایهم که پدرتون در نیمطمئنم از ا -

 که در دستم بود را چنگ زدم.   یوانیل

 اش به وجود آمد.  شهیش  یتَرک رو کی قدر محکم که  آن

 آورد.   رونیرا از دستم ب وانی سمت من آمد و ل دکتر 

 

 ماست. ی گم تازه اول حرف ها  یکه من م  ییها زی. چد ی لطفاً آروم باش   ،یخانم تقو  -

 او دوختم.  یبه چشم ها اشک آلودم را  ی را باال بردم. چشم ها سرم

 شدم؟  ی متوجه نم یپس چرا من نم اره؟ یبره واسش مواد ب یچطور اون رو م  -

جور   نیدرد مبتال هستن، ا  نیکه به ا  یهمه جا هست. همه افراد سیروز ها پل ن ی. افتنی ب ری اگر خودشون بخوان برن، ممکنه گ -

 کنند. نمونه اش پدر شما.  یمواقع از بچه ها استفاده م 

 شده بود؟  رتی غ ی حد ب نیچه تا ا یانداختم. پدر من برا م یام را در دام دست ها ی چرم ف یبار ک نیا

 در تنم نمانده بود.  یجان

 ندارم.  ی راه چیکار کنم؟ ه ی چ د یگ ی شما م -

 کنه.  ی واهرتون کمک ممثل شما و خ یسراغ دارم که به افراد  ی مرکز ه ی -

 نوشت.  یز یکاغذ چ یرفت و رو  ز ی. پشت مد یانجام بد  د یبا ی مواقع حاد چه کار ی گن تو  ی فقط بهتون م ، یول

 . د یریشماره تماس بگ  ن ی، با اخارج شد  یپدرتون از حالت عاد یوقت د یتون  ی م -

 را هم داد.  ی گرید کارت

 خب؟  د،ی. اصالً هم به ساعت نگاه نکند یریتماس بگ  د یتون ی حالش خوب نبود م ا یدر ی همراه منه. وقت یهم شماره   نیا -

 شدم. بلند 

 کردم.   یکار م   یچ د یبا د یدونم اگر شما نبود ی ممنونم واقعاً نم -
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 چهره اش نقش بست.  یرو  ق یعم یلبخند 

 هنوز زنده است.  تیانسان رم، یدکتر بودنم رو فاکتور بگ  فه ی. وظستیبه تشکر ن ازین -

 کارش گفت. زیرفت سمت م یداشت م  ی وقت

   ی منش -

 کرد. سرش را تکان داد.  مکث

 . د یبر د یتون ی ده. م  یرو بهتون اطالع م   ینهال نوبت بعد  -

 

 شه.  یمتشکرم. لطفتون فراموش نم -

 . ستادمیا شیرا کردم و خواستم بروم که با صدا پشتم

 اتاق بخوابه.  یتنها تو ا یدر د ینذار -

 .د ینزن رون یهم ب  د ینداشت ی . کار ضرورد یدر اتاق رو قفل کن   اطیاحت یبرا  شهیبا شما باشه. هم بهتره

 زدم.  لبخند 

 کنه.  ی اریکه شانس  ییکنم به گفته هاتون عمل کنم. البته تا جا ی م ی چشم، سع -

 

 تعجب کردم. خانه را در بر گرفته بود؛  ی آهنگ همه  ی. صدامیشد  اط یوارد ح ا، یرا چرخاندم و با در د یکل

 مرا به خودم آورد.   ایدر یصدا

 ! ه؟ی چ یساحل؟ صدا -

 گفتم.  می کردم. با لحن پر از ب نگاهش

 خب؟ ی نترس  -

 خانه مان بردم.  اط یپشت ح یرا گرفتم و او را طرف انبار دستش
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 کرد و رئشه را به تنمان انداخت. جاد یرا ا یگوش خراش   یاش، صدا ی دگیرا باز کردم؛ که از فرط پوس  ی انبار در

 خب؟  ی. اصالً نترس ایجا در نیبرو ا -

 گفت. نیخود را در چشمانم دوخت و غمگ  ز یبرانگ  شیتشو نگاه

 ؟ ی ر ی تو کجا م -

 و گفتم.  دمیاش را بوس  یشانیپ

 دنبالت، خب؟  ام یداخل چه خبره زود م نم یرم بب ی . م زمینگران من نباش عز -

 لحن بچه گانه اش، خواست دل من را قرص کند.  کج کرد. با ی را طرف سرش 

 از تو و خودم مراقبت کنم. د یداد چه طور با اد یترسم. عمو دکتره بهم  ی باشه، برو من نم -

 در چهره اش مشهود نبود.    یتنش   گریقدر خوب بود د چه

 . امیشجاعِ من، برو من زود م  یایدر  نیآفر  -

با آن رو به رو شوم   گر ید ی  قه ی خواستم تا چند دق ی که م  یز یناک بودند. از چ می ب میرا گفتم؛ در را بستم و رفتم. قدم ها نیا

 خوف داشتم.

 دانستم حواسم را به کجا معطوف کنم.  ی را از نظر گذاراندم. نم یبار به پشت برگشتم و انبار چند 

 شد. یم  شتر یآهنگ ب یشدم صدا ی خانه م  کیلحظه که نزد هر

  ییدارا  یرا داشتم که همه   ی. احساس کسستادیقلبم از کار ا  قه،ی چند دق یاحساس کردم برا  د یدر که رس   رهیبه دست گ دستم

 در را باز کردم.  ی تا باور کند. ال ند ی خواهد با چشمان خودش بب  یاش به تاراج رفته و حال م

 را گرفت! بانم یفلج بودن، گر حس

 بود؟  ختهیدر هم ر همه خانه  چرا

هم   یداد؛ از طرف  یخانه را نم دن یبود، مجوز د  زیرعب انگ  ی که در فضا ی در را تا آخر باز کردم. دود ، یتمام ضعف و سست با

به   ی در را باز کردم و توسط فرد ی دانم ک ی آوردم. طرف اتاق پدرم رفتم اما آن قدر سرگشته بودم که نم یداشتم نفس کم م 

 شدم. ده یداخل کش
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 خواب باشد! ایمقابل دخترش؟ خدا یخار شدنِ پدر دم؟ید  ی م چه

 دند؟ یداد. چرا من را داخل کش  یرا به خانه مان راه نم به یغر ی وقت مرد ها چیداشت ه اد یکه اعت نیبا ا پدرم

 منتظر من بود.  ایدر

 تر کرد.  کی ها نزد ت یه واقعمتعفن مرا ب   ی منحوس آن جا و بو یفضا

 !د یکاه ی از ترس من نم ی حضور پدرم ذره ا گریدفعه د نیا

 ها نشسته بودند.  مرد

 خواند.  ی م یگریساز در دست داشت و د  یکی

 آن ها نداشتم  در دست داشتند! کی تفک ی برا ی که من حواس   یگرید ی ها زی چ یلیدر و خ پیهم مواد مخدر، الکل و پ ه یبق

 نبود.  تیقابل رو  بهیغر ی پدرم و مرد ها نیب ی تفاوت چ یبعد هم به پدرم. ه ستم؛یها نگر بهیجان به آن غر یب

 کجا رفته؟«   رتت یرا برانداز کردند. دوست داشتم بپرسم »پدرم غ میمثل گرگ گرسنه سر تا پا همه

 از مرد ها بلند شد و  طرف من آمد. ی کی پدر من حضور مرا متوجه نشده بود.  ف؛یح ی ول

 تنم را به صراحت گواه بودم.  لرزش 

 . حال فقط خواستار حضور سابق و مردانه پدرم بودم. دمیشد؛ خودم را طرف در کش یاش نم یحال  ی زیشل بود و چ شیها قدم

 زدم.  اد یرا فر اسمش

 به من رمق بدهد. یکه بخواهد کم یکرد؛ نگاهش فاقد از هر حس نگاهم

 خواست مرا طعمه خود کند نگاه کردم.  ی که م ی مرد به

 را که برداشته بود؟  د یشد؟کل یمن شده بود. چرا در باز نم  کینزد گرید حال

هم اکتفا   یرو  م یفرو رفت؛ اشک از چشمانم نزول، و به فشردن لب ها  میدر پا ی ا شه یجان سمت پدرم رفتم. ش  یب ی قدم ها با

 که مجال راه رفتن را از من زدوده بود شدم و خودم را به پدرم رساندم و کنارش نشستم. میالتهاب کف پا الیخ ی کردم و ب

 و استدعا گفتم.  ه یگر با
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 تو رو خدا.  ؟ید  ی رو م  د یبابا کل -

 اش را گرفتم و نگاهش را به خودم معطوف کردم.  چانه

 ا، زود باش. مامان زهر ادگار یمن رو؛ من ساحلم، دختر تو و  نیبابا بب-

 رساند اشاره کردم.  یکه داشت خود را به من م  ی مرد به

 رو بده.  د یکنه. زود باش کل ت یخواد دخترت رو اذ ی اون م نیبابا بب -

 را که مچ کرده بود باز کرد.  یزد. دست یخند  شین

 ام را به من دادند و من از حکم قصاص تبرعه شده بودم.  ی سند آزاد یی گو ؛دم یرا که د د یکل

 برداشتم. ز یسمت در خ شتابان

 شد. ده یام از سرم کش یبروم، روسر رونیکه خواستم از اتاق ب نیرا باز کردم و هم در

 و به عقب برگشتم. دمیکش  ادیفر

 مرد بود.  همان

باره نگاهم به   ک یانجام دهم.  د یرا با یدانستم چه کار  ی نم. سرگردان بودم. د یلرز  یم شیپر از طمع بود و دست ها چشمانش

شد، بدون آن که بدانم مقصد دستم کجاست،   یم  کمیداشت نزد ی افتاد. دست بردم و او را چنگ زدم. وقت یمیقد  ی گلدان سفال

 ضربه را زدم. 

 رفتم.  م یآرزو ها یام، از خانه   ینگاه نکردم چه شد و با برداشتن روسر  گرید

 .دمیرس  که با نهال قرار گذاشته بودم   یبه پارک یرا برداشتم و چه طور با نهال تماس گرفتم و ک  ایچه طور در دمینفهم

او را در آغوش   ده یو چند سال است مادرش را ند   نیکه چند  ی برخاستم و همانند کودک میآمد. از جا ی از دور م دم یرا د نهال

 .دمیکش

 

. آن قدر در دلم بلوا به پا بود که  ایروز در ک یروز من،  ک ی می رفت ی هر روز م م؛یکرد ی ه مبه روان پزشک مراجع ایبا در گرید حال

خاله را   یبهانه   ایوجود ندارد. امروز در  یراه برگشت گریام و د دهیرس  ایکردم به آخر دن یرا نداشتم. احساس م ی کار  چیرمق ه

 . رمیبگ  دهیم خواسته اش را نادتوانست یاشتباه محض بود اما، نم فتنم دانستم ر   یکرده بود. م 
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  دم، یکه مقابلم د ی که در باز شد؛ با کس دم ینکش یاد یبا استرس و دستان مرتعشم در را به ندا در آوردم. انتظار ز م،ید یرس  ی وقت

 وجودم رخنه کرده و مرا متحول کرد.   یانزجار در همه  

سوق   یغیرا بدون درنگ سمت جوجه ت ی ا ننده یکرده بود که ذهن هر ب  لیسرش ما ی باال یخیس  خ یرا چنان س   شیموها عرفان

 داد.  یم

 ام جا دادم:  ی شانیپ نیب ی زی. من هم همانند او اخم رمیکرد و کنار رفت تا ما وارد شو یاخم

 سالم. -

 سالم. -

 خاله باعث شد طرف او برگردم.  یصدا

  م، یبه ظاهر خوش رو ی مسببش لبخند خاله بود پشت چهره   متعجبم که ی لبخند دستش را باز کرد و طرف ما آمد. چهره  با

 کرده و گفتم.  ی مخف

 سالم خاله.  -

 .دمیتنم را به صراحت شن ی استخوان ها ی کار را کرد که صدا  نی. چنان محکم اد یآغوشم کش در

 گفت. گرفت  ی را در آغوش م ایطور که از من جدا و در همان

 . نی، خوش اومد دل خاله  ی زایسالم عز -

و    یهمه مهربان نیخودم هم جا خوردم از ا د یرا از دستم گرفت و ما را به داخل دعوت کرد. راستش را بخواه ی نیریش  ی  جعبه

 اش! ی مهمان نواز

 گذاشت. ایمن و در یپا  ی جلو یی خاله دو جفت دمپا  م؛ی را در آورد  مانیها کفش

 . نیسرده، ممکنه سرما بخور نیزم  نیبپوش  -

 خاله. نیکش  یچرا زحمت م -

 کرد.   تیهدا منیرا پشت کمرم برد و مرا سمت اتاق نش دستش

 . ارمیگرم ب  یدنینوش  ه ی تا من برم  نه یکنار شوم  نی. زود باش بشنفمهیوظ  ه؟ی زحمت چ -
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داد. همراه   ی بود که رخ م ی بار نیرفتار خاله ام، بعد از مرگ مادرم اول نیحالتم از تعجب گذشته بود. ا گریرا گفت و رفت. د نیا

 کردم.   "ها"دهان   یرا جلو  ایدر ی. دست ها یمیو قد  ی چوب ی  نه یکنار شوم م ینشست ایبا در

 سردته؟  -

 را به اطراف حرکت داد و گفت.  سرش 

 . ستینه، سردم ن -

 شیرا نداشتم دوباره سر جا ایدر  یموها یدادن به خاله در مورد کوتاهکه توان جواب پس   نیرا در آوردم. اما با فکر ا کالهش

 خودش درش آورد و کالفه گفت.  ایبرگرداندم که در

 . ستیسرد ن گهیجا که د نی. اارمیخسته شدم، بذار کالم رو در ب یآبج  -

باره چشم   کیو کنار ما نشست.  د یآمد، سر رس  یم  رونیکه بخار از آن ها ب ی و سه نعلبک ینیس  ک یحال، خاله با  نیهم در

 نجات باشم. مات و مبهوت گفت.  ی برا ی به دنبال راه د یکارم تمام شد و حاال با  دم یافتاد. فهم ایبه در شیها

 ! ؟یرو چرا کوتاه کرد  ا یدر ی ساحل؟ موها -

  نیمرا از ا ایکردم که  در  یر مبه سوالش بدهم. داشتم در ذهنم کلمات را جفت و جو یدانستم چه جواب ی شدم و نم هول

 آورد.   رونیمخمصه، ب

 گفت. نش یریزبان کودکانه و ش  با

ساحل هم مجبور شد اونا رو کوتاه کنه تا خراب نشه. اما، موهام رو دارم ها،   یخاله، موهام موخوره گرفت آبج ی دون ی آخه م -

 . میباف یحمام، بعد هم م  م یبر ی اتاقمه. من و ساحل هر روز اون ها رو م ی تو

 مرا داشت!   ی هنوز هوا اش  ی ضیبود. چه قدر خوب بود که با وجود مر  ایحرف در نیواکنش من به ا  نیام، اول یباران یها چشم

 زل زده بود، نگاه کردم.  ای را با دست پس زدم و به خاله که ناباورانه به در میها اشک

 مخاطب قرار داد.  مرا

 گه خاله؟   یدرست م ا یساحل؟ در -

 گفتم.  ده یبر دهیبر

 گه.   یکه دروغ نم ایآ...آره خاله جون. در -
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 برگشتم و دستم را دور کمرش حلقه کردم.  ایدر طرف

 جون؟  ایمگه نه در -

 چانه اش قرار داد و گفت.  یانگشت سبابه اش را رو  ایدر

 گم.  یمعلومه که دروغ نم  -

 مان،یخنده ها انیو او را مهمان آغوشش کرد. م  د یرا طرف خود کش ای. خاله درمیکرد   یحرکتش خنده ا نیو خاله، به ا من

 ام را از هم گسست. یلحظه ا  ی عرفان شاد یصدا

 . مهمان هات رفتن خبر بده برگردم.رونیرم ب ی من دارم م -

 کرد و گفت.  یظی اخم غل خاله

  نیرفته ا ادتیچه طرزه حرف زدنه؟  نی شه. دوماً ا یخودشون حساب م  یجا خونه   نیو ا ستنیمهمان ن ایاوالً که ساحل و در-

 پسر. ست یهم خوب ن یرفته خالت چه قدر دوستت داشت؟ انقدر نمک نشناس  ادتیتوست؟   یخاله   ادگاریدو دختر  

 را ببندد.  شیخاله بها نداد و نشست تا بند کفش ها یاصالً به گفته ها عرفان

 بردم.  اد یخالم رو هم از  ی؛ کدوم خاله؟ من که چهره  ول کن مادر من  -

 به سقف دهانم چسباند. ی احترام یهمه ب  نیرسوخ کرد و زبانم را از ا  میتا مغز استخوان ها شیها حرف

 بود که حقمان را گرفت.  ا یدر دوباره 

مامانم حلوا   یهم واسه   شه یهست و هم ادمونیو ساحل . دلت بسوزه من  ستین ادت یآقا عرفان به ما چه که شما مامانمون رو -

شه و از   یم   نیریاون هم دهنش ش  یطور  ن یخونم. ا ی گرفتم رو واسش م ادت یکه تو مهدم  یو من سوره ا   می کن ی درست م

 ترسه.   ینم ییتنها

 خواهرم مرا به ستوه آورد.  یزبان چرب

 کردم که دوباره به حرف آمد. یم  هی را تجز شیحرف ها داشتم

 را طرف من چرخاند و گفت.  سرش 

 ؟ یمگه نه ساحل -
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 زدم.  یا  روزمندانهیحال پ نیو در ع نیغمگ  لبخند 

 . یگ  یطوره که م نیهم زم،یبله عز -

 سرم را ط  بعد 

 

 عرفان چرخاندم و با آرامش گفتم.  رف

خود   ی رو یباشه که جلو  نت یتونه بدط یذهنت. آدم چه قدر م  ی و حک کن گوشه  ر یبگ  ادیبچه  نی کم حرف از ا ه ی آقا عرفان،  -

 ی احترام یب  زش یآدم، به عز

 

بپزم.   یماکاران شیکه بخوابد از من قول گرفته بود فردا برا ن یقبل از ا  شبید  ایرا خشک کردم و وارد آشپزخانه شدم. در  صورتم

 پدرم انداختم. چند روز لب به غذا نزده و خودش را در اتاق حبس کرده بود.  ی به در اتاق بسته  ینگاه

 . ایبود؛ هم دانشگاه و هم مهد در ل یتعط  امروز

را را آماده کردم و شروع کردم به    ازیمورد ن  لیگوش بسپارم. وسا شیباشم و به درد و دل ها ایبا در ی شتریتوانستم وقت ب  یم

 .ایدر ی مورد عالقه  یپختن غذا

* 

او پرداختم؛ چنگال را گرفت و در بشقاب   یو به تماشا  دمیخورد که من از خوردن دست کش ی م  یچنان با ولع ماکاران ایدر

 .  د یکش ی ها را دانه دانه سورت م یچرخاند. ماکاران

 شده بود.  یکی یدهانش با رنگ ماکاران اطراف

 ستاد. را کامالً خورد، بشقاب را عقب فر شیکه غذا  قهیاز چند دق بعد 

 ؟ یآبج  -

 گفتم.  متی کردم و با مال  زیرا ر چشمانم

 جونم؟  -



 دن ریگ ینفس م هم ها چشم

59 
 

 انداخت. یقابلمه رو گاز نگاه به

 ؟ یبهم بد  گیشه ته د ی م -

  ایاگر در د یفرشته. شا نیداشتن ا  یخود افتادم. از اعماق وجود خدا را شکر کردم برا  ی دوران کودک ادیبه خنده باز شد و  میها لب

 تنه به دوش بکشم. به افکارم اجازه جوالن ندادم و با خنده گفتم.  ک یرا  یهمه دشوار  نیتوانستم ا ینبود من هم نبودم و نم 

 . زمیعز ارم یمعلومه که م-

 برق زد.  شیقابلمه جدا کردم و در ظرف مخصوص خود گذاشتم؛ چشم ها  انیرا از م گ یته د ی سخت به

 را در هم فشرد.  شیها لب

 رو بخورم.  گ یته د  نیا یساحل؟ من دوست دارم همه   -

 جا باز کند.  گ یته د یدر معده اش برا  یکم  د یتا شا د یشکمش برد و خود را باال کش ی را رو دستش

 اما شکمم پُر شده.  -

 برداشتم سمتش صورتش را بوسه باران کردم.  زی و خ اورم یتوانستم تاب ب  ینم گرید

 ها؟  یکن  یو به من حسادت م  یش  ی بعد چاق م ، یبخور  اد یز د ینبا -

 کوچکش صورتم را گرفت.   یدست ها با

 . یکنم. تو که مامان ندار  ی م ی کنم. من فقط به دوست هام که مامان دارن حسود  ی نه، من به تو حسادت نم -

 .ختند ی در دهانم ّسم ر یی و گو د ی خشک میاز کار افتاد. خون در رگ ها یلحظه ا   یبرا  قلبم

 گفت؟  ی چه م ایدر

 در چشمانم حلقه بست و خودم را از او جدا کردم.  اشک

 . میبکش یبا هم نقاش  می خوا یغذات رو بخور بعد م  -

نسبتاً بلند در کف دست   یه ام و اصابت ناخن هامشت شد  یرا به اتاق رساندم و هق هقم را در بالشت خفه کردم. دست ها خود

 مرا نداشتند. بانی رها کردنِ گر  الیداد که حاال حاال ها خ ی م یی نشان از دردها میها

 زد و من از آن ها غافل بودم.   یحسرت موج م یخواهرِ کوچکم! چه قدر در آن دلِ کوچک و مهربانش بو  د یکش  یها م  چه
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  ی پات م ی آدم متشخص؟ به اون ساپورت تو ه ی ی واسه من شد   یسرت درست کرد یباال خیموهات رو که مثل س  ی کن  یم الیخ

برچسب آدم بودن رو از آنِ   زا یچ نیرو بدون انسان با ا نیا ، یدستت. ول ی رو یها ی هم به خال کوب د یشا ایبه موهات؟  ای یبال

 کنه.  ی خودش نم

 گفت.   یباز کرد. با بغض ساختگ  می خودش را مقابلم انداخت و دستانش را جلورا گرفتم و بلند شدم. خاله   ایدر دست

دخترم تو رو    ستی. زبونش دست خودش ن هی و کنا ش ی. همش ننهیپسر حرف زدنش هم ن یا یدون  ی مرگ خاله بمون، تو که م -

 شه.  ی آدم نم  رهیتا زن نگ  نیگم ا ی م شه یمن هم ن،یخدا بش

 .دمیخاله ام را فهم ی ها یمهربان  لیبردم و دل یبه عمق فاجعه پ  حال

 باشد؟ حیتواند وق یقدر آدم م  چه

 رفتم.  کنار

بابت خوش حالم. االن   نیهم از ا یلی بود و خ ی امروزتون چ ی مهربون لی دل نیجمله آخرتون به من فهموند  نیخاله، با ا ن ینیبب -

 ام بذارن اما عروس شما و زن پسرتون نشم.  نهیس  یم رو رو کنار چون من حاضرم سر د یهم از سر راهم بر 

 آن ها شد.  نیگزیو خشونت جا به یبا چشمانش غر یمن متوجه شدم و کار از کار گذشته، مهربان د یفهم ی وقت خاله

خواست   ی. خاله هنوز مدمیخودم را پوش  ی کردم. بعد هم کفش ها شیرا پا شیرا بردم و در درگاه، چکمه ها اینکردم و در صبر

 به خون نشسته اش.  یقصدش را انکار کند! آن هم با وجود چهره  

 تو.  یخواستگار ام یکنم بعد م  یپسر رو آدم م  نیخاله؟ به خدا من ا یشد  ی. چرا انقدر زود عصب یآخه ساحل، تو که صبور بود -

که بخواهد مرا وارد نقشه   ن یحد حس نکنم نه ا ن یا تا اکرد تا نبود مادرم ر ی م ی . کاش خاله کارد یتنم لرز   یحرفش همه   نیا با

 دست پسرش کند.   یشوم خود و قربان یها

 بودند گفتم.  ریاس  م یدر دست ها ا یکوچک در ی سرعت سمت در رفتم و همان طور که دست ها با

 به شما دارم نه به ظاهر نقاب زدتون. خداحافظ. یازی نه ن گهی. دامتیخوره به ق  یم  وستی از االن، پ دارمونید -

پر عطش و   ، یمثل باران زمستان میدر درگاه سالم مانده باشد. اشک ها  یدر  گر یرا محکم در هم کوباندم. شک داشتم که د در

 هم هست.  ییتوانست آرامم کند و به من بفهماند فردا ا یدر ی کردند. تنها صدا یم  سیبدون مهابا صورتم را خ
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 دوستش ندارم. نه اون و نه پسرش رو.  گه یخاله. چون؛ من هم د یخونه   می نگم بر گه یدم د  ی قول م  د یببخش ؟یساحل -

و با   نشستم ای در  یپا ی کاش نداشت. جلو ی داشت و ا ان یجر شی. هر چه باشد خواهر مادرم بود. خون مادرم در رگ هاستادمیا

 رفت گفتم:   یباال م شی که بغض از سر و رو ییصدا

 کنه.  ی م  هی شه و گر ی. مامان ناراحت مزمی طور نگو عز نیا -

 کرد و گفت.  ی کوچک اخم

 خب اونا مامان رو دوست ندارن. -

حوصله بود، فقط   ی ب کم یخاله هم مامان رو دوست داره، االن  م، یکه من و تو مامان رو دوست دار ی نه، اتفاقا به همون اندازه ا -

 .نیهم

 گنگ بود سپردم.   میبرا شی که انتها ی و هر دومان را به جاده ا  دمیاجازه حرف زدن ندادم و در آغوشش کش گرید

 

 کردم.   دنشیرا در آغوشم رها کرد و من دستش را گرفتم و مجاب به چرخ خودش 

 گفت.  ی خنده و خوش حال با

 ؟ یبر  یواقعاً من رو م  ؟یساحل-

 کرد. ی م  دواریآن نا آگاه بودم ام تیکه از قصد و ن ییمعنا و با خنده اش مرا به فردا ها م یرا برا ایوجودش دن با

 رو بدم.  ی اتاقت؛ تا بنده جواب قطع یاآلن برو تو -

 اش و سرش را کج کرد.  نه یری و طبق عادت د  د یرا در هم کوب شیها دست

 چشم.  -

شدم و خواستم تماس را قطع کنم   د ینا ام گر یآخر بود و د یتماس گرفتم. بوق ها ایر دررفت سمت تلفن رفتم و با دکت  ایدر ی وقت

 . د یچیاش در گوشم پ یجد  یکه صدا

 .د ییبفرما -

 تعلل کردم و بعد به خودم آمدم.  یکم
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 هستم.  ی فر، تقو نیمع  یآقا ری وقتتون به خ-

 خوبه؟  ایاومده؟ حالِ در شیپ ی مشکل د؟ییبفرما ؛ی بله، به جا آوردم خانم تقو -

 . رمیبگ  یمشورت ه یحالش کامالً خوبه به لطف شما. غرض از مزاحمت خواستم  ایبله بله، در -

 در خدمتم.  د ییبفرما د،یمراحم -

  دهیطور خوش حال ند  نیدچار بشه هم ا یکه به افسردگ  ن یقبل از ا یخوش حال بود. حت  یلیاز مهد برگشت خ ا یامروز که در -

 بودمش. 

 گفت. د یمرا که د ثمک

 خب؟  -

تونه   یم  نمیکارت دعوت هم داده. خواستم بب  هی رو هم دعوت کرده و بهش  ایاون گفت که فردا تولد دوستمه. در د،یب...ببخش -

 زنه؟  ی اش لطمه نم هی شرکت کنه؟ به روح

 خواهد بدهد.   یم  ی سکوت کرد و من مشتاق بودم که چه جواب ی بودم. کم  د یکه کش  ینفس راحت شاهد 

 نه؟  ایرن  ی که بچه ها با همراه به اون مراسم م  د یشما اطالع دار -

 مورد نگفت.  نیدر ا ی زیچ ایکنم. راستش در ی نه، فکر نم -

 الزمه.  ایدر  ی  هی هم واسه روح ی از طرف ،ی اون جا بچه ها همراه با مادر هاشون نباشن. ول دوارمیخب. ام له یخ -

 ببرمش؟  د یگ ی م ی عنی -

 . ارهیرو به خودش ب  ایباشه که بتونه در ی تلنگر  هی تونه  ی . مد یکار رو بکن  نیبله، حتما ا -

 ؟ی اگه حالش بد شد چ ، یول -

  تیزمان در همان لحظه مکث کند و تو نها یکه دوست داشت یکالم و آرامش بخش  یب  یقی موس  ری آرام بود! نظ بیعج شیصدا

 . یریاش آرام بگ  یو از آرامشِ وجود  یلذت را ببر 

  ی من خودم رو م د یخبرم کن  ع یبود سر یبمونم. مشکل  داریمراسم تموم نشده ب  ی دم تا وقت  ی. من هم قول مد یاصالً نگران نباش  -

 رسونم.
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 کمر راست کنم.  ی همه خوب نیر ابا ر یاز ز د یهمه لطف شدم و ماندم چه طور با نیا شرمنده

 . هم شما و هم خواهرتون. د ی، شرمنده ام کردلطف شما رو جبران کرد  د ی دونم چه طور با  یواقعا نم -

 گرفت. ی گوشم را به باز ی که به همراه داشت حلزون ها یمیخنده اش و انعکاس عظ نیطن

اش شغل من. خواهرم رو که چه   گهیمن هست و بخش د یانسان ی  فه یکمک ها وظ  نیاز ا یبخش ست،یبه جبران ن ی ازین -

 عرض کنم. 

  شیدر ثبت کردن نطق ها ی و سع ستادند یفعالِ من با سماجت به گوش ا ش یب یو حلزون ها  د یحرف دوباره خند  نیاز ا بعد 

 قهقهه اش گفت.  انیداشتند. م

 من اجازه ندادم.  ،ی. ول شتون یپ ادیخواست ب روز ید -

 . میکز کرد یو گوشه ا  میحرفش مغموم شد  ن یلزون ها هم از ا، بلکه حتنها من  نه

   د؟یچرا اجازه نداد -

 شماست، نه؟  هی عیروز استراحت حق طب  هی و دانشگاه خودتون،  ا یهم مهد در د یمطب من هست  ریخب شما هم درگ -

 دادند. ی م ی فردِ پشت گوش  ینشان از درک باال م یشدن حلزون ها در قالب گوش ها فعال

 نهال جان بچه نبود که بخواد مانع استراحت من بشه، نه؟  ، یول بله.  -

 تر از قبل شد. ادیجمله ام را گرفت و غلظت خنده اش ز آخر

 . یخانم تقو  د یش  یم  ده یبا من هم عق د یاگر تجربه کن د ی. مطمئن باش د یشما هنوز با اون هم خونه نشد  -

 .دمیبلند خند  ی توانستم تحمل کنم و من هم با صدا  ینم گرید

خودم انتخاب نکردم. فقط در   ی برا یرم دانشگاه دوست یکه م  یچند سال یدوست منه. من تو  نیحساب نهال بهتر نیبا ا یول -

 قلبم گرفت.  ی صحبت کردن جاش رو تو ه ی. اما، نهال با چند ثانیخشک و خال یحد جزوه گرفتن و احوال پرس 

 جا کنم.  یدل کس  یسرعت خودم رو تو   نیتونم به ا ی من که روان پزشکم نم ی کار هاست. حت نی ، خواهر بنده استاد همبله  -

 در آن مهمان بود فاصله داد.  شهیکه هم یاز تالطم یشد و قلبم را اندک  م یخنده مهمان لب ها دوباره 

 .د یریخواهرتون درس بگ  شیپ د یبر د یخب پس با -



 دن ریگ ینفس م هم ها چشم

64 
 

 حرفم گفتم.  نیا مهی کردم ضم ی را مرتب م یکه رو تخت ی از حد صحبت کردم؛ در حال ادیکردم ز  احساس 

 . د یمزاحمتون شدم. به نهال سالم من رو برسون  د یببخش -

 .د یباش  ا ی، مواظب دررسونم  ی . چشم سالم مد یدار اریکنم، اخت  یخواهش م -

 متشکرم، چشم. خدانگهدار. -

 بود.   ش یاجازه داد وارد شدم. مشغول نگاه کردن به لباس ها یفتم. در زدم و وقت ر ایرا قطع کردم و به طرف اتاق در تلفن

 بغلم زدم.  ر یرا ز میدادم و دست ها  هی درگاه تک  به

 هم از تولد. ن یخانم، ا ایخب در -

 و به من چشم دوخت. برگشت

 م؟ یر ی م -

 نگاهش کردم.  یفتگ یش  با

 . میر  یمعلومه که م -

مان را پر و خودش را در آغوشم انداخت. از   انیبلند فاصله م یرها کرد و با قدم ها نیزم  یرو که در دستش بود را   ییها لباس 

 . اوردمیخود ن یکنار گوشم چهره ام در هم جمع شد اما به رو   ادش یفر یصدا

 لحن بچه گانه و بشاشش گفت. با

 خوش حالم.  یلی من خ -

 .د یام را بوس  یمن، پشان  یشگ یبر عادت هم بنا

 دوستت دارم.  -

 ا  یشانینگاهش کردم و پ مرغوب

 

 اش کردم.  یشانیگاه پ که یرا ت م
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 چشم قشنگم.  شتریمن ب -

 مغموم شد و گفت.  شیآمده باشد چشم ها ادش ی ی زیدفعه انگار چ کی

 ؟یساحل -

 جونم؟  -

 من لباس خوشگل ندارم.  -

 اش قابل حل است. یکه ناراحت  نیزدم و دل گرم شدم از ا  یلبخند 

 خوبه؟  م، یریگ  یلباس خوشگل به انتخاب تو م ه ی  می ر یخانم. عصر با هم م  ای نداره در ی ناراحت گهید  نیا -

 بود.  نشیقابل ب   میبرا شیچشم ها برق

 آره.  -

 آوردم.  نییرا باز کردم و آرام او را پا آغوشم

 .میبه حال شکم شما بکن ی فکر ه ی م ی. االن هم برزمیعز نیآفر  -

 . میو دستم را گرفت و هر دو رفت د یخند 

 

 . بهت زده نگاهش کردم. د یسمت من چرخ به

مرا از   شی شده بود. صدا بایپرنسس مانند؛ ز یشد که خودش باشد! چه قدر در آن لباس صورت  یمن، اصالً باورم نم  ی خدا یوا

 کشاند. رون یروح و روانم را داشت ب بیکه قصد تخر یافکار

 فت.گ  ی جانیلحن پر شور و ه با

 خوشگل نشدم؟ ی عنیساحل؟  -

بود. جلو رفتم و مقابلش زانو زدم.   ش یایو بزرگ شدن در  دنیرا چنگ زد. کاش مادرم زنده بود و شاهد هر روز قد کش میگلو  بغض

 سردم فشردم.  یرا در دست ها فش ی کوچک و لط  یدست ها

 .یمثل ماه شد   ؟یگفته خوشگل نشد   یک-
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 و سپس گفت.  د یخند 

 ؟ یطور نگاهم کرد ن یپس چرا ا -

 و صورتش را از نظر گذراندم. دمیکش  شیبایبه لباس ز یدست

 .یشد  یو خوردن بایاز بس که ز -

 .د یفاصله از من دو طرف لباسش را گرفت و چند بار چرخ  یکم با

 م؟ ی ریگ ی رو م نیقشنگه، نه؟ هم ی لیخ -

 بود گفتم.  ایحال خوب در انگریکه ب ی با شاد همراه

 .می ریگ ی رو م نیهم ی تو بخوا  زم،یقشنگه. آره عز  یلی ه که خبل -

 که خودش را نگاه کرد، گفت.  ی فروشگاه رفت. کم  ی قد  نه یی زد و طرف آ لبخند 

 .یخوام آبج  ی رو م ن یآره، هم -

 کردم گفتم.   ینگاهش م نهیسرم بردم؛ همان طور که از آ ی و دستم را گوشه  ستادمیا راست

 شود قربان.  یاطاعت م -

 حالش خوب بود.  شه ی. کاش همدمیکش ی. آهد یخند  سرخوش 

  رون یام ب ی چرم  ی دست ف یهمراهم را از ک ی. گوش ستادمیا میلرزش تلفن سر جا  یقدم برداشتم اما با صدا یحساب دار سمت

 .د ی. نگاهم به شماره افتاد. مثل هر بار ته قلبم لرزدمیکش

 توانست باشد؟ ی م ی کس چه

 کند؟ جاد یمزاحمت ا گرانید  یکار باشد و برا  یتواند ب  یه قدر مآدم چ  کی مگر

 آمد.  امکیپ ی نگذشته بود که صدا یز یرا قطع کردم و ترس را کنار زدم؛ چ تماس 

 را باز کردم.   ام ی! پیشگ یبود. باز همان مزاحم هم دایدستانم هو لرزش 

قشنگه.   یلی تن خواهرت خ  ی. در ضمن لباس تو می. بچرخ تا بچرخیشم خانم تقو ی من خسته نم ی . ولیدونم خسته شد  ی م -

 مواظبش باش. اد یکه ز ن یآخر ا ی  ه ی و توص ریحتما واسش بگ 
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 اورد؟ یب ایسر در  یی آمدن را داشت، همان جا جا خوش کرد. نکند بال رون یکه قصد ب  ی ! نفسستادیا قلبم

 زدم.   بیخود و افکار منفورم نه به

 کند؟ یبخواهد با او دشمن یرا مرتکب شده بود که کس ی چه خبط ا یمگر در نه

 .د یکش  رونیها ب یدوباره مرا از گرداب دلواپس  ایدر یصدا

 دارم.   یبر م  گه ید  یکیمن  ی اشکال نداره، اگه پول ندار ؟یر یگ  یو لباس رو واسم نم  یشد  مونیشده؟ نکنه پش یز یچ ؟یآبج  -

 قرار دادم. تیمورد عنا تینها ی همراه داشت را باور کردم و خدا را بکه با خود به  ییبار جودش و گرما ن یهزارم یبرا

 همراهم هست شما تو فکر نباش. ادی. پول هم زمی ریگ ی رو م نینه خانم خوشگله، هم -

 اش آشکار شد. ییایدر  یشاد، در چشم ها برق

 چشم.  -

 . دمیکش یو دستش را گرفتم و دنبال خود، سمت حسابدار دمیخند 

 

  ی کرد که عالمت تعجب؛ همه   یم طنتیرفت؛ چنان خوش حال بود و با دوستانش ش   شیدور از انتظارم پ  ا،یدوست در  تولد 

 ذهنم را در بر گرفته بود. 

اسم   دن یچشم دوختم. از د یگوش   یباشد، به صفحه   یشگ یکه نکند مزاحم هم  نیتعلل و ترس از ا ی با کم د، یدر دستم لرز  تلفن

 شد. ریسرازمخاطب آرامش در وجودم 

 .د یچیدر گوشم پ  ی پر انرژ شیصدا

 سالم خانم خوشگله.  -

 و سپس جواب دادم.  دمیخند 

 . ادیخوشگل بودن ما به چشم نم یخانم. تا تو هست طون یسالم ش  -

 اش روح و روانم را تازه کرد. قهقهه

 . نییبانو! شما تاج سر ما د یینفرما  یشکسته نفس -
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 نقش بست. م یلب ها ی رو لبخند 

 ؟ یزن ی گذره که انقدر لفظ قلم حرف م ی تو اون مخت م یچ  نمیاال بگو بب خب ح -

 

 شط. خته یآم طنتیبا ش  فش ی رسا و ظر یصدا

 تا بگم!  ،ی کن ی اول قول بده رد نم -

 ام ور رفتم.  ده یالک خورده و کش ینشستم و با ناخن ها یپاتخت ی رو

 داره.   یبستگ  -

 ؟ یبه چ -

 گه؟ ید یبگ  ی خوا ی که م  یز یبه اون چ -

 . یطرف  ایبا در یبه من چه، رد کن  -

 .دمیخند 

 نه تو رو خدا، اون رو با من طرف نکن.  -

 خب پس قبول کن.  -

 در خواستت؟! نی ا هی از دست تو! حاال بگو چ -

 . رونی ب م یر ی شب مهمان من م -

 گفت.   د یمن را که د تعلل

 نه من، نه تو.  گه ید ، یقبل رد کن یمثل سر ی ساحل بخوا نیبب -

 کردم:   یزبانم جار  ی ام در تضاد برد را رو ی فعل ی که با خواسته   یحرف ناچار

 باشه، قبول.  -

 را از گوشم فاصله دادم.  یچهره ام را جمع کردم و گوش  د،یکه کش یغیج با
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 کرده بود، گفتم:  ی بعد که خودش را خال یکم

 تو گشت، آدرس رو بفرست. یافتخار بهره   ن یخب حاال که ا -

 توانستم چهره اش را مجسم کنم.   یخنده اش م یصدا با

 نکن شام امشب رو بندازم گردن تو. ی کار  گه،یخب حاال د -

 بود گفتم.  ی به لودگ ختهیکه آم ی لحن با

 برم حاضر بشم واسه شب. ؟ یندار یمن غلط بکنم. کار زم،ینه عز -

 من بود.  یسال آرزو  نیکه چند  ی خنده ا ریظن دنیپروا شروع کرد به خند  ی ب دوباره 

 .نمتیب  یفرستم، م یآدرس رو م  -

 اش را بدهم. یفرصت نداد جواب خداحافظ ی کرد و حت قطع 

 مواجم. ی و برس را برداشتم و شروع کردم به شانه زدن موها  ستادمیا واریکنج د  ،یقد  نهی برخاستم و مقابل آ میجا از

بزرگ شدم آن   یپنداشتم که وقت  یرنگ دخترانه ذهنم، م  ی صورت ستی در ل ی دوران کودک د یمادرم بود. شا هی شان، ارث اهیس  رنگ

 با پا در هم مچاله اش کردم. ذهنم انداختم و   یخواسته ام را در سطل زباله   ن یکنم اما، با رفتن مادرم، ا ی م ی گریها را رنگ د

 .د ی روح و روانم را سر و سامان بخش  ایدر ی راند و صدا رونیمغموم ب ی اتاق مرا از فکرها در

 شده بود.  یآن حک شده بود، خوردن ی رو ندرالیکه عکس س  یصورت  راهن یکه شامل شلوار گشاد و پ  یلباس خواب با

 و در آغوشم او را فشردم.  دمیحرکت با مزه اش خند  نیبه ا داد، ی چشمانش مشت کرده و ماساژ م ی را رو شیها دست

 پرنسس من!  ری صبح بخ -

 به کار بردم، خرسند شد و چشمانش دل از خواب کند.  ش یکه برا ی اصطالح از

 داد.   ه یشانه ام تک یرا دور گردنم حلقه و سرش را رو  دستانش

 من گشنمه. ؟یآبج  -

 اش را بوسه باران کردم.  یشانیصورتش را عقب فرستادم و پ ی رو یموها
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، صورت ماهش رو بشوره  بره لباسش رو عوض کنه  د یخانم. فقط قبلش با ایدر می د ی مفصل م  یصبحانه   هی  می ر یاالن م  -

 خب؟  اد،یموهاش رو هم برس بکشه و ب 

 کرد.   یرا غنچه کرد و با گردنبندم باز  شیها لب

 . یگ رفت ب ادت یحمام رو  -

 و گفتم.  دم یاش مال ینی ام را به ب ینیب

 . رونیب م یبر م یخوا یحمام باشه واسه عصر که م  -

 در چشمانش جست و گفت. ی خوش حال برق

 کجا؟  -

 گذاشتم. ن یزم ی شدم و او را رو خم

 را گرفتم و هنگام خارج شدن از اتاقم، گفتم.  دستش

 رستوران خوب.  هی نهال جون دعوتمون کرد  -

 . د یرا از حصار دستانم آزاد کرد و به هم کوب دستش

 م؟یر ی آخ جون، پارک هم م -

 . گهیروز د ه ینشد هم  م، یر یرستوران، پارک هم اگه شد م   می ر یدم. فعأل م ی قول نم -

 نماندم تا جواب دهد.  گرید

توانم نه   ینم د،یبگو گریبار د ک یدانستم   یون منماندم چ نیهم یگفته بود هر چه خواست، همان وقت اطاعت نکنم، برا دکتر 

 .میبگو

 و نوش پدرم برداشته بود، حرص در تمام وجودم رخنه کرد.  شیخانه را دود ع ی  همه

اتاق پدرم افتادم، باز مثل   یسماجت شروع به کنار زدن پرده ها و باز کردن در و پنجره ها کردم و بعد با مشت به جان در چوب با

 در اعتنا نکرد.   یداد و به صدا  حیا ترجسکوت ر شهیهم

 شدم. ا یدر ی صبحانه برا زیبغض برگشتم آشپزخانه و مشغول آماده کردن م با
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 آوردم، گفتم.  ی در م  خچالیطور که بسته نان تست را از  همان

 شه.  یم  ر یپرنسس کوچولو، زود آماده شو، مهدت د-

 خانه را پر کرد.  یکودکانه اش فضا  یصدا

 .امیپوشم، اآلن م  یدارم لباس م -

 

 پور._نیشاه_نینگ #

 

 بودم که تلفنم زنگ خورد.  ایمرتب کردن در مشغول

 کردم گفتم.  ی آخر لباسش اشاره م یشدم و همان طور که به بستن دکمه   بلندم

 . زمیآخر لباست رو ببند عز ی دکمه  -

 را به سمت گوشم بردم.  تلفن

 جانم؟-

 منتظرم.  نیماش   یجانت سالمت، تو  -

 تعجب گفتم.  بت

 م؟یایمگه قرار نبود خودمون ب-

 . گهید ایحاال که من اومدم ب -

 . میباشه، اومد  -

 رفتم.  زیرا قطع کردم و سمت م تماس 

 مچ دستم زدم.  یمحبوبم را برداشتم و رو  عطر

 و گفت.  د یستم را حرکت دهم خودش را عقب کشکه خواستم د ن یرفتم اما هم ایدر سمت
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 زنم.  یمن عطر خودم رو م-

 و گفتم.  دمیخند 

 خب بدو که نهال منتظره.  طون،یش  یا-

 کرد و گفت.   ییبایز خنده

 چشم.-

 که هم رنگ مانتوام بود از اتاق خارج شدم.  یسرمه ا  یدست  فی به خودم انداختم و با برداشتن ک  یآخر نگاه

 .ستادمیبود. قدم برداشتم و مقابلش ا ستادهی حاضر و آماده کنار در ا ایدر

 خانم؟!  م یبر -

 زد و گفت.  ی دل گرم کننده ا لبخند 

 . میبر-

 . میپدرم رفت یبه اتاق در بسته   یرا گرفتم و بعد از نگاه دستش

 در بود.   ینهال درست جلو  نیماش 

 شاگرد نشسته بود؟  ی صندل ی ور چرا

 شد. اده یپ نیاز ماش  د ی فکر ها بودم که ام  نیهم در

 را باال اندخت. ش یبه نهال انداختم که شانه ها ی متعجب نگاه

 نگاهم را از نهال کند. ی بم و مردانه ا یصدا

 نگاه کردم و جوابش را دادم.  د یام به

 !ن؟یفر؛ خوب هست ن یمع ی سالم آقا -

 ن؟یشما خوب ،یمتشکرم خانم تقو  -

 نهال مانع شد. یجوابش را بدهم که صدا خواستم
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 چه طرز صحبت کردنه؟  نیبابا، ا ی ا -

 ! مسخره ها. ؟یچ ی عنیو آقا  خانم

 داد.   هی تک نیو به ماش  د یحرف چهره اش را در هم کش نیا بعد 

 .د یو ام   ایبعد در دمیمن خند  اول

 و گفت.  ستادیا د یخنده ام انیم

 خانم کوچولو رو بغل کنم؟  نیشه ا ی م -

 لبخند گفتم.  با

 البته! -

 هم از خدا خواسته خودش را در آغوش او پرتاپ کرد.   ایباز کرد. در ایدر ی را برا شی خم شد و دست ها اقیاشت با

 به نهال انداختم و سمتش رفتم.  یرمزآلود  نگاه

 ؟ یایتنها نم  یچرا نگفت -

 خبر ندارد گفت. ی زی که انگار از چ  یرا نگاه کرد و طور  اطراف

 اومدم اصالً؟  یگفتم؟! با ک  ی م د یبا -

 و مضطرب گفتم.  یعصب

 نه، اصالً! تو راحت باش.-

 مونه؟!  ی نم ی حرف گه یخب پس، د -

 و گفتم.  دمییهم سا یرا رو  میها دندان

 . میرس  ی به هم م -

 را در کاسه چرخاند و گفت.  شیها چشم

 ! زود سوار شو. یبکن  یتون  ی نم یکار  چیه  یول حتما، -
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 شاگرد نشست.  ی صندل ی رو د یهم کنار ام ای در  میو نهال عقب نشست من

 را بست و بعد هم کمربند خودش.  ایکمربند در د یام

 ا یدر  یآهنگ، جمع را به سکوت دعوت کرد. حت  یزده شد و صدا نیماش  استارت

 

 خوش غذاها به مشاممان خورد.  ی ورودمان بو  یو از همان ابتدا م یرستوران شد   وارد

  یرا م  شانیحرف ها یبودند که صدا کیبه ما نزد یپشت سر من و نهال در حال حرکت بودند؛ آن قدر  د یدست در دست  ام ایدر

 .دمیشن

 .د یپرس  د یام

 خانم؟ ا یدر ی خور یم  یچ -

 کنم.  توانستم حالت صورتش را مجسم یمکث کرد، م  ی کم ایدر

 جا خوراک زبون داره؟  نیا-

 بلند شد.  د یخنده ام یصدا

 ؟ یدوست دار-

 آره، اما اگه مثل ساحل خوشمزه درست کنن. -

 .مید یکه از قبل  رزرو شده بود رس   یچهار نفره ا ز یبه م گرید

 نشستند. ایمن و در  یرو به رو  د یو ام نهال

 و قرمز.   د یسف  یها پر بود از گل برگ ها شهیش  ر یبود و ز ده یپوش  یا  شهیکه وسط آن را ش  ی شکل چوب ره ی دا زیم

 و همه رنگ بود، گفتم.  بایز  یها ی از ماه ز یکه لبر یوم یبه آکوار ره یجلوه دادم و خ  زیخبر از همه چ ی را ب  خودم

 ! ؟یدار  لیم  یخانم، چ ایدر-

 . ید یدونم شن  یم-
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 نگاهش کردم و گفتم. متعجب

 ! دم؟یرو شن یچ-

 هم تو و هم نهال. ، ید یرو شن م یزد د یه با عمو امک  یی دونم حرفا  یم-

 به نهال زل زدم.  د یترد با

 خنده اش گفت.  ی  مه یو ضم د یخند  د ینگاهم را که د طرز

 م؟ ید یشن ی زیشک نکنن که مثالً ما چ یخوا  یم  م،یکرد  ی م ی سکوت سپر یخب به نظرت من و تو، اون موقع تو -

 گفتم.  د یهم خنده ام گرفته بود، خطاب به ام خودم

 رفت؟  نی خواهر ما رو روانشناس کرد-

 . نیگردن من ننداز زه، ی خواهر شما هوشش ت-

 از گوشه چشم برادرش را نگاه کرد و با طعنه گفت.  نهال

 ! یمظلوم نی آره ساحل، داداش من به ا-

 . دنیو از ته دل شروع کردم به خند  اوردم یتاب ن گرید

 خواهر و برادر.  نیاز دست ا امان

 **** 

 رستوران را در بر گرفته بود در سکوت مطلق مشغول صرف غذا بودند. ی خنده شان همه  یقبل صدا  قهیکه تا چند دق  یجمع

 . میهم کباب دنده، سفارش داد د یو ام کیشلیخوراک زبان، من و نهال ش  ایدر

 بابت راحت بود.   نیاز ا الم یخورد. خ یرا م  شیغذا یزگ یدر کمال آرامش و پاک شه یمثل هم ایدر

 . ختمیبشقابم ر یشده بود برداشتم و تو  خته ی آم تون یساالد کاهو، که با روغن ز یکم

  ی رفت؛ حداقل حوصله  ی آدم سر م یکه حوصله   ی خورد؛ در حد  یاز او هم آرام تر غذا م  ی زده بود و حت  ایدست در ی رو د یام

 من.
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 . د ینگاه کنم و نه ام ا ینه به در  گریکردم د قصد 

 زنگ خورد.  لمی خوردن بودم که موبا مشغول

 از آن ها دور شدم.  د یببخش ک یهمه چرخاندم و با دستمال سفره اطراف دهانم را پاک کردم و با  نیرا ب نگاهم

 افتاد از اعماق قلبم ترس را حس کردم. دوباره مزاحم؟  ل یموبا  یکه به صفحه  نگاهم

 زدم و جواب دادم.  ایرا به در دلم 

 بله؟! -

 سالم. -

 س...سالم.-

 ؟ یخوب-

 شما؟!-

 .دمیمن اول سؤال پرس   گه،ینشد د -

 گفتم شما؟-

 ! ؟یدار تیحساس  کیشلینکنه به ش  ؟یاوه، چه عصبان-

 سفارش دادم؟  کی شلینست ش دا ی باور بود. او از کجا م رقابلیغ م یبرا حرفش

 خودت رو نشون بده. ی ! جرأت دار؟ی دنبال من ه یچرا مثل سا  ؟یخوا  یم  یاز من چ  ؟یدار ی چرا دست از سرم بر نم-

 . رمیگ  ی آرامشم رو م ن یبعدش جواب ا ، یرم ول  یم  شیصبور باش! چون من هم صبورم. درسته آهسته پ-

 کار کنن.  ی دونن باهات چ ی ! اون ها مسیدم پل  یشمارت رو م -

 . یخانم تقو  ی ش  یواقعاً ترس ناک م ی که بش یعصبان-

ام   یشانیپ یرا کف دستم فرو بردم و شاهد عرق رو  م یو اطرافم را نگاه کردم. ناخن ها دم ی. آرام چرخد یلرز ی داشت م  میها دست

 بودم. 
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 م.شد  کینزد زی بلند اما لرزنده، به م یرا با ترس از گوشم فاصله دادم و با قدم ها یگوش 

 و نشستم. دم یرا عقب کش یصندل

 آورد.  رون ینهال مرا از بهت ب یصدا

 ؟ یساحل؟ خوب-

 آ...آره، خوبم! -

 شده ساحل خانم؟ یزیچ-

 .د یکن  لینشده، غذاتون رو م ی زینه، چ-

 . دمیآب را سر کش وان یمنتظر جواب نماندم و ل گر ید و

 

 .م یراه بازگشت به خانه بود در

 آمد و مجبور شد برود.  شیپ ی نهال مشکل یبرا

 ما را برساند. رو برگرداندم و به    د ینهال قبول کردم ام ادیاصرار ز به

 که مثل فرشته ها خواب بود نگاه کردم.   ییایدر

و    زیر یآرامش خود دعوت کرد و قطره ها یرا گرفت و مرا با خود به کوچه و پس کوچه ها بانمی گر  یباران همچو طناب یصدا

داد و آن ها    ینگاه کنم به من نم شانییبا یکه به ز  نیاَمان ا نی. اما برف پاک کن ماش د یچک یم نیماش   ی  شهیش  ی درشتش، رو

 .د ی بلع ی را مانند گرگ گرسنه م

 را تحت محصور خود قرار داد.  مانیگوش ها ی را شکست و پرده ها نیسکوت ماش  ینیغمگ  آهنگ

  م،یناز کردن موها ی عطر تنش، هوا ی هوا ش،یدخترم گفتن ها ی هوا ش،ی مادرانه ها ی را کرده بود. هوا شیقدر امشب دلم هوا چه

 آغوش گرم و مهربانش.  یهوا

 کرد.   ادهیگونه ام خود را پ  ی ُسر خورد و رو میاز چشم ها ی گرم  عیما

 .ختنیشروع کردند به ر میرفته باشد. چون؛ بعد از آن اشک ها نیبود که از ب یقطره مانع کی نیا انگار
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 صدا و صامت.  یب اما

 . ختیافکارم را از هم گس یرشته    د یام یکه صدا دمیکش  یم  شیذهنم به نما  یمادرم را جلو  یاز غم، داشتم چهره   یکوه انیم

من   یجلو  ،یتظاهر به خوب بودن حالت کن   یبخوا یهر کس ی بگم جلو د ی! پس با؟یز یخودت بر یرو تو  زیدرسته که همه چ -

 داره.   یکنه و اآلن چه حس  یکار م ی فهمم داره چ  یطرفم م ینفس ها ی . چون من از صدایتون ینم

 بار شکستم!  نیهزارم ی را چنگ زدم. برا میپالتو

 .یشد  ی خال کمی د ی شا ؟یحرف بزن  یخوا ینم -

 دادم ساکت بمانم. ح یکند. پس ترج  ی م م یام رسوا یدانستم اگر لب باز کنم بغضِ چند تن  یم

 شد. ادهی را کنار زد و پ نیحرف زدن ندارم و ماش دانست قصد  یم

 گرفت.  می را باز کرد و چتر را جلو نیافکارِ دردناک من در ماش  یهمه   انیشده اما م اده یداشت که پ  یخود گفتم حتماً کار با

 . هیهوا عال ا،یب -

 شدم.  ادهیپ نی. از ماش می توانستم نه بگو  یمخالفت نمانده بود و نم ی برا ی راه گرید

 . د یرا باز کرد و دستم داد و خودش کنار کش چتر

 . نیایشما هم ب -

 و گفت.  د یخند  آرام

 دم.  یم  حیمن بارون رو ترج -

 را بستم.  چتر

  نه یکرد که بدون چتر نرم چون؛ طاقت نداره بب ی مامانم اصرار م شهیبارون، اما هم ر یوقت دوست نداشتم با چتر برم ز  چیمنم ه -

 من حالم بده. 

 و استارت کار را زد.  د یکش  یق یعم نفس

 دلت تنگ شده واسش؟ -

 کم نه. -
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 ؟ ید  یجواب م  ی از آرزوهات رو بر آورده کنه، چ ی کیاگه االن خدا بخواد -

وقت من   چیرو به عقب برگردونه و ه یزندگ ستینخواسته ام قابل بازگشت  نیخوام مامانم رو برگردونه. اگه ا ی مامانم، ازش م-

 نکنه.  ا یدن نیرو وارد ا

 اد؟ یبه نظر م ی خود خواه کم ی نیا ی کن ی نکنه؟ حس نم ایدن ن یچرا تو رو وارد ا-

 زدند. ی م یلیبر صورتم س  رومند ین ی شده و همچو دست ختهیباران آم یبا قطره ها  میاشک ها البیس 

 ه؟ ییمادرم رو بخوام خودخواه ا یکه از تموم دن نیا ؟ یخود خواه -

 معلومه که نه، اما... -

 گفتم.  دم یرا که د سکوتش

 ؟ یاما چ-

خود   نی. ای بکش یسخت  یدوست ندار ،ی رو دوست ندار تیزندگ نیکه ا ن یا یعنی یشد  ی م دهیآفر د ینبا یگ  ی که م  نیاما ا -

 ست؟ ین یخواه

  سیباران خ ی اش، که حاال با قطره ها ی چرم مشک یپالتو  بیرا در ج شیو دست ها  ستادیآمد. رخ به رخم ا  کیقدم نزد چند 

 شده بود فرو برد. 

خواست ازش مواظبت کنه؟   ی م ی اومد؟ ک ی سرش م ییشد؟ چه بال ی م ی چ ایدر  یکه اگه تو نبود  ی فکر کرد نیاصالً به ا -

 پدرت؟ خاله ات؟ 

 اصالً؟ یفکر کرده بود  ن یبه ا ؟یک

  یمن و قطره ها  یاشک ها ی صالبت ضربه  شیانداختم. حرف ها یبود نگاه  دهیجهان خواب یمعصوم که فارغ از غوغا  یایدر  به

 کردند.  افتیصورتم ادراک فلج شدن را در ی ها چهی کرد و ماه د یآسمان را تشد 

 هق هق گفتم.  انیم

  یکنه؟ ب یخودش زندگ  ی از عمرش رو واسه  یکم  یل یبخشِ خ ه یبه نظر شما آدم حق نداره  یدرست. ول  یگ  ی که م  یینایا -

 !؟یمزاحمت  چیه ی ب ،ی دغدغه ا چیه
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درشت مانندش مرا تحت مباشرت    یِها ی گو  ی که در مجرا یی ها لهیمان را به حداقل رساندم و در ت  انیم  یچند قدم فاصله   با

 خود داشتند معطوف شدم. 

 نداره؟  یسؤالم جواب ن؟ی ا ساکت شد دکتر چر ی آقا -

 گوشم نفوذ کرد.   یبه پرده ها یحاله ا  ر ینظ شیصدا د، یکه از آسمان درخش  یصاعقه ا  انیو م  د یصورتش کش ی رو یدست

  د یگم با یکه م  نیا ؛ یو به خواهرت برس  ی خودت رو از جنس آهن کن  د یرو داره؟ تو با  یاز تو ک ری به غ ایدرسته، در ی تا حد  -

که    نیو فقط واسه ا  یکن  ی خودت چشم پوش  ی لحظه ا یها ی که از خوش  ستین ی معن  نیصرفاً به ا ی خودت رو از جنس آهن کن

 . یکن یهست زندگ  ایدر

 نوزاد را از خواب بپراند و مادر از اعماق وجود آه بکشد!  کیبود  یاش مانند صاعقه ا  ی! تلخدمیخند  تلخ

مامانم   ؟یمنه که ازش مواظبت کنم و بهش مهر بورزم. اما اما خود من چ  ی  فهی مه، وظ. آره اون خواهر ستین  ایمن طرفم در -

  گه یمن باشه؟ به نظرتون چون بزرگ شدم د ی هستم واسه  ایکه من واسه در ی اون طور د یبابام که هست. اون چرا نبا ستین

چون؛ هم پدرتون   نیمن رو درک کن  نی تون ی باز هم نم نین که روان پزشک هستیخوام؟ شما با ا یعشق پدر و مادرم رو نم

 !ن؟ی هست هم مادرتون. متوجه ا

 ثان   یآسمان به نقش در آمد و همه جا را برا یاهیس  ان یم ی ا صاعقه

 

. امشب  ستمیتوانستم سر پا با ا ینم گریزانو زدم. د  نیزم یگوشم گذاشتم و رو   یرا رو  میدست ها  شیروشن کرد. با صدا ی ا هی

  نیخواستم اش؟ باران شدت گرفت؛ با آخر یم  ی خواهم؟ از چه کس یگفتم مادرم را م   یم  یبودم. به چه کس دهیاز حد کش ادیز

 کرد.  یآوار م  نیزم  ی سرعت خود را از دل آسمان رها، و رو

 کنارم نشست.  یکردم کس حس

 بود.  د یرا چرخاندم. ام سرم

خواستم.   ی خواستم. من حرف م یکنم اما من سکوت نم ی خواست من خودم را خال یدانستم م  یکنارم بود. م  یحرف چیه بدون

آن طرفم    ی گرید  یرا تنگ کرده بود؟ حس کردم کس ی چه کس یمردم جواب پس بدهند؛ مادرم جا یخواستم همه   ی من م

 نشست.

 کردم. تعجب  دم ینهال را د ی اما وقت  استیخودم گفتم حتماً در با
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 . د یایکار خودش را کرده بود و نهال را گفته بود ب پس

 بلند از ما دور شد. ییزد و با قدم ها ی نگاهش کنم؛ بلند شد. لبخند خسته ا برگشتم

 شانه اش گذاشت. ی سرم را رو نهال

 نهال؟  -

 جون دلم؟  -

 خواد؛ بد جور هواش زده به سرم.  یدلم فقط مامانم رو م -

 

 د. ام را ماساژ دا شانه

 .یایزود با نبودش کنار ب ای ر ید د ی. تو بایستیاما ساحل تو بچه ن ،ی گ  یم  یفهمم چ  ی م -

.  میجا بود. کنار حوضچه خونه مون نشسته بود ن یاالن دوست داشتم ا ،ی دون  یم  ست؟یچه طور باور کنم ن ام؟یچه طور کنار ب  -

  ی کردم و عطرش رو استشمام م  یم  یاش مخف نه یس  ی سرم و من سرم رو تو یگرفت باال  یچتر م یبارون. اون با نگران نیهم ریز

 گفت.  ی م ی کردم. بعد با نگران

 کن عمر مادر.   طنتیساحلم؟ کم ش -

 گفتم.   یم  منم

 مامان؟ -

 جان مامان؟ -

 لطفا؟! ؟ یشه چتر رو بردار  یم-

 . ادیساحل مامان خم به ابروش ب  نم یمن طاقت ندارم بب ،ی خور ی سرما م-

 . دمیکش ی م قیکردم سفت و محکم و نفس عم ی کردم و دستم رو دور کمرش حلقه م  یبغلش م من

 زدم.  یکردم، ساکت و با لذت حرف م   ینم ه یگر گرینهال شدم. اما من د ی  هی گر متوجه 

 خوب باشم!  ی خوا ی رو از دست دادم بعد تو م م یزندگ ی نهال؟ من همه  ی نیب ی م -
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 را دور شانه اش حلقه کردم و گفتم.  دستم

 نهالم؟  ستین یاد یز ی خواسته  نیا -

 مرگبارش.  ی  هی ساحل گفتنش شد و گر یفقط صدا جوابم

 

 شدم. داریزود از خواب ب صبح

 هم استراحت بدم و نفرستمش مهد. ایبهتر شده بود؛ امروز کالس نداشتم و خواستم به در ی کم حالم

 مرا طرف خودش کشاند. لم یزنگ موبا یشدم که صدا  ی آمدم؛ داشتم از اتاق خارج م نییتخت پا از

 بدون آن که به صفحه نگاه کنم جواب دادم.  نی هم ی ! براستیدانستم ک  یم

 ؟ یخوا یم  یچ -

 سالم.  -

 حرفت رو بگو کار دارم.  -

 . نمتیبب د یبا -

 دادگاه.  ی اما تو می ن یب یرو م  گه یمن بگم باشه؟ پس باشه هم د ی منتظر -

 را قطع و خاموش کردم. یگوش 

حال و هوا خارج   ن یزدم تا از ا م یگونه ها ی ضربه رو  نیو چند   دمیکش ق یو عم  ینفس متوال نیو چند  ستادم یکه بروم ا ن یاز ا قبل

 شد. ی م تمیوضع ن یمتوجه ا د ینبا ا یشوم. در

 قدم کج کردم.   ایرا سمت اتاق در رم یرفتم و مس  رونی و ب دمیکش  میبه موها یدست

 رنگش خواب بود. ی در را باز کردم و وارد شدم. مثل فرشته ها در رخت خواب صورت آرام

 شد. داریاش ب  یاز خواب پادشاه ایشد و در   نییشدم اما از شانس بدم تخت باال و پا کشیآرام نزد آرام

 گذاشت و ماساژ داد. شیچشم ها ی را مشت شده رو دستش
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 . دمیبلع صانهیرا حر شیو عطر موها دم یدراز کش کنارش 

 من؟  ی ایدر-

 هووم؟ -

 خبر برات دارم.  ه ی -

 بد؟  ایخوب  ؟ یچ -

 بدش رو بگو، خب؟  ایگم تو خوب   ی من م -

 خب.  -

 فرستمت مهد. ی امروز نم -

 . نافذ و خمودش نگاهم کرد ی حال با چشم ها خوش 

 ساحل؟ ی گ  یراست م-

 ! دمیخند 

 . می د ی کار مشترک انجام م  هی جاش  ی بله تنبل خانم. ول -

 .د ینگاهم کرد و پرس  کنجکاو

 ؟ ی چه کار -

 اش را نرم نوازش کردم و گفتم.  گونه 

 . چه طوره؟ میکن یم  یر یو گرد گ م یکش ی خونه رو جارو م ی همه  گهیبا هم د -

 شه.  یمن جارو کنم خوب م ی اگه اجازه بد -

 .دمیشدم و به احترام وجود خواهرم خند  میها ی گرفتار  الیخ یب

 من.  یچشم بانو  -

 رفتن به سمت در اتاق گفتم. نیآمدم و در ع نییتخت پا از
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 .ایب ی کنم، زود  یمن صبحونه رو آماده م   یو کار هات رو انجام بد   سیسرو ی تو بر-

 قدم برداشتم. اتاق خارج شدم و سمت آشپزخانه  از

 بساط صبحانه. دن یکردم به چ  شروع

* 

  نیب یشرکت ها یخدمه   هیبند ها شب شیو آن پ م یکه زده بود  یی . با کاله هامیکردن خانه بود زی هر دو مشغول تم ایدر با

 . میشده بود یی اروپا یالملل

 .د یرقص ی و هم زمان م د یکش  یمثالً داشت جارو م  ایدر

 خانم؟  ی آها -

 جان خانم؟  -

 از طرز جواب دادنش و گفتم.  دمیخند 

 ها.  یکارت رو قبل من تموم کن نم یجانت سالمت، نب -

 زنم.  یشه ساحل جون. االن جلوت رو م  ی دارم تموم م-

 مبل نشستم.  یبرداشتم و رو  ی ریاز گردگ  دست

 . یستیمن ن  یایدر  گهید -

 دوست داشتم قورتش بدهم. دمشی بند و دست به کمر د شیو پبا کاله  ی. وقت ستادیرا خاموش کرد و دست به کمر ا جارو

 .یستیساحل من ن  گه یتو هم د -

 باشم؟  یپس ساحل ک  -

 نهال. -

 . یخواهر ندار گهیبعد تو د -

 و حالت فکر به خودش گرفت.   ستادیا قه ی چند دق یبرا
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 بذار من جلوت رو بزنم.  ی خب تو ساحلِ من باش ول ؛ یگ  یآره راست م -

 .دنیانداخت و او هم پشت سرم شروع کرد به خند  ن یام در فضا طن خنده

بار به اطراف   نیو خود را به آغوشم رها کرد و محکم به خودم فشردمش و چند  د یبا سرعت دو ا یرا باز کردم و در میها دست

 چرخاندم اش.

 کردم؟  یکار م   یمن تو رو نداشتم چ -

 به چهره ام انداخت.  ی نگاه کل ک یو   د یکش عقب

 ساحل؟-

 جان ساحل؟-

 پارک؟  میشب بر-

 خانم. طون یش  م یر ی بله م-

 ؟ یخر ی م ی واسم پشمک صورت-

 ؟ یچ گه یهم بله، د نیا-

 چرخ و فلک هم سوار بشم؟ -

 . میش  یسوار م  گه یبا هم د-

 آخ جون. -

 ا پراند.و بچه گانه اش هوشم ر نیریگونه ام کاشت و با زبا ش  ی رو یمحکم ی  بوسه

 دوستت دارم. -

 . میبه کار هامون برس   می خب بر زم، یعز شتر یمن ب-

 رفت و گفت.  عقب

 . میبر-



 دن ریگ ینفس م هم ها چشم

86 
 

 

 کرده بود.   بایبرف فضا را ز زیر  یداشت و دانه ها  ی. هوا سوز سرد میاز خانه خارج شد  ایدر دست در دست

 نشد. یموکول کنم راض گریرا منصرف کنم و پارک رفتن را به وقت د ا یچه قدر خواستم در هر

 ست؟یسردت ن ا؟ یدر -

 .ستینه سردم ن-

 ؟ یمطمئن  -

 . دمیلباس پوش  ی آره، کل -

 و گفتم.  دمیخند 

 شه.  ی گرممون م  کم ی م؟ یبدو ی ایم ایسردمه. در یگ  ینم  یاریکه کم ن نیواسه ا  ،یخواهر من  گهیآره د -

 حاضر جواب و آماده گفت. ایدر

 . میآخ جون، آره بدو -

 . کی. همه جا خلوت بود و هوا تاردنیبه دو م یشمارش من شروع کرد با

 دادم.  یقول نم ا ینگاه کردن به ساعت دلم آشوب شد. کاش به در با

 . میزانو ها  یو خم شدم رو  ستادم یزنان ا نفس

 تونم.  ی نم گهیصبر کن. د ا یدر...در-

 و طرف من برگشت.  ستادیا ایدر

 گل انداخته بودند.   شیهوا سرخ شده بود و گونه ها هیی اش از سرد ینیب

 خنده گفت.  با

 من خسته نشدم؟ ی د ید -

 .میحساب شد  ی خانم. ب ایبله در -
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 .د یصورتم کش یآمد و دستش را رو  جلو

 ؟ یخسته شد  -

 آره.  -

 خوبت شد.  -

 نگاهش کردم.  رازآلود 

 بد جنس.  -

 پارک؟  م یبر گه یروز د هی  م،یگرم سوپ بخور  ی جا هی  میم سردم شد. برساحل؟ من ه  -

 را داشتم و چه خوب که بر آورده شد.  ایاز جانب در یحرف  نیچن ی ، آرزولحظه  ن یدانست که در هم یم خدا

 رفتم.  کنارش 

 . میجون بر ایآره در -

 . میرا گرفتم و با هم سمت رستوران رفت دستش

 پشت سرم نگاه کردم.  نیماش  به

 خورد.  یم  میشود که به چشم ها ی بار م نیآمد چند  ادمیکه فکر کردم  یکم

 را تند کردم.  م یاسترس قدم ها با

 بلند شد. ا یتعرض آلود در یصدا

 خب من خسته شدم.  ؟ یر ی ساحل؟ چرا تند م -

 دور نگه دارم.  میکه در قلبم به پا بود را از صدا یکردم اغتشاش   یو گفتم و سعرا آرام کردم   میقدم ها یکم

 . یرستوران که سرما نخور م یزود برس  د یسرد شده. با ی لیهوا خ-

 آرام پشت سر ما در حال حرکت بود.   یلیخ نی. ماش دم یشن یام را م نهیکوبش قلبم در س   ینگفت. صدا یزیچ

 دادم.   ایبه در یقول  نیرا لعنت کردم که چرا چن  خودم
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 .می شد  یاز آن دست جاده رد م د ی. بامیرستوران شد  کینزد

 را در آغوشم گرفتم و با سرعت از جاده رد شدم. ایدر

 گذاشتم.  نیزم  یرا رو ایو در  دمیکش  یرستوران نفس راحت  یرو به رو  ی وقت

 م.که برگردم پشت سرم را نگاه کنم نداشت نیا جرأت

پوستم احساس  رینا محسوس آرامش را ز  ی لیداخل، خ ط یمح یقدم اول را برداشتم با گرما  ی. وقتمیوارد رستوران شد  ایدر با

 کردم. 

 . یا شه یش  واری . درست کنار دنقطه را انتخاب کردم  نیتر  گوشه

 رستوران شلوغ بود.  ،ی آمدن نبود ول رون یکه هوا سرد و مناسب ب  نیا با

 ما آمد.  زی با لباس مناسب و مرتب با منو سمت م گارسون

 گذاشت و گفت.   زیم  یکرد و با لبخند منو را رو  یکوتاه م یتعظ

 . د یتون هست رو انتخاب کن ل یکه باب م ی زیهر چ د یی. بفرماد یخوش اومد  ی لیخ -

 . می سوپ اسفناج را انتخاب کرد. هر دو ایدر  ی زدم و شروع کردم به خواندن منو برا یکوچک لبخند 

غذا بود   شی مرغ، به عنوان پ  نیآن ماف ات یرنگ که محتو یی طال ستالیبا دو ظرف کر قهیرفت و بعد از گذشت چند دق  گارسون

 گذاشت و گفت.  زیم   یسمت ما آمد. آن ها را رو 

 تا سفارشتون آماده بشه.   د ی. سرگرم بشد یبر یسرد لذت م ی هوا یغذا اون هم تو  ن یحتماً از ا -

 متشکرم.  ی لیحتماً خ -

 کرد و همراه با لبخند و رفت.  یکوچک  میقبل تعظ  ی دفعه  مثل

 داشت.  یدست از سرم بر نم  یلحظه ا  یبرا  نیبه خوردن. اما فکر آن ماش  می شروع کرد ایدر با

 توانست باشد؟ ی م ی کس چه

 

 . میرستوران خارج شد  از
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 را گرفتم.   ای. دست درد یاف چرخشدت وَزش باد شالم به اطر از

 من سردم شده.  م؟ یبر نیساحل؟ با ماش -

 .میریبگ  نیماش   میر  یم  میآره. دار -

 . میرفت  ستین شیدایکه مدام دنبال ماست پ  ینیمطمئن شدم ماش  ی اطراف نگاه کردم. وقت به

را از   ایدر غیگوشم را کَر کرد و فقط توانستم با ج یکیگوش خراش الست ی دست بلند کنم که صدا ی شخص یتاکس ی برا خواستم

 کنار بکشم.   نیماش  یجلو

 پرت کردم و خودم هم کنارش افتادم. ن یزم ی را رو ایدر

 دور شده بود اما مشخص بود پالک ندارد.  ی لیبود نگاه کردم. از ما خ ایکه هدفش در  ینیشد؟ به ماش  یداشت چه م  ا؟یخدا

 ترساند. ی که چند وقت است مرا از خود م ی پشت سرمان بود! همان ی نیآمد! همان ماش  ادمی

 و چند نفر اطراف مان حلقه بستند.  د یتنم لرز ی  همه

 . ایپسر جوان هم سمت در ک یسمت من هجوم آورد و  یمسن خانم

 شد؟ ی کردم چه م یرد نم  نیماش  ی را از جلو ایاگر در دم؟یرس  ی م ر ی. اگر...اگر ددمیفهم  ینم ز یچ چیه من

گرفتند اما توان انجام    یبه خود م یخورد و حالت منحن ی که تکان م  دمیداشت به ما کمک کند را د  یکه سع  یخانم یها لب

 را نداشتم. یکار

 دفعه حس کردم صورتم سوخت و به خودم آمدم.  کی

 خواست؟ یجا چه م نیا سیپل نیتر از قبل شده بود. ماش   ادیز ت یردم. جمعاطراف نگاه ک به

 آمد.  ادم ی  ایدفعه در کی

 رساندم. ایو چهار دست و پا به در دمیکش  رونیرا از آغوش زن ب  خودم

 ام فشردم.  نهیآوردم و سرش را در س  رونش ی دست آن پسر ب از

 حرف بزن صدات رو بشنوم. ا؟یمن بود. در  ریتقص  زمیعز د یببخش د،یببخش ؟ یخوب ا؟ یدر...در-

 مخمور  یحال و با چشمان یکرد. ب نگاهم



 دن ریگ ینفس م هم ها چشم

90 
 

 . یخوبم آبج -

 را گفت و چشمانش را بست و توان نگه داشتن سرش را نداشت. نیا

 . می گو ی . نفسم را مرفت

 بدنم شل شد! ی  همه

 بزنم.   ادیحسرت فرام فشار دهم و اسمش را با درد و  نه یرا در س  ایآن لحظه توانستم سر در فقط 

 

 حال خواهرم را داشت نگاه کردم. ی که قصد بهبود ی ِسرم به

 در هم فشرده شد.  قلبم

 تر از جانم.   زیباز کردنشان را نداشت خواهر عز الیهنوز بسته بود و انگار خ چشمانش

 وارد شد.   سیمرد قد بلند با لباس پل کی باز شد و  در

 شدم. بلند 

 سالم. -

 سالم. بال به دور. -

 زدم.   یتصنع لبخند 

 متشکرم.  -

 که در دست داشت را باز کرد و گفت.  ی ا پرونده

 د؟ یکن  یم د ییرو تأ نیتصادف نا خواسته نبود. شما ا  نیا دن، یکردن و د  ف یجور که عابر ها تعر نیا -

 شک ندارم.  ی من به کس -

 . قصد جونتون رو داشتند.ستین یبچه باز  ن؟یمطمئن  -

 .سیبگذارم بعد پل ان یدر م د یمزاحم را اول با ام هی دادم قض حیترج
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 نداره. حتماً ناخواسته بوده.  یبا ما خصومت  ی نه کس -

 در چشمانم نگاه کرد.  می کاغذ ها رها کرد و مستق ی رنگ را ال به ال یمارک مشک  خودکار

 ه؟ ی . نسبتتون چد یدون ی هر جور شما م -

 خواهرم. خ...-

 د؟یری گ یپس چرا با خانوادتون تماس نم -

 خوام نگرانشون کنم.  ینم -

 .د ینکن ی االن حق دارن بدونن. در حقشون کم لطف -

 ذارم.   یم  ونیرفتم خونه حتما باهاشون در م -

 زد و گفت.  یلبخند 

 . دوارمیام -

 . خدا نگهدار تون. د ی. مراقب باش میبه هر حال اگه نظرتون عوض شد ما در خدمت شما هست -

 ممنون از لطفتون. خدا نگهدار. ی لیخ -

 و در را پشت سرش بست. رفت

 داد.  ی را نشان م قه ی دق یو س   ازدهیساعت نگاه کردم.  به

  ی شود و برا  یرت یغ ی نبود که کم ی. پدررد یتماس بگ  قه ی قنبود که هر د ی رفتنم به خانه شود. مادر  ر یکس نبود که نگران د چیه

 کند.  نییرفت و آمد خترش ساعت تأ

 تمام کردن سرم بکنم  انیچشمم را پاک کردم و رفتم پرستار را در جر ی گوشه  اشک

 

 رساندم. ا یخودم را به مهد در ی که تمام شد با تاکس  کالسم

 آمد. نییعت از پله ها پااز سالن خارج شد و با سر ایکه در د یطول نکش یزیچ
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 زدم.  شیصدا نگران

 مواظب باش. ا؟ یدر -

 مانده پله ها را باال رفتم و در آغوشش گرفتم.   یو باق دم یدو سمتش

 چه طرز اومدنه؟  نیا ا؟ یدر -

 را غنچه کرد.  ش یکرد و لب ها نگاهم

 . د یببخش -

 . دمیاش را بوس  یشانیزدم و پ یآسوده ا لبخند 

 . میرفت  نییو دستش را گرفتم و با هم پا ستادمیا

 جلو بروم.  ی گریمانع ام شد قدم د  ییصدا می آخر را که رفت پله

 ؟ یخانم تقو  -

 بود.  ای صدا برگشتم. معلم در سمت

 . دستش را جلو آورد و گرم سالم کرد. ستادیو مقابلم ا آمد 

 م؟ یصحبت کن قهیشه چند دق ی م -

 البته.  -

 گرفتم.  را قاب  ایشدم و صورت در خم

 . امیمنتظر بمون تا ب   مکتین یشما رو  زم یعز -

 چشم.  -

 برگشتم.  ایراحت شد سمت معلم در ایاز بابت در المیخ  یکه اشاره کرده بودم نشست. وقت  ییدو رفت و به جا با

 د؟ییبفرما -

 ... ایدر مورد در -
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 کرد.  مکث

 خب؟  -

 کتون؟ یاسم کوچ ،ی خانم تقو د ینیبب -

 ساحل. -

 دونه مثل دختر خودم دوستش دارم. اما...اما. ی ندارم و خدا م ی گونه مشکل  چیه ایساحل جان من با وجود در نیبب -

 ن؟ یشه ادامه بد  ی م -

 رسونه.  ی م  بیما آس  یبچه ها ی  هیداره به روح  ایاز مادر ها اعتراض کردن و گفتن در  ی لیخ -

 از چه لحاظ؟  -

 کنه و... ی ره صحبت مکه مادر ندا  نیبا بچه ها در مورد ا ا یدر -

 را قطع کردم.  حرفش

 رسونه؟  یم  بیبه بچه ها آس  نیا -

 مادره؟  یکه ب  یی ایدر ؟ی چ ایخود در  رسونه  ی م بیاگه به اونا آس  ن؟یحرفتون فکر کرد نیدر مورد ا کمی شما

 با خودم صحبت کنه.  یتونه حضور  یداره م  یمشکل ی دم. هر کس ینم  ر ییرو تغ ا یدر ی عنوان مدرسه  چیخانم، من به ه د ینیبب

 آمد.  ادم ی گرید  زیکه بروم اما چ  برگشتم

من رو درک   ی ایحس در د یو بگ   د یکه معترض بودن صحبت کن یی. با اون مادر هانیخانم. شما خودتون مادر هست در ضمن -

 کنن. اون مادر نداره، اون تنهاست.

 .د یا یاشاره کردم ب ایچشمم را پس زدم و به در ی گوشه  اشک

 را گرفتم و رفتم و به صدا زدن معلمش توجه نکردم. دستش

 ساحل؟ -

 جونم؟  -
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 دستم درد گرفت.  -

 . د یببخش -

 دستم را کم کردم.  فشار

 گفت؟   یمعلمم چ -

 قشنگ بود.  یل یخ ایدر  یگفت امروز نقاش  -

 .مید ینکش  یما که نقاش  -

 . شیچند روز پ ی نقاش  -

 ام.  چارهی ب یایکرد. در  یداشت خفه ام م بغض

 خودشان را درک نکنند؟ دختر پنج ساله را درک نکنند؟   یرحم باشند؟ هم جنس ها  ی شد آدم ها انقدر ب ی م مگر

 

 . میمطب شد   وارد

 و با دو سمت مان آمد و در آغوش مان گرفت. د یما را د نهال

 بلند شد.  ایعترض درم یشد. صدا یام م ی پناه یبزرگ تنها پناه ب یایدن  نیدر ا یبه خودم فشردمش. گاه محکم

 تو نهال. نیساحل؟ خفه شدم ب  -

 خنده.  ریز  میعقب رفت؛ هر دو با هم زد نهال

 ساحل بود.  ر ی. تقصزمیعز د یزانو زد و گفت. ببخش ایدر  یجلو نهال

 .دمیخند 

 خب؟  ،یلحظه غفلت نکن  کیسر ساحل بشکن و   یکاسه کوزه ها رو رو   یبد جنس. آخر سر همه   -

 را در آغوش گرفت و بلند شد. ایو در  د یخند 

 تا نوبتتون بشه.  مین یبش می نگران من نباش. بر -
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 . مینشست یمبل راحت  ی و رو  میهم رفت با

  یچا ختنیگذاشت و مشغول ر  زی م یآورد. رو  رون یمادرش را ب ی خوش مزه  ی ها کیاش رفت و ک نهیگنج ی  چهیسمت در نهال

 شد. ایدر  یما و آب انار برا  یبرا

 کارش تمام شد آمد و کنارم نشست.  ی وقت

 ؟ یر یگ  یاز ما نم یخب ساحل خانم؟ چه خبر؟ سراغ -

 دم.  یجواب آدم ها رو بنا به رفتارها شون م  شهیمن هم ؟ یفتیپس ن یری گ ی م ش یدست پ -

 زدم که حرص نهال را در آورد.  یحرفم چشمک نیا مهیضم

 و داغانت؟! ت یخواهر عصب ن یبا ا یکن  یکوچولو؟ چه م   ای. شما چه خبر درمیباشه اصالً ولش کن -

 و گفت.  د یخند  ایدر

 .ستین ی ساحل عصب -

 را آغوش گرفتم و با خنده گفتم.  ایدر

 حرف راست رو از بچه بشنو. -

 . میورد یهم شانس ن ایدر  شیبابا. پ یا _

 داد.  ی در اتاق نشان از تمام شدن مشاوره م یصدا

 هم پشت سرش. د یخارج شد و اماز چهار چوب در  ینوجوان پسر

 مشاوره به او بدهد.  یبرا  یگریتا وقت د  شیرفت سر جا نهال

 سمت ما آمد.  د یام

 سالم.  -

 شدم. بلندم

 . ریسالم. وقتتون به خ -
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 گفت.   ایزد و رو به در لبخند 

 ره؟ یگ ینم  ل یخانم ما رو تحو ا یدر -

 .د یاز خدا خواسته بلند شد و در آغوشش پر ایحرف را که زد در نیا

 بلندش کرد.  ن یو از زم د یخند  د یام

 به روانشناسش؟  د یعالقه شد  ا یمحبت مَرد است  یکه تشنه   ن یکردم؟ ا  ینگاه م ا یکار در نیچه جنبه به ا از

 آورد.  رونیمشوش ذهنم ب ی مرا از فکر ها د یام یصدا

 ب...بله؟ -

 اتاق من. د ییبفرما -

 نگفتم و رفتم.  یزیچ

 گفت. م یمان بشنو یکه فقط هر دو   یو آرام جور  د یشدم که نهال دستم را کش یرد م  داشتم

 شده؟  ی زیچ -

 نشده.  یز ینه. چ-

 . دوارمیام -

 ادامه دهد و خودم را به اتاق مشاوره رساندم.  نگذاشتم

 که با رنگ اتاق آرام شوم گذشته بود.   نیحالم از ا گرید

 آمد.  د یام قهیمبل تک نفره نشستم و بعد از چند دق ی رو

 مبل مقابلم نشست. ی خودم حس کردم. رو ینگاهش را رو  ینیسنگ 

 خب؟  -

  شهیزنه. هم یسر ساعت بهم زنگ م  شه ی. همشیگرده به چند ماه پ ی بر م هی قض  نیدارم. ا یم...من چند وقته مزاحم تلفن -

  ه ی راه حس کردم  نیرستوران. ب م یرفت ایبا در  شبی...دیداره. د ق یکنه و آمار کار هام رو دق ی م فیرو تعر   تمیدنبالمه چون؛ موقع 

 ندادم. موقع برگشت به خونه...  تیاهم ،یول . ادیما داره م ی پا به پا نیماش 
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 شروع کردم به ادامه دادن.   یلرزان  یرا قاب صورتم کردم و با صدا می. دست هاشبیخاطرات د ی آور اد یبود  سختم

 کنار...  دمشیکش  یتر م  رید  هیکنه. اگ...اگه چند ثان  ریرو ز ایبه در کینزد ینیماش   هی ...ی -

 . هیگر  ریبلند زدم ز ینتوانستم ادامه بدهم و با صدا گرید

 آب سمتم آمد.  وانیل ک یساکت بود. با  د یام

 بخور.  -

 .د یاش به گوشم رس  یآب خوردم که صدا یکم

 ؟ یگفت  ی همون اول م د یمزاحم رو با هی قض  نیا یکن  ی حس نم -

 جا برسه. ن یکردم به ا  یفکر نم -

 اومد؟  ی م ا یسر در ییبال شبی. اگه دیکرد  یتنها فکر م  د ینبا -

 . افتاد را نداشتم یکه اگر آن اتفاق م  ن یفکر کردن به ا لیهم دردناک بود. پتانس  فکرش 

 د؟ یسر زنشم نکن گه یشه شما د ی م -

 . تلفن را برداشت و گفت. د یکش  یشد و نفس عصب بلند 

 رو بفرست داخل.  ا یدر -

 

 را داخل کالسش فرستادم. ایدر

 لک زد.  شیاش دلم برا یعروسک ف یقد کوتاه اش و ک دنیبا د ، یبرگردم بروم ول خواستم

 زدم.  شیصدا

 ا؟ یدر -

 برگشت.  سمتم

 بله؟ -
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 جا.  نیا ایب -

 زانو زدم و در آغوشم فشردمش.  ن یزم ی دو آمد. رو با

 من، خب؟  یمواظب خودت باش دور دونه   -

 چشم ساحلم.  -

 طور صدا نکرده بود.  نیمرا ا ی . »ساحلم؟« بعد از مادرم کسد یدلم لرز  ته

 قدر آرامش بخش بود.  چه

 در چشمانم حلقه بست.  اشک

 ا آخر بخور، به دوستات هم تعارف کن. هات رو ت یدوستت دارم. خوراک  م،ی برو زندگ -

 چشم.  -

 نفر بر خورد کردم.  ک یشدم که به  یاش زدم و رفت. داشتم از مدرسه خارج م  ی شانیپ یرو  ی ا بوسه

 .ستی ک  نمیرا بلند کردم تا بب سرم

 و چند ساله بود.   نیطلب کار چند  ک ی ریخانم با حجاب هم سن و سال مادرم بود. چهره اش نظ کی

 دور از ادب بود اگر انتظار داشتم او معذرت بخواهد.  ، یلبود و  مقصر 

 من متوجه نشدم.   د،یببخش -

 . د یرا در هم کش شیها اخم

 چون؛ من از قصد به تو زدم.   ست ین یبه عذر خواه ازین -

 نبود.  ز یطرز صحبت کردنش را دوست نداشتم و بماند که در خور سن او ن اصالً

 

 شه بپرسم چرا؟ ی جسارتاً م -

 ؟ ی هست ایتو خواهر در -
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 اومده؟  شیپ ی بله، مشکل -

 اومده.  ش یبله، پ -

 .می حلش کن نیمشکل رو بگ  د یی خب من در خدمتم، بفرما -

 .نیهم ،ی ببر رونیبمدرسه   ن یرو از ا ا یفقط در ه یحل کردنش راحته، کاف  -

 مدرسه ببرمش؟ نیچرا از ا ا؟ یدر -

  ادیزنه، چون؛ از اعت یمادر بودنش حرف م ی زنه، چون؛ از ب ی شه، چون؛ از مرگ حرف م یما م یبچه ها  هیچون باعث ناراحت -

 باز هم بگم دختر جون؟  ا ی ه یزنه، کاف ی پدرش حرف م

 . د یلرز یاز شدت خشم م  میها دست

 بردم و چادرش را گرفتم. دست

به   د؟یگ  یم  ی چ د یدار د یفهم  ی. مد یچادر درست صحبت کن نیبه احترام ا ،د یکن  یبه احترام من و سنتون درست صحبت نم -

برم. هر   ی نم یی رو جا ایخواهر که هستم. من در ،ی ول  ستمینگران بچه تون. من مادر ن ن، یشما هم مادر ن؟ینظر شما انصافه ا

 جا بره.  نی ره، اون از ادا ی مشکل یکس

 شدم و طرفش برگشتم.  شمانیکه بروم پ  برگشتم

 خوام.  ی کردم معذرت م ی احترام ی اگه ب -

 بود؟  یچه سرنوشت گر ید ن یآسمان. ا یداشتم به پهنا ی بغض دم؛ یدر دو سمت

 ا؟ یبروند سراغ در نکند 

 نهال را گرفتم.  یرا برداشتم و شماره   تلفن

 . د یچیدر گوشم پ شی صدا یاز چند بوق متوال بعد 

 جانم؟  -

 م؟ ینیو بب  گریهم د ییجا ه ی  یایب ی تون  ین...نهال؟ م -

 شده ساحل؟ صدات چرا گرفته؟  یچ -
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 هقم را با دست خفه کردم و گفتم.  هق

 نه؟   ای یتون  ی م -

 آخه االن کالس دارم.  -

 ، فعال. باشه  -

 ساحل.-

گرفتم و رفتم. به زنگ خوردن   شیرا در پ ادهیحوصله نداشتم بروم دانشگاه. راه پ گریع کردم. د ادامه بدهد و تماس را قط  نگذاشتم

 ام توجه نکردم.  یمکرر گوش 

 هم سردم بود.  ی. هوا آن قدر سرد بود که در آن پالتو پشمد یبار ینم نم م  باران

 ام بلند شد. ی گوش  یصدا

 .د یهم از ام  یکیاز نهال بود و   امیپ پنج

 بود که جواب تماسش را بدهم.  نینهال ا یها امیپ

خواستم صحبت کنم. فقط   ی نم گریمن د ، یگفته بود چون؛ او هم خواست به مطب اش بروم ول د یرا به ام انیکه جر  نیا مثل

 خواستم راه بروم. 

 

 خاله بودم.  ی خانه  یبه خودم آمدم جلو ی دانم چند ساعت در راه بودم که وقت ینم

 جا؟ نیا چرا

 خواستند؟ ی که مرا نم ییجا چرا

 هم بود که مرا بخواهد! ی بود که انگار کس ی زدنم طور حرف

 کردم.   یم  لیرفته بود که من داشتم خودم را به همه تحم ادم ی ی لحظه ا یبرا

 شد.  یمانع ام م   یزیانگار چ ، یگرد کردم که بروم ول عقب

 .امد ین ی کار را تکرار کردم اما کس نیبار ا نیلرزان جلو رفتم. در خانه را به صدا در آوردم؛ چند  ی قدم ها با
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 برگردم که در باز شد. خواستم

 شد.  انیزن شصت، هفتاد ساله در  چهار چوب در نما ریپ کی

 گفت.   یو مرتعش  ن یدلنش یصدا با

 جونم مادر؟  -

 من بود. ی خاله  ی جا خونه  نی شما؟ ا د یس...سالم. ببخش-

 جا رو به ما فروختن.  نیشه ا یم  یرفتن. سه، چهار ماه  گه یاالن د ،یآره دخترم ول  -

 شد.  یام م ی شد. درست بود خاله ام مرا دوست نداشت اما وجودش باعث دل گرم شتریبغضم ب ، یدانم چرا ول ینم

 د؟یرو ندار دشونیجد  ی شما آدرس جا-

 شهر رفتن.  نیکنم از اگمان  ،ی نه دخترم. ول -

 .دمیمقابلم کش  یفرشته   یافتاده   ی شانه ها یرا نوازش گرانه رو  دستم

 ممنونم.  -

 به گوشم خورد.  شیبرگشتم و رفتم اما ناگهان صدا عقب

 دخترم؟ -

 را طرفش بر گرداندم.  سرم

 جانم؟  -

رو بسپار به اون   ز یر خورده باشه. همه چسن تو آن قدر س  ی تو یکس  فهی کنه. ح ی گلوت داره خفه ات م ی غصه نخور، بغض تو -

 .ییباال

 .ختند ی ر میاشک ها شیحرف ها با

 بلند از آن جا دور شدم.  ی زدم و با قدم ها یجان ی هم گذاشتم و لبخند ب یرو   د ییتأ ی را به معنا چشمانم
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 من.  یِشگ یبود؛ درست مثل حال هم نیغمگ  آسمان

 وقت دست از سرم بر نداشته بود. چ یکه بعد از مادرم ه یحال

 آمدم!   یم  رونی گذاشتم و ب یرا با پدرم تنها م  ایبار بود که در نیاول یبرا

 شناختم؟ مگر پدرم مصرف کننده نبود؟  یشان گذاشتم؟ مگر من پدرم را نم ی خودم آمدم! چرا تنها به

 زرد رنگ رساندم. ی تاکس ک یخودم را به  یدانم چطور و با چه سرعت ینم

 لرزان گفتم.   یشدم و با صدا ارسو

 .د ی شه زود تر بر  ی آ...آقا اگه م -

 چشم، کجا برم؟  -

 . مبلغ را پرداخت کردم و خودم را به خانه رساندم.می د یخانه رس  ی که جلو د یطول نکش یز یرا دادم. چ آدرس 

 را باز کردم!  اطیدانم چه طور در ح   ینم یحت

 رفتم.  ی زدم و جلو م یرا صدا م  ا یهمان جا در از

 سرش آورده باشد؟ ییبال نکند 

 که در حال خُرد شدن بودند را محاصره کردم.  می لرزانم دندان ها  یدست ها با

 نبود؟  ایدر

 زدم.  شی صدا رانیاتاقش شدم. ح وارد

 جونم؟  ا یدر ا؟ یدر -

 حاضر جوابم! ی اینداد در یجواب اما

 .دمیا از اتاق پدر شنر شیکه صدا  نمیبنش نی زم ی آوردم، خواستم رو کم

 بلند جلو رفتم.  ی قدم ها با

 شدم.  وارد
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 ! دمید ی که م  یز یداشتم به چ شک

 شد؟ ی م مگر

 . د یبخش یم انیپا ای رو ن یکرد و به ا ی م داریبود تا مرا از خواب ب یکس کاش 

 را با بُهت صدا زدم.  ایتوانست کابوس باشد؟در  یدر آغوش پدر؟ اگر خواب نبود چه بود؟ م  ایدر

 ا؟ یدر -

 بله؟ -

 جا.  نیا ایب -

 پدر مانع شد. ی ول د یایب خواست

 حق ندارم دخترم رو بغل کنم؟ -

 جا.  نیا ایگفتم ب ا یدر -

 آزاد کردن خودش از آغوش پدر اما موفق نشد.  ی دوباره تقال کرد برا ایدر

 . یذاره آبج   ینم -

 نبود! پس کابوس بود.  ی که بود راض یی از جا اینبودم! اما در خواب

 رفتم.  ایسمت در یاعصاب

 اما پدرم محکم تر از من او را طرف خود کشاند. دمیرا کش دستش

 . دمیعقب کش ایاز شکسته شدنِ دست در یر یجلو گ یبرا

 ؟ ی کن ی م تشی اذ ی دار  ینی ب یبابا مگه نم -

 .د یخند  ی! کاش نمد یخند 

 شه. من پدرم، حق ندارم وجود بچه ام رو حس کنم؟  ی بگذره آروم م کم ی -



 دن ریگ ینفس م هم ها چشم

104 
 

بدون مهر پدر بزرگ شده، نه   ایشده و در  ر یکه مامان رفته بود. نه اآلن که د  یکرد   یحس م  د یبا یوجود بچه ات؟ اون رو وقت  -

 رملموسه؟یاز پدر داشتن نداره و اسم پدر واسش غ یدرک  چیه  ایکه در ی به پدرش نداره، نه وقت ی حس چیه ایکه در ی وقت

 ؟ید ینداره؟ ازش پرس  ی دون  یتو از کجا م -

 ست؟ ین یکاف  نی. پدر بودم، مادر بودم، دوست بودم استمیرو بزرگ کردم. فقط خواهرش ن ایمن در -

 کشم تا آبروت بره.  یم  غ یرو ول کن و گرنه ج ایدر

 زد.  گارش یبه س  یپُک

 بزن.  غیساحل؟ ج  یترسون  یبچه م  -

 به من دست نداد.  شیبا »دخترم« گفتن ها یاحساس خوب چیبود اما ه بیعج

 مهم نبود.  ش یآبرو برا گر یرفت. پدرم که د ی خودم م یزدم آبرو  ی م غ یج اگر

 بردم؟  ی پناه م یک  به

 بر داشتم و برگشتم.  ی ا شهیش  وان یسمت آشپزخانه رفتم. ل دم یرا که د ا یدر یها اشک

 . اتاق پدرم ی  شه یکردم سمت ش  پرتاپ

 . ختیپدرم گر یو از حصار دست ها  د یکش غ یج ایدر

 کرد.   یبه من نگاه م ری متح پدرک

 ساحل؟ -

 سمت اتاقم. دم یرا در آغوشم گرفتم و دو  ایها رد شدم و در شهیش  ی را ندادم. از رو جوابش

 را تا آخر چرخاندم و چراغ ها را هم خاموش کردم.  د یکل

 تخت بردم.  ی را رو ایدر

 ؟ یخوب -

 آره.  -
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 را پاک کردم و درازش کردم.  شیها اشک

 . زمیبخواب عز -

 ساحل؟ -

 جونم؟  -

 طوره؟  نیبابا چرا ا -

 .یمهد. بخواب که سر حال بلند ش  ی بر د یصبح زود با ا؟ یدر -

 چشم.  -

 . من تا صبح کنارتم. یز یاز چ ی نترس  ن،یآفر  -

 را باز کرد.  شیها دست

 .ایب-

 . دمیو کنارش خواب دمیخند 

 شدم. شیام گذاشتم و مشغول نوازش کردن موها نهیس  یرا رو  سرش 

 پا شده بود.  ز یگر  یمن همچو آهو  یاما خواب برا  د یخواب

 شد.  یعوض م  د یمان با یوضع زندگ  ن یکردم، ا  یم  یکار د یبا

 . میکن ریی تغ د یبا همه

 

 به مطب رفتم.  میرا به مهد رساندم و مستق ایدر

 قدم بر داشتن.  ی نبود برا میدر پاها  یرمق دم؛یرس  یساعت م یاز ن بعد 

 رفتم. ی راه را م نیا د یمن با اما

 کردم.  ی تمامش م د یبا
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 بر خواست و سمت من هجوم آورد.  شیمطب شدم؛ نهال تا سرش را باال آورد همانند فنر از جا  وارد

 نبود.  یکار  ی به مخف از یدهد! پس ن  یرا لو م  زیهمه چ م یدانستم چشم ها یم

 س...ساحل؟-

 خوبم. -

 من را ساکت کرد.  نگاهش

 رساندم.  د یآزاد کردم و به اتاق ام شی را از حصار دست ها  خودم

 پنجره بود. ی فنجان رو به رو   کیبا  د یام

 ت.در سمت من برگش  یصدا با

 . اوردیخودش ن ی ماتش برد اما به رو  دنمیهم مثل نهال از د آن

 سالم. -

 . نمیجواب سالمم فقط سرش را تکان داد و اشاره کرد تا بنش یجا

 مبل نشستم. ی را چنگ زدم و رو فم یک

 . ستادیگذاشت و آمد و مقابل من ا  زیم  یرا رو  فنجان

 خب؟-

 خوام تموم بشه.  یتحمل ندارم؛ م  گهیم...من د -

 .دمیرا شن شی. فقط صدانمیکه چهره اش را بب اوردم یرا باال ن سرم

اما کاش زود تر   ؟یحد تحمل کن  نیتا ا  ی کردم بتون ی . فکر نمیاومد  ر ید ی لیخ ؛ یبرس  جهینت نیخواستم خودت به ا  ی من م -

 حال دچار بشه.  ن یبه ا ایکه در  نی. قبل از ایاومد  یم

 نه خودم.  است،یاالن که اومدم فقط به خاطر در نیهم قاًی دق-

 م؟ ی شروع کن-
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 داره؟  یانیپا-

 داره. -

 . می شروع کن-

 بسته بود.  خ ی. تنم در هم د یلرز یم  میها دست

 را بپرسم.  انشیرفت پا ادم ی ؛ی خواستم چه کنم؟ راست یم

 داند!  ی چه م یهم بد! کس د یشا ایبود؟  خوب

 

 ! میتنها شده بود  یتنها گرید حاال

 نبود.  یپدر گرید

 را فشرد.  میاز پشت شانه ها یکس

 دادم.  ه یشانه اش تک ی حال رو ی زدم و سرم را ب یبود؛ لبخند تصنع  نهال

 شه.  یکَمپ؟ اصالً متوجه نم میبدم؟ چه طور بهش بفهمونم بابا رو فرستاد یرو چ ا یجواب در-

 .د ینباش، بسپرش به ام زای چ نیفکر ا-

 ماجرا رو از زبون خودم بشنوه.   د یشه. با یمتقاعد نم د یبا حرف ام فقط  ایدر-

 .میکن ی م ی فکر  هی در موردش  ادی مدرسه ست. ب ایاالن که در-

 . یبود و نه مادر ی خانه را از نظر گذراندم؛ نه پدر ی  همه

 داد!  یشست؛ پدرم مرا با تاب هول م  ی قرمز را م ی ها بیدرد آور مقابل ذهنم نقش بستند. مادرم در حوض س  خاطراتِ

 گفت. ی زد و م ی آمد و پدرم را کنار م ی م یمگ یبا سرآس  مادرم

 ن؟ ید ی تونه خودش رو نگه داره؟ چرا انقدر من رو حرص م ی بچه نم ی نیب ی مگه نم-

 گفت.   یو م د یخند  ی م پدرم
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 م؟ ی کار کن یبچه خودش دوست داره خانم؛ ما چ -

 خواد برسه.  یکه م  ی به هر چ ستیقرار ندوست داره.  زهای چ یلیبچه خ-

داشته باشم! مادرم    شهیخواهم برسم؟ قرار نبود که من مادرم را تا هم ی که به هر چه که م ستی گفت مادرم! قرار ن  یم راست

کاش    ،یمن خلق کرده بود و بعد از وابسته شدنم به آن، فرشته اش را پس گرفت؛ ول  یاو را برا  یبود که خدا چند سال یفرشته ا 

 گذاشت.  ی تا ابد م  میگرفت. کاش آن فرشته را برا ینم

 به خودم آمدم؛ نهال بود.  ی تکان دست با

 ؟ییساحل؟ معلوم هست کجا-

 شده؟  یچ...چ-

 کرد و مغموم گفت.  یاخم

 کارت داره.  د یام-

 دادن؟  ل یکجاست؟ مگه بابا رو تحو-

 کنه.  یشد. االن داره صدات م یآره، کار هاش رو انجام داد بستر-

 طور که بد شد. نی داخل، ا  ادیب ی گفت ی خب م-

 پاش علف سبز شد. ر یز ،یزن  ی ساحل چه قدر حرف م-

 شدم. بلند 

 رم.   یباشه، االن م-

 مان رد شدم. ی خانه  نیزم  ی درخت رو ی از برگ هاام را بر داشتم و  یمشک نه یبا زم د یسف ی گل گل چادر

 . دمیرس  اط یدر ح  به

 فرستادم. نییاز طرز نگاهش و سرم را پا دمیخجالت کش ی کم دم؛ید   یبار بود که با چادر م  نیکرد. اول ی با نگاهم تالق نگاهش

 سالم. -

 سالم. -



 دن ریگ ینفس م هم ها چشم

109 
 

 کردم و سرم را باال آوردم.  ی رگیخجالتم چ بر

 شد؟  یبابام چ د؟ یآقا ام-

 در تالطم بود.  میصدا بغضِ

 شد. ی بستر د،ینگران نباش -

 شه؟  یم  تیاون جا اذ-

 . د یپشت گردنش کش یمکث کرد و دست یکم

 شه.  ی م تیخوب شدنش تالش کنه اذ  یاگه واسه   آره؛ -

 نبازم گفتم.  میکه به اشک ها نیا ی ن را از آن ها گرفتم و براآمد  نییپا ی آکنده شد از اشک؛ اما اجازه   میچشم ها حفره 

 . نیممنون بابت زحماتتون؛ شرمنده کرد یلیخ-

 زد و گفت.  یلبخند 

 رم؟ یرو تا شب از شما قرض بگ  ا یمن اجازه دارم در-

 شدم. نگران

 چرا؟-

 کنم.   اناتشیو کم کم متوجه جر  رونیخوام ببرمش ب ی . مستین ینگران یجا-

 شدم.  آرام

 شه؟  ی باعث زحمتتون نم-

 .د یآرام خند  یصدا با

 ه؟ ینداره، نظرت چ یتعارف شما هم تموم-

 . د یکار رو بکن نیاگه الزمه چرا که نه، حتما ا -
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 کردم.  ی خداحافظ م یها یدر دانشگاه خارج شدم و از هم کالس  از

 بار بعد از مادرم خوش حال بودم!  نیاول یبرا

 خوش حال بودم.   اریرو به آن رو شده بود و من بس نیبا کمک مشاور از ا ایشد. در  ی داشت خوب م پدرم

 کاش آرامش قبل طوفان نباشد.  فقط 

 بلند کردم.  یتاکس  ی جلو ی سر خوش دست  م؟ یشد نفس راحت بکش یم  م؟ یکن  یشد ما هم زندگ  یم

شوم   اده یخواستم پ ینبود. اگر م  ی که سوار شدم متوجه شدم شخص نیبعد از ا  یبود توجه نکردم ول  ی که مخصوص تاکس  یآرم به

 را بستم.  می شد؛ خودم را دست خدا سپردم و چشم ها ی در مدرسه معطل م ا یو در دم یرس  یم  رید

 »خانم، خانم« گفتن راننده آمد.  یدانم چه قدر زمان گذشته بود که صدا ینم

 کردم و رفتم.   یرا حساب کردم و تشکر   هی را باز کردم. دست پاچه کرا  میخودم آمدم و چشم ها به

 را تند تر برداشتم.  میها قدم

 آمدن از پله ها بود.  نییدر حال پا ای مدرسه شدم؛ در  ط یمح  وارد

 برساند. نییزود تر پاکند و خودش   یکیکرد پله ها را دو تا  ی سع د یرا که د من

 اسمش را صدا زدم.  هراسان

 ا؟ یدر-

 دادم.  رونیام را همانند آتش فواره کنان ب نهی آمد؛ نفس حبس شده در س  ن ییپله ها تمام شد و پا ی وقت

 دو آمد و خودش را در آغوشم انداخت. با

 زانو زدم.  شیجلو

 احوال شما؟-

 خوبم، ساحل؟ -

 جون ساحل؟ -
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 واسم؟  ی ریگ  یخوام، م  یم  یمن پشمک صورت-

 کرد را فارغ کردم.   یم  ینیام سنگ  نهی س  ینفسم، که رو  اریاخت یب

پشمک   می دم فردا با هم بر  یقول م  میبعد. شب مهمون دار  یبخور  ی زیچ د ی. باهییشما االن شکمت خال ، یول  می ریگ ی آره م-

 خب؟  میبخر

 کرد.   ی پشمک را م یبهانه   شیپ قه ی او نبود که تا چند دق انگار

 مهمون؟  ه یک-

 و نهال جون.   د یعمو ام-

 . ستادیکه تمام شد دستم را رها کرد و مقابلم ا  حرفم

 ؟ یگ  یراست م-

 کردم.  ی تصنع اخم

 مگه تا حاال دروغ گفتم؟ -

 نه، ساحل من لباس خوشگل ندارم بپوشم. -

 کنم.  زش ی. گذاشتم شب موقع آماده شدن سوپراگرفتم  هیلباس هد   شیکه برا  نگفتم

 . میکن  یرو با هم انتخاب م  ی کی یهمه لباس خوشگل دار  نیا-

 

 بلندش.  ی آوردم و شروع کردم به خشک کردن موها رون یرا از حمام ب ایدر

 . دمیکش شیو به موها ختمیتوالت برداشتم و کف دستم ر ز یم ی کننده را از رو براق

 اول لباست رو بپوش بعد موهات رو ببندم.  ایب-

 رفت.   شیبلند شد و سمت کمد لباس ها ی صندل یرو  از

 خب؟  امیانتخاب کن تا من ب ایدر-
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 کجا؟ -

 . امیزود م-

 گرفته بودم به اتاق خودم رفتم.  هیهد  ش یکه برا ی آوردن لباس  یآمدم و برا   رونیب ایاتاق در از

 ده را برگشتم. ش  یرنگ را برداشتم و راه ط  یآب  ی  جعبه

 کردن لباس بود.  دایپشت سرش رفتم؛ مشغول پ آرام

 ا؟ یدر-

 در هم بود.  یحساب شیبرگشت اخم ها سمتم

کجاست بگو  ایخوام بخوابم اگه گفتن در ی و نهال جون. م د یعمو ام  شیپ رون یب امیساحل من لباس خوب ندارم. اصالً من نم-

 . د یخسته بود خواب

 کند؟   فیرد گریهمه کلمه را کنار هم د نیتوانست ا یو واج نگاهش کردم! فقط شش سالش بود. چه طور م هاج

 کردم؟ ی گرفتم و در هم مچاله اش م  یاو را در آغوشم م ایدانستم آن زمان بخندم   ینم

 خفه کردم و جعبه را دستش دادم.  م یام را در گلو خنده

 ه؟ یچ-

 .یفهم  یبازش کن م-

 نشست و شروع کرد به باز کردن لباس.  نیزم ی رو

تنه و دامن کوتاه و کاله مخصوص    مین راهنیپ ک یکه شامل   یلباس  یو وقت  د یچشمش به رنگ مورد عالقه اش خورد خند  ی وقت

 .مید ی دراز کش ن یزم ی و از شدت فشار هر دو رو د یو در آغوشم پر  د یکش غ یلباس ها خورد ج

 قشنگه.  یلیساحل خ-

 . نمیکردم او را از خودم دور کنم تا بتوانم بنش یسع

 . یتشکر کن ی تون ی بلند بشم هم م یمنو. خب وقت  یکشت  ایدر  یآ-

 شد و دستم گرفت و کمک کرد بلند شدم. بلند 
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 سر وقت موهات. م یکنم تو هم بپوش که بر ی رو جمع م ی ختیکه به هم ر ییخب خانم تا من لباسا-

 فت. خوش لباس ها را چنگ زد و ر سر

 ها را مرتب کردم و گفتم. لباس 

 ؟ید یپوش -

 آره. -

 کرد.  ی را آب م  یا ننده یبچه گانه و تو پرش دل هر ب کلیتر شده بود. آن ه یخواستن شه یسمتش! از هم برگشتم

 . دمیمعصومش را از همان دور بوس  چشمان

 رو دست من. ی زد یاز خوشگل-

 ! ید و نه مادرکنارمان بو  ی که نه پدر  نی! فارغ از امید یهم خند  با

 لخت کردم.  یرا با سشوار و شانه مخصوص شالق  شیموها

 زدم.  یم  شیرا لبه موها ی کیرا برداشتم و با هر بافت از جلو  ی مشک زی ر یها ره یگ

 شدم.  یسوختگ  ی که کار تمام شد متوجه بو  قهیاز چند دق بعد 

 ؟ یکن  یتو هم بو رو حس م  ا؟یدر-

 را گاز گرفت و گفت.  لبش

 ؟ ی ساحل؟ قرمه سبز-

 . مید یرا گرفتم و هر دو سمت آشپزخانه دو دستش

 زدم.  ی راه مدام غر م انیم

 ها.  ستیمن ن ریاگه غذا ها سوختن نقص ا یدر -

 

 کرده بود.   ریوجودم را تسخ  ی کنم. استرس همه  یزبانیخواستم م ی بار بود م نیاول
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 پاچه نهال را صدا زدم.  دست

 نهال؟-

 جونم؟ -

 ؟ یایزحمت م یب-

 برداشتم و گفتم.  ز یآمد؛ سمتش خ نهال

 ارم؟ یب ی کار کنم. االن چ ی دونم چ ی من نم-

 با تعجب و بعد با خنده گفت. اول

 کنم.  یساحل؟ دارم به سنت شک م-

 .د یخند  یو او م   دمیرس  ی داشتم از اضطراب به جنون م من

 کنم.  یرانیخوام از مهمون پذ  یکه م   هیی بار نینهال جان؛ اول-

 داد.  ی ام خبر م ییو تنها ی کس یتنبل بودنم نبود و بلعکس از ب  اینا بلد بودنم، از لوس  نیا

 سخت خنده اش را نگه داشت و گفت.  نهال

  ی گ  یکه نظرش رو گفت؛ به من م د یام ؟ یچا ای د یکن  ی م ل یقهوه م د یآقا ام ی پرس  یاون جا و م   یایکه م نه یاول ا ی مرحله -

 . یآسون نی! به انیهم ؟ ینهال جون تو چ

 نه!  ایکردم   یباور م  د یدانستم حرفش را با ینم

 ؟ یگ  ی م ینهال جد -

که بهت محول شده رو انجام بده. نگران نباش من   ی تیمأمور ا یتو هم ب نم یش  یرم م  یکنم. خب خب من م  یم  ینه پس شوخ-

 مونه.   یخودمون م نیب ؛ یستیبلد ن ی چیکه ه  ارمیخودم نم یاصالً به رو 

 مثل کف دستم تخت.  التیخ

 به خنده مجبورم کرد.  شیها حالت

 ؟ ینهال چه قدر بد جنس-
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 من؟ -

 بله، خود شخص شما.-

 چرا اون وقت؟  -

 .ین یبش ی بر ی خوا ی ممن دست تنهام و باز   ینی ب یچون م-

 نگاهم کرد.  انه یآمد و موز جلو

 . ستمین شتیکه من پ شه یباالخره؛ هم یر یبگ  ادی د یخورم. با ی. من گول نمیشرک شد  یگربه   ه یرو شب افت یجمع کن ق-

 . د یدو  ییرایقرض گرفت و طرف پذ  گر ید ی حرف دو پا داشت و دو پا نیا بعد 

 و شالم را جلو آوردم و رفتم.   دم یکش میبه لباس ها یدست

 بودند.  ا یدر یدفتر نقاش  دنی در حال د ا ینهال و در د،یام

 دوختم و گفتم.   ایکنار نهال نشستم. نگاهم را به در  رفتم

 ؟ ینقل مجلس شد  داًیجد -

 و نهال نه گذاشت نه برداشت و گفت.  دند یخند  همه

 به خواهرش رفته. -

 .یو خواهرش رو از پشت بست ایکه تو دست در د یببخش یلیخ-

 من؟ -

 بله باز هم خود تو. -

 کرد.   یانیپا در م د یبزند که ام یحرف خواست

 ن؟ یبکن یکی ی کیرو  گهی هم د یسایگ  هی نظرتون چ-

 انداختم.  نییو شرم زده سرم را پا  رمیخنده ام را بگ  یجلو  نتوانستم

 . دمیپرس  د یحرص خوردن نهال توجه نکردم و رو به ام به
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 د؟ یدار ل یم ی خان چ د یام-

همون   نیستیطور راحت ن نیام اما اگه شما ا یگفتن راض  د یبود. من به ام نیسنگ  یلیخ نیکه به اسمم چسبوند   یپسوند  نیا-

 خورم.  یکه هم من راحت باشم هم شما. قهوه م  نیبگ  د یآقا ام

که من خبر   یی شد! حداقل تا آن جا یاصطالح»خان« فحش محسوب نم  ی شدنش را متوجه نشدم! ول ی دفعه جد   کی  لیدل

 داشتم.

 . مینا محسوس نگاهم کرد و با دست اشاره کرد که برو یلیخ نهال

 .میگفتم و با نهال رفت  ید یببخش

 گفتم.  میوارد آشپزخانه شد  تا

 نزدم؟  ی نهال؟ چش شد؟ من که حرف بد -

 . می قهوه درست کن ایب ال یخ ی ب ؛دمیواال منم نفهم-

 

 طرف و آن طرف زدم.  نیرا به ا  خودم

 . میچشم ها ی رو یاز شل شدن پارچه   غ یدر  ی ول  دمیکوب  میزانو ها ی را محکم رو سرم

 آوردم.  ی را از مهد م  ایدر د یبا من

 رفت؟  یکجا م االن

 کز کرده و منتظر است من بروم دنبالش!  ی را جز من نداشت! االن چشم به راه و گوشه ا ی کس او

 کردند. ر یو صورتم را تسخ ختند ی پر دردم ر یها اشک

 را باال بردم.  میصدا

 اون بچه ست.  د؛یاز جونم؟ خواهرم تنهاست. رحم کن د یخوا یم   ی. چد یتو رو خدا ولم کن -

 را کَر کردم و تنم را ِسر. میگوش ها ی طانیش  ی خنده  یصدا
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سرت   ییکنم بال  ینم ن یچون؛ تضم ی . پس بهتره صدات رو خفه کنمیباش  یخوب زبانیدم م ی. قول میفعالً مهمون ما هست-

 .ارمین

 . دهیمن تا حاال آزارم به مورچه هم نرس  ؟ یخوا ی از من م ی چ ؟یهست ی خ...خب حداقل بگو ک-

 شد. یم   کمیآمد که داشت نزد ی م شیپا ی نزد. فقط صدا یحرف

 دهانم جا خوش کرد قدرت تکلم را از من گرفته بود.  ی که رو   یآوردم. چسب اد یرا جمع کردم و خدا را به   خودم

 هم با من تکان خورد.  یحس شد. تکان خوردم؛ صندل ی از درد ب میها دست

 داد. یم  به یبسته شدن در خبر از رفتن آن شخص غر یرا نداشتم! صدا ی کار  چیتوان ه گرید

 . میایرفت سراغ در ی خودت مراقب خواهر باش! کاش نهال م ا؟یخدا

 

 از اشک بود.  زی لبر شیو چشم ها د ی چی پ یترس در خودش م از

 برد.  یفرو م  وار یخود را در کنج د شتریگذشت ب ی خواهرش م امدن یکه از ن  قهی دق هر

 .ختند ی صورتِ متأثرش فرو ر یرو  د یمروار ی برد و قطره ها شیگوش ها ی را رو شیغرش آسمان دخترک دست ها یصدا با

 شد. ی م ک یداشت تار هوا

 اندام از چهار چوب در سمت دخترک آمد. بایقد بلند و ز یزن

 . د ید ی گوشه ا  دهیرس گونه طفل را تنها و ت  نیا ی به درد آمد وقت قلبش

 ساحل افتاد.  ادی

 .ختی ر  نییپا شیاز چشم ها اشک

 داد.  یمجوز فرو پاش  شیاو را همانند گرگ گرسنه در آغوش گرفت و به اشک ها زن

 خواهرش شد.  ی جو یآن زنِ مهربان گذاشت و پ یشانه   ی سرش را رو دخترک 

 نهال؟-
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 جان نهال؟-

 ساحلم کجاست؟!  ی آبج-

 شد. ی گفت دخترک نگران تر از قبل م یجواب بدهد! هر چه م نتوانست

 را پاک کرد و او را از آغوش خود جدا کرد.  شیها اشک

 نگران تر از ساحل کرد و گفت.  ی ایصورت در یسرد مزاجش را احاطه  یها دست

 در منتظر ماست.  ی جلو  د ی. عمو امزمیعز میبر-

 .دند یرس   د یبه ام ایو در نهال

 کنار برادرش را اشغال کرد. یصندل  ز،ی عقب جا داد و خود ن یها ی صندل یاو را رو  نهال

  ح یسکوت را ترج د یام یها یی بذله گو یدر جواب همه    ایرا بخنداند نتوانست و در ایهر چه قدر خواست در ریدر طول مس د یام

 داد. 

 خود را به هدف رساند. ریت  د یآخر ام در

 ! م؟یکن لی شما رو م یمورد عالقه   یتزا یپ میبر  یلیخانم ما ایدر-

 آره.  اد یاگه ساحل هم با ما م-

 .د یخند  د یام

 اد؟ یب یخوا  یهنوز هم م ؟ یبخور  تزا یذاره تو پ ینم  ادیخب اگه ساحل با ما ب -

 گه.  ی نهال جون به ساحل م ینه، ول -

 نگه.   یزی باشه و چ ینهال قول داده دختر خوب-

پا   ر یکردنش ز دایپ ی شهر را برا یهمه   سی بود که از صبح مفقود شده بود و پل یف ساحلافکارش معطو  ریمس  ینهال همه   اما

توانست   یبود که روان پزشک بود و م  نیا د یخوب ام ی نشده بود. جنبه  رشان یدست گ  یزیساعت از شب چ نیگذاشت؛ اما تا ا

 نبودِ خواهرش دور نگه دارد.  س را از تر ایو در رد یاحساساتش را بگ  یجلو

 نشستند. زی م نیاول ی و نهال وارد رستوران شدند. رو  د یام ا،یدر
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 گذاشته شد. ز یم ی ها رو یدنیسرخ شده و انواع ُسس و نوش  ینیزم  بیمخصوص و سه ظرف س  ی تزا یسه پ قهیاز چند دق بعد 

کردند و هر دو به نقطه    یم  یباز شانیفقط با غذا ها و نهال د ی؛ اما اممحبوبش بود  ی ها یبا ولع مشغول خوردن خوراک ایدر 

 بودند.  رهیخ ینامعلوم

 . زدی آب بر شیخواست تا برا د یاز ام  ایدر

 ن؟ ینخورد یزیچرا شما و نهال چ د؟یعمو ام-

 گذاشت  و گفت.  ایآب را مقابل در وان یل د یام

 خانم کوچولو؟  یشد  ریتو س  م؛ ی دنبال تو غذا خورد می ایکه ب  نیمن و نهال قبل ا-

 شه.  ی م ف یح ن؟یچرا سفارش داد ن یبود ریآره، شما که س -

 را در ذهنش به صدا در آورد.   ایدر ی و دوباره حرف ها د یچک شیحرف، نهال اشک از چشم ها نیا با

 داشتند.  ی جالب ق یساحل تطب یِشگ یهم ی حرف ها با

 سکوت را شکست و گفت. نهال

 . یبخور  تزایخونه و تو تا فردا پ میکه با خودمون ببر م یرو گرفت نایما ا-

 دهانش برد و آرام گفت.   یدستش را جلو  ایدر

 کنه.   یفهمه و با من قهر م  ی طور که ساحل م ن ینهال جون ا-

 مداخله کرد.  د ینداشت! ام یجواب نهال

قشنگ   یتو  ی البته از عروسکا ؛ یکن  یاونا بازبا  یتون ی عروسک داره و تو م ی . کلیخواب ی ما و امشب با نهال م ی خونه  میر  یم-

 . ستنیتر ن

 اون جا؟  اد یساحل هم م-

 . ایدر ی هوشمندانه   ی و برادر کم آوردند در برابر سؤال ها خواهر

 

 بود.  دهیعقب خواب ی ها یصندل  یاطرافش رو   یها ی فارغ از بد اقبال ایدر
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از لرزش دورنش کاسته   یچرمش را باال آورد تا کم ی پالتو ی  قهیرا با خود به همراه آورد. نهال  ی و سوزش سرد  د یوز یمینس

 بهمن ماه.  یاو از نبودنِ ساحل بود نه سرد بودنه هوا  ی شود اما سرما

 داد.  هی تک نیو به ماش  د یحالش رس  شانیانداخت و به خواهرِ پر ایدر ی اورکتش را رو د یام

 ت. گف یمرتعش  یبا صدا نهال

 ؟ینشد چ دایاگه تا اون موقعه ساحل پ م؟یکار کن   یدو روزه؛ بعدش چ  میرو دست به سر کن ایدر  میبتون یل یما خ د؟یام-

 رو نداره.  ش یدور ایطاقت در  ایدونه در  یرسونه. م   یم  ایبشه؛ اون هر طور شده خودش رو به در دایپ د یبا-

 م؟ یبگ  ی به مامان و بابا چ-

 رو.  ت یواقع-

 و سالم به خواهرش برساند. حیسرش را طرف آسمان برد و از خدا خواست ساحل را صح نهال

 

 نداشتم. ز یگر ی برا ی و راه دمیچی پ یدر خودم م  ایدر  ه ییجانم نه، از درد دور ی دردِ تنِ ب از

 کردم؟   ینم فی قصه تعر ش یرا نوازش نکرده بودم؟ برا شیموها  دم؟یکش ی اش را م ی روز بود دور چند 

 ز شدن در آمد. باز همان مرد خشن بود؟ خدا نکند!با یصدا

 کردم.  یآن همه غالف به وضوح حس م ان یتنم را م لرزش 

 تکه به تکه وجودم را لرزاند.  شیصدا

خواهرت رو هم   یدم. نخور   یهست که بهت هشدار م ی بار نیآخر نیبدون ا ؟ ینخور  ی زیو چ یمقاومت کن   یخوا  یهنوز م-

 کارا واسه ما مثل خوردن آب آسونه.  ن یکه ا ی دون  ی. م می د یخودت شکنجه ش م  یچشما یجا و جلو  نیهم میاریم

  ی دادند! آن هم جلو ی اما او را عذاب م اورند یرا هم ب ایکار را بکنند و در  نیخواستم هم ی گرفتم! تا به االن م یرا جد  هشدارش 

 .میچشم ها

 گذارد.  یدانستم نهال او را تنها نم یباشد اما با عذاب. م کمیکه نزد  نیبه ا د یارز ی نداشتن از او م خبر

 مقاومت نکردم. هر چه بادا بادا. گرید
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گناه نا   نیها را از هم شکافت. چه قدر داغ بود! مجازات؟ به کدام وار ید ادم یزبانم بر خورد کرد فر  یرا باز کردم. قاشق که رو دهانم

 کرده؟ 

 . ارمیرو سرت م  نایوگرنه بدتر از ا  ریآروم بگ -

 شد؟  یهم مگر م نیآورد؟ بدتر از ا ی م واقعا

 نزنم.  یحرف گه یجوابم رو گرفتم د یدم وقت  یجا. قول م  نیا ن یمن رو اورد ی واسه چ نیفقط بگ  ن؟ یخوا یاز جون من م  یچ-

 طرف صورتم هم اضافه شد. کیزبانم سرسام آور بود و درد  سوزش 

 ت شو. ساک گهید  یجوابت، حاال که گرفت  نهیا-

 شد. ی مادرم تنگ م ی که دلم برا ییشدم! ساکت تر از وقت ها ساکت

 سوپ به خوردم داد و رفت.  گریقاشق د چند 

 !دمینفهم ی زیچ گریشد و د  نیِسر و سرم سنگ  میگرم شد، دست و پاها  میکم چشم ها  کم

 

 کرد.   یم  یطرف و آن طرف خانه را ط نیگران بها را گم کرده باشد ا ءیش  کیکه   یهمانند کس د یام

 درب اتاقش آمد و بعد از کسب اجازه نهال وارد شد. یصدا

 مطب؟  یر  ی داداش؟ نم-

 .د یصورتش کش  ی دستش را رو شانیپر د یام

 باشم. د یو من با  ستیحالش خوب ن ایدر  ینیب  یمگه نم ؟ یچه مطب-

 . می رب یخب اون رو هم با خودمون م-

 شه تا شب. ی شه. بچه خسته م  ی، نمنه -

 نشد؟ رشون یدست گ ی زیچ ساینشد؟ پل ی بگم! خبر یچ-

سر   چیه یمخروبه ول  یانبار، جاها ن،یزم  ر یز ی کردنش اون جا برده باشن رو گشتن! همه  ی که ممکنه واسه مخف یی نه، هر جا-

 نکردن.  دایپ ینخ
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 بردارش را گرفت.  یآمد و دست ها  کینزد نهال

  ی که نم ایرفت و آمد داشته. از در  یساحل با ک م یبفهم د یشه. فقط با  ی م دایحتماً پ ؟ یجان تو االن چرا انقدر دستپاچه ا د یام-

 کشم.  ینم  گه یمن که د  م؟یکار کن   یچ ی گ یشه. م ی! پدرش هم اگه بفهمه حالش بد م د یشه پرس 

 . د یپر شیم آورد همانند فنر از جاکه به ذهنش هجو   ینشست اما با فکر یصندل ی رو

نبود. به   یکه ساحل راض ی ؛ در حالدوست داشت اون رو عروس خودش کنه  شه یساحل با خاله ش رفت و آمد داشت. خالش هم -

 ست؟ ینظرت کار اون ها ن

 رها کرد.  رونینفسش را ب د یام

  یِوصلت موافق نبود. کجا نیخواست ساحل رو عروس خودش کنه اما ساحل با ا یخالش م میریگ   ؟یهم دار  یل یتو دل  زمیعز-

 شه؟  یمسئله به اون ها مربوط م  نیا

را متقاعد کند که ربوده شدنه ساحل به   د ی کرد. او خواست ام ف یتعر د یام  ی را مجبور به نشستن کرد و کل ماجرا را برا د یام نهال

 بود.  نینهال ا یبه گفته ها د یام  گردد. اما جواب ی خاله اش بر م یخانواده  

 .می مورد حرف نزن ن یدر ا  گهیکنم. بهتره د  ی رو رد م ر یتفس  نیکامالً ا  یمن از نظر روان شناس  -

 را برداشت.  یگوش  د یاو را مجبور به خوردنِ حرفش کرد. ام د یام لیزنگ موبا یبزند که صدا یخواست حرف نهال

 ر؟ی ، وقتتون بخجناب  د ییبفرما-

 ؟یآگاه نیایاالن ب نی. امکان داره همری، وقت شما هم بخسالم -

 شده؟  ی حتماً. خبر بله  -

 بهتره. منتظرتون هستم.  م یحرف بزن ی حضور-

 . فتمیاالن راه م نیبله، هم-

 را قطع و کتش را برداشت. تماس 

 .د یپرس  جان یدر نهال با ه ی  ره یچرخش دستگ  هنگام

 شده؟  ی خبر د؟یام-
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 شده.  یچ نم یرم بب ی، دارم مدونم نهال ینم-

 . امیخب بذار منم ب-

 مونه.  ی تنها م  ای. درستنیمامان و بابا ن ؟ی ایکجا ب-

 اش کرد.  یشانیمحکم مهمان پ ی ضربه  کیفکر زد حرصش گرفته بود و با کف دست  ی که ب ی از حرف نهال

 بذار.  انیجرشد من رو هم در  ی ، خبرحواسم نبود. باشه پس برو  د یببخش-

 حواسش زد.  یبه خواهر ب ی لبخند  د یام

 برم؟  ید  ی، االن اجازه م باشه نهال جان -

 خم شد گفت.  یکم نهال

 . د ییما هم دست شماست. بفرما ی اجازه -

 کرد و رفت. ی تک خنده ا د یام

مثل فرشته ها خواب بود. ساعت از نه    ایشده بود رفت. در ایدر زبانیم یو سمت اتاقش که چند روز  د یکش یق ینفس عم کی نهال

 گفت. ی فی نح ی رها کرد. صورتش را نوازش کرد و با صدا ایگذشته بود. نهال خودش را کنار در

 خانم خوش خواب؟  یش  دار یب ی خوا ی من؟ نم ی ایدر-

شد.  یشیدر فکر فرو رفت و مشغول چاره اند . د ید  دهیفا  یکردنش را ب دار یروش از خواب ب نینشان نداد و نهال ا یکنش  چیه ایدر

نُک آن را در    صانه یکشاند و حر رون یآمده بود خورد. خوش حال شد و پر را ب رون ی که نصفش از متکا ظب  یناگهان چشمش به پر 

 و او را در آغوش گرفت.  د ینهال خوش حال شد که به هدفش رس  د یکش   غی خواب دل کند و ج زا ا یدر  یفرو کرد. وقت ایدر ینیب

 منم نهال.  زم،ینترس عز-

 نهال را از خودش جدا کرد و گفت.  ایدر

 شم؟  ی م داریساحل بهت گفته من فقط با پَر ب-

 کرد و گفت.  ی خنده ا نهال

 جان. ا یدر د یفکر به ذهنم رس  نی فسفر سوزوندم تا ا ی نه، کل-
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 ه؟ یفسفر چ-.د یکش  یا  ازهیخم ایدر

 از حد موج گرفته بود.  ادیاش امروز ز  یحواس پرت  د یباز هم فهم نهال

 . میتوپِ دو نفره بخور ی صبحانه  ه ی م یبدو صورتت رو بشور و بر زم، ی عز یچیه-

 ؟ی چ د یدو نفره؟ پس عمو ام-

 شود؟  یچه م ایکار داشت. من و تو با هم. ساحل و در ییرفت جا د یعمو ام -

 . د یرا محکم در آغوش کش ایحرفش در نیبند ا پشت

 

 دادگاه شد. ی وارد محوطه  د یام

  شیشناس با دست راه را برا فه ی مأمورِ وظ  یچک کردن عابران را داشت خواست رد بشود و برود ول ی  فه یکه وظ ی از مأمور غافل

 سد کرد. 

 که مملو از ساحل بود فاصله گرفت و به فرد مقابلش چشم دوخت.   یبا افکار د یام

 حواسم نبود.  د یببخش ر،ی بخ وقتتون

 ، متوجه شدم. بله -

 همراه، ساعت، خودکار و...  یکه به همراه دارد را به او بدهد. مثل گوش  یزیخواست تا هر چ د یاز ام مأمور 

بدن او بردند.   ی خطرزا را داشت رو ی  لهیهر گونه وس  ییکه توان شناسا یگرفتند و دستگاه  لیرا تحو  د یام لیکه وسا  نیاز ا بعد 

از   یخبر  یسست و مرتعشش را به سو یرا بدرقه کردند و او قدم ها د ی نداد ام یگونه هشدار چیکه دستگاه ه  قهیبعد از چند دق

 کرد.  یساحل ط

 .د یرس   که تا به االن استرس در آن رفتن را داشت یاتاق  یجلو

 . "ییرزایسرهنگ م "رنگ حک شده بود. د یسف یدر با مقوا  یجلو

 فرستاد و در را به صدا در آورد.  رونینفسش را با لرزش ب د یام

 داخل رفت.  د یبا لباس سبز در را از هم گشود و ام یمأمور 
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 سالم کرد.  د یبلند شد و با ام شیآشنا شده بود از جا د یکه از قبل با ام یی رزایم سرهنگ

 . د ییدکتر، بفرما  یم آقاسال-

 .د ییمتشکرم شما هم بفرما ر، یوقتتون بخ-

اش دست   فهی در را داشت دست تکان داد و مأمور طبق وظ  یجلو  ستادنیا ی  فه ی که وظ یمأمور  یهم نشستند و سرهنگ برا با

 رفت. رون یکرد و بعد ب  نییرا باال و پا شیرا کنار سر برده و پا

 جا به جا شد.   شیدر جا انسالیم سرهنگِ

رو   ی که خانم تقو  ییکه ردِ کسا  ستین یمعن  ن یبه ا نیا ، یشد ول رمونیدست گ زایچ ی سر ه یبود که ما  ن یغرض از مزاحمت ا-

 . می رو زد دن یدزد

 د؟ یکرد دایپ یچ-

 .د یچند لحظه صبر کن-

 پلمب شده در دستش بود.  لونِینا ک یکه رفته بود برگشت و  ی مأمور  قهیاز چند دق بعد 

 

 . ستادیخود ا گاهیدست سرهنگ گذاشت و در جا  یرا تو  لونینا ی  سهیک

نشان داد. سرهنگ در   د یشد را به ام یآن که از وسط باز م ی  هی آورد و پا رون یب لونیگردنبند طال را درون نا یی رزایم سرهنگ

 مانده بود گفت.  ره یکه به گردنبند خ یحال

 باشه.  یتونه خانم ساحل تقو ی گردنبند م نیصاحب ا د یشما به ما داده بود  که یی طبق نشانه ها-

 سرهنگ را مورد خطاب قرار داد.  زیتعجب برانگ  یکه در حال جوالن بودند، با لحن  ی خروارها افکار انیم د یام

 روش نوشته؟  یخاص زیچ د؟ید یرو فهم  نیچه طور ا-

 .بله -

 گرفت.  د یگردنبند را طرف ام ی  هیپا

 بود، درسته؟  شونیاسم خواهرِ ا ای. درایاش در گهیطرفش نوشته ساحل، طرف د  کی-
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 خورد.  کهیحرف سرهنگ  نیاز ا د یام

 تونه نشون بده که ساحل زنده ست؟ ی حداقل م ای  م؟یکن  داش یتونه به ما کمک کنه که زود تر پ ی م نیا-

  ایکه قصد کشتنش  فتادهی ن ییدست کسا  یهست که خانم تقو  نیشده ا رمونیکه تا االن دستگ  ی زیفر چ نیمع  یآقا  د ینیبب-

که ماجراش رو به خواهر شما گفته   یکنه به اون مزاحمه. همون یم دایکنم ربط پ ی رو داشتن، من فکر م ارنیسرش ب  ییبال نکهیا

 ه؟ ی. نظر شما چنیساعت مع ه یاونم سر  ره،یگ  یگاه باهاش تماس م  یبود؛ گاه و ب 

 شدم. ی داشت حتماً متوجه م ی ادینقش ز شی زندگ ی من بودند. اگر اون مزاحمه تو ماریب ی خانم تقو-

 بذارن.  ان یشدن من رو در جر  تیخبر داشتم و بهشون گوشزد کردم اگه  اذ ی حدود تا

  ی نم ی اتفاق نیدونست چن   یموضوع رو مهم م ن یا شتریب کم ی ی . اگه خانم تقومیکن نیگزیرو جا تی، اهمنقش  یجا م یتون  یم-

 دادند. ی به ما اطالع م ستین  یبعد از دو روز که متوجه شدن مزاحمه عاد د یبا شون یافتاد. ا

 

حد درون   نیخود احساس کرد. شرم زده بود که چه طور و چرا متوجه نشده بود ساحل تا ا ی گلو یرا در مجرا یحس خفقان د یام

 گراست؟

 اش.  ی بود و بعد مزاحم تلفن ایساحل اول در شانِیمتوجه نشده بود سبب حال پر چرا

 . زد  رونیداشت ب شی که حکم قتل گاه را برا یاز سرهنگ از اتاق ی بلند شد و بدون خداحافظ نهیبا طمان د یام

 آمد.  ی نم ادش ی  ردیبگ  لی را تحو لشیکرد که وسا ینم یآور  اد یرفت و اگر مأمور به او  ی ها راه م وانه ید همانند 

 رفت.  لیوسا  لیاز تحو بعد 

 پدال گاز فشرد. ی حد رو نیرا تا آخر  شیشد و پا نیماش  سوار

 موضوع نداشت. ن یبه ا یوفاق چیکه ه  ی در حال  د؛ید  یشدن ساحل مقصر م  د یخود را در ناپد  او

 زنگ خورد.  تلفنش 

 کنم.  ی م ف یخونه واست تعر امینهال پشت فرمونم، م-

 و قطع کرد.   د ینپرس  یسؤال  گریو د  د یحالش را فهم نهال
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  هی گر ردل یتوانست س   ینبود و م ششیپ یاز جنس غم را به پا کردند. کس  ی افتیدر نظرگاهش گرد هم آمدند و ض  د یام یها اشک

توانستند همان  ی که نم فیح ی بخش باشند! ول یحال خودشان هم تسل یتوانستند برا ی وان پزشک ها مکند؛ اما نکرد! کاش ر

 هم آرام کنند.  را کنند خودشان  ی را آرام م گرانیطور که د

 توانست آرامش کند. ی کس جزء مطبش نم چیو ه   زیچ چیآن قدر حالش بد بود که ه د یام

 . د یمطب د ی خودش را روبه رو یاز گذشت چند ساعت بعد 

نشسته و داشت با   گاهشیآمد در جا ی که در نبود نهال م  یفاصله گرفت و وارد مطب شد. منش یخودآگاه حالش از آن دگرگون نا

 رفت.  ی م سهی کرد که او داشت از شدت خنده ر یم  یی گو  فهیلط شیکه پشت خط بود داشت برا یکس یی زد و گو یتلفن حرف م

 گفت.   یشیکوباند و بلند شد. باز زبان پر شیدر چشمانش پا گذاشت و تلفن را بر جا  می ب د یرا د د یام تا

 خوام.  یعذر م ی لیفر خ...خ  نیمع ی آ...آقا-

 او.  یخاله   یجا مطب است نه خانه   نیداشت همچنان با لطافت و احترام به او بفهماند ا یخودش را کنترل کرد و سع د یام

  د یاریکه به بار م یا  نهیهز د ی! باور کند ی جا رو اشغال نکن نیرو ندارم که بهتون بگم تلفن ا نیا یرو  گهیمن د   ،یخانم عسکر-

دونه چند روز    ی خوان و تلفن مشغوله و خدا م یهستن که وقت م  یادی ز ی لیخ یها  ماریب یواسم ارزش نداره ول   یزیپش ی اندازه 

  تیکنم رعا  یپس خواهش م  اد؟یب شیتونه مشکل واسشون پ  یمچند روز   نیا ی تو د یدون ی جا مراجعه کنن، م نیبتونن ا گهید

 نباشم. د یجد  ی فکر منش ی تا تو د یکن

که خانم   ییها  ز یچ یهمه   د یام ی شده بود و در کالم ی تکرار  د یام یبرا شیکند اما گفته ها ه یحرف بزند و کارش را توج خواست

 قصد گفتنشان را داشت حفظ بود.  یعسکر

 اتاق من.  د یرو بفرست ضی . مر ستین ح یبه توض ازین-

 چشم.-

 .د یکش  ی از دست منش یطرف اتاقش رفت و نفس کالفه ا د یام

 آن گذاشت.  بیکرد و تلفن همراهش را خاموش و در ج زانیآو  یچوب لباس  یرا رو  کتش

 . د ینفس سر کش ه یو  خت یخودش ر یآب از آب سردکن برا وانیل کی

 آمده بود مهمان اتاقِ پر زرق و برقش شد. رونیکه از پشت ابر ب  ید یو نور خورش   د یها را کنار کش پرده
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 دختر نوجوان وارد شد.   کیزده شد و  در

 با لبخند جادو کننده اش و آرامش دهنده اش او را به نشستن دعوت کرد.  د یام

 . د یخوش اومد  یلیخ-

 ... یمچکر آقا-

 .د ییفر هستم، در خدمت شما، خب؟ من سراپا گوشم؛ بفرما نیمع-

 شه که با...  یم  یفر م...من مدت   نیمع  یآقا-

 ش را شرح دهد. تواند راحت درد ی و متوجه شد که نم د ی تعلل در گرفتارش را د د یام

 د؟ یوارد رابطه شد   یبا کس-

 و گفت.  د یهمراه با لرزش کش ی نفس راحت دختر

 ، درسته. بله -

 کنه.  ینم دایدرز پ  ییکه حرفات جا یبابت مطمئن باش  ن یو از ا ی به من اعتماد کامل کن ی تون  یم-

 بابت مطمئنم.  نیممنون. بله از ا یلیخ-

 شد. مارش یب ی حرف ها ی کرد و منتظر ادامه  نییباال و پاسرش را  شیهماهنگ با حرکت چشم ها د یام

رفته رفته   ی ول م یاول در حد چت با هم تعامل داشت ی ، چهار ماه هست که باهاش در ارتباطم. سه چهار هفته سه  ک ینزد-

 . نهیبب کی شد و گفت دوست داره من رو از نزد شتر یانتظارتش ب

 ؟ ی، شما عکست رو براش فرستاده بود لحظه   هی-

 بله. -

 خب؟-

 دن.   یاجازه رو بهم نم ن یمخالفت کردم و گفتم خانواده ام ا ل یمن اوا-

 که گفت. ییو رفتم اون جا  چوندمیروز مدرسه رو پ ه یو  دم ینه من، نه تو. منم ترس  گه ید ی ایگفت اگه ن  اون
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  یلیسر قرار. خ د یرفتم که رس  ی داشتم م  گهیزنگ زدم جواب نداد د ازش نشد. به تلفنش یخبر ،یمنتظرش بودم ول  یلیخ

داشتم از حرص ناخنام رو    شیپ قه ی رفت و انگار من نبودم که تا چند دق  ادم ی ز یهمه چ دمشیتا د ،یول  رش یبودم بابت تأخ یعصب

سفارش داد. ان قدر   یخوراک یو کل  م ی. رفتمید یکافه د  یک دفعه خودمون رو جلو یو   م یصحبت کرد  ی . از اون جا کلدمیجوئ یم

 مدرسه رد شد. می گذشت و از تا  یدونم زمان ک  یکه نم  میگرم صحبت شد 

رسونمت. اول قبول    یراهم رو گرفت و گفت من م یجلو  ، یو برم خونه ول  رمیبگ  ی رو برداشتم و خواستم برم تاکس فمیعجله ک با

که بهش ثابت کنم حرفش اشتباست قبول   نیا ی . من هم برایندار با من بحث کرد و گفت تو بهم اعتماد  ینکردم که اون کل 

 کردم من رو برسونه تا خونه. 

 آب جوش و  وان یل ک یبلند شد و   د یمکث کرد. ام  یخشک شد و کم شیگلو

 

 از آب جوش خورد و تشکر کرد.  یدر آن گذاشت مقابلش گرفت. کم ینبات

 خب؟-

رم سمت در و کز   ی و اون هم متوجه شده بود من دارم م ره یخواست دستم رو بگ  ی حواسم بهش بود که م نیماش   ی. تو میرفت-

 لحظه پرت شد و دستم رو گرفت.  هی ترسم رو متوجه شده بود. حواسم  ی عنی...یکنم.   یم

 شد و هق هق اش اوج گرفت.  ر یدختر سراز اشک

 م؟ ی مال هم بش  ی روز ه ی ستیشد و گفت مگه قرار ن  یعصب دم؛یزدم و دستم رو عقب کش غی من ج-

 بهم دست بزن.  د یرس  یوقت  ی آره ول ی روز  هی در جواب بهش گفتم   منم

که    یاون لحظه چه قدر حس باختن بهم دست داده بود. احساس کردم در حق پدر و مادرم و اون آزاد  د یدون ی دکتر ن...نم  یآقا

پسر   هی که  دمی د  یرو در شأن خودم نم نینبودم و ا  ی ار ها نبودم. من اهل دوست بازک  نیبهم دادن ظلم کردم. به خدا من اهل ا

 باشه.  جیمس ه ی اگه رابطه بخواد فقط در حد  ی حت ببره، از وجودم سوء استفاده کنه و لذت 

  لیباشه، اوا یتونه سرگرم  یره م  یو حوصله ت سر م ی که تک فرزند  یی دادن و گفتن واسه تو  شنهادیاون رو بهم پ دوستام

 وجودم رخنه کرد.   یتو  طون یدفعه ش  کیسرسختانه مخالفت کردم اما  

  یها شنهادیکه بهم پ ی زمان ، ی. ولمیکه بهم گفت قرار بذار  یوقت ینشدم حت مونیدادم پش امیکه بهش پ ن یبگم؛ اول از ا خالصه

 کار رو کردم.   نیم خودم رو بکشم و البته اشد دوست داشت یخواه تر م ادهیداد و رفته رفته داشت ز یم د یجد 



 دن ریگ ینفس م هم ها چشم

130 
 

 نشان داد.  د یدستش را به ام ساعد 

 ش.  جه یهم نت نیا-

 دستش چشمانش در هم جمع شد و سرش را به اطراف چرخاند. ی رو ی  هی بخ دن یبا د د یام

شما اوردن.   ش یگرفتم هر چند باور نکردن و من رو پ  یمن گفتم افسردگ ی ول  دنیبعد از زدن رگ دستم پدر و مادرم فهم-

 نده و شماره ام رو پاک کنه.  ام یبهم پ گه یخوام باهاش در ارتباط باشم و د ی نم گهیگذشت و من به اون پسره گفتم د

 کردنش داشت.  یدر خال یکه زد سع ی نشده بود و حال با زجه ا ی خال شیپ قه ی اش با هق هقِ چند دق نه ی رید بغض

ذاره. مجبور   ی به اشتراک م ی مجاز یفضا  ی من رو داره و اگه به حرفاش گوش ندم اون ها رو تو هی شخص  یاون گفت عکسااما -

. شماره ش رو دادم و بعد  میکرد تیو ازش شکا  میکه بهش گفتم با هم رفت  نیشدم به دختر خالم بگم تا اون کمکم کنه. بعد از ا

روز بعد گفتن   ک ی قاًی که از من داشت رو پاک کردن و دق ییعکسا ی و همه    کرد ک رو ح شیاز چند روز خبر دادن که گوش 

 کردن.  رش یدستگ 

 گذاشت.  شیزانوها ی خم کرد و رو ه یرا از شدت گر سرش 

دوست   یخورم که چرا خام حرف ها یحسرت م نیاز ا ،یکنم ول   هیبهش وابسته نشدم که بخوام به حال اون گر یمن اون قدر -

تونن اون رو   ی قبل رو نداره و پسر ها راحت م ی جذبه  گهیشدم که د  ی دختر  هی دادم. غرورم شکست،   امیهام شدم و به اون پ

 گولش بزنن. 

 بود.  د یاو تمام شده بود و حال نوبت ام ی ها حرف

 اسمتون؟-

 . میمر-

 خانم اول بهم بگو رابطه ت با پدر و مادرت چه طوره؟  م یمر-

 را پاک کرد.  شیبرداشت و اشک ها برگ دستمال کی

  میکه هست  ییوقتا ، یول  می نیهم رو بب  م یتون  یخوبه. پدرم دکتره و مادرم معلم. فقط نصف روز م   یل یشه گفت خ یتا حدود -

 گذره.   یخوش م یلیخ

 درسته؟   ،ی کمبود محبت هم ندار  ،یندار ی از قضا مشکل مال ،ی هم عال یلیخ-
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 کامالً. -

  نیدوم هم ا ل یشه؟ و دل  ی تجربه بوده، به نظرت م ه ی م یو بگ   میاریرو خطا به حساب ن ی که انجام داد ی کار  نیا می تون ی پس م-

 . یو نه برادر  یکه باهاش وقت آزادت رو صرف کن   ی دار  یبوده که تو نه خواهر

 ا...اما به هر حال من کارم درست نبوده و از اعتمادر پدر و مادرم سوءاستفاده کردم. -

کشونه. زن و مرد مکمل    یم  د یکه نبا ییآدم رو به جا   یست که گاه زهیغر نی. اینکرد یکاره اشتباه چی، تو هرو نگو  ن یهرگز ا-

 اعمال کنن.  یرو به خوب گهیصرفش حقوق هم د  ی تو  د یبا ،یان ول  گهیهم د

فهمه واسش چه   یوقت نم   چینره ه یراه  ه ی تا  زاد ی. آدمیرو انجام ند  ی کار  نیهمچ گه یتجربه شد که د ه ی  نیخانم، ا م یمر خب

 اون حرف بزنن.  یبدش واسه   ایاز بُعد خوب  انیحاال هر چه قدر هم اطراف ان یقدر سود داره و چه قدر ز

موجود   هی حال مغرور. چون تو  نیو در ع یبه خودت مسلط باش  د یبا یش   یکه وارد دانشگاه م گه یسال د ، ینوجوون ،ی دختر  هی  تو،

و خودت رو   یباش  دواریام ندهیبه آ د ینگاه کردنش رو داشته باشن. با یچشم ریز  هیحسرت  د یپسرا با  ی  که همه یهست  ینقص یب

فکر   ؟ یجزء زدن رگ دستت. تو اصالً اون لحظه به پدر و مادرت فکر کرد ی نکرد  یچ خبطیمدت تو ه نیا ی . تویاز اول بساز

رو   ز یهمه چ ی و بخوا  یبش ال یخ یرو ب ندتیآ ،ی ببند  ا یدن یها یقشنگ  ی چشم رو یشن؟ چه طور تونست  ی تو نابود م ی ب ی کرد

 توست؟ مثالِ کردنِ تو و ا  یکه کارش قربان ی آدم ه یبه خاطر  ؟ی اونم به خاطر ک  ؟ یتموم کن

 شم.  یم  مون یشه و من پش  ی کامالً خوب م گه یزخم و چند روز د هی کنم چون؛  یت نم ه یکارت تنب ن یخاطر ا به

 شد. ی نم تیدر صورتش رؤ  یقبل را نداشت و اشک ی دل مردگ  گرید  میمر  یها چشم

 حال آدم ها هستن. ی گن روان پزشک ها بعد از خدا معجزه کننده  ی . راسته مرو به اون رو شدم  نیفر، از ا  نیمع  یآقا-

 خوش حال شد. دهینوجوان و رنج کش مِ یمر  یو برا د یخند  د یام

 مشاور  ی ایب یلی. باز هم ماخوش حالم که حالت بهتر شده  ،ی دار اریاخت-

 

 ه؟ 

 

 گفت.   یبا شوق فراوان میمر
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 .امیچرا که نه؟ به من باشه هر روز م -

 . هی چهار ماه کاف ی روز در هفته به مدت سه ال ک یشه. همون  ی خوش به حالت م  ی ادیاگه هر روز باشه که ز-

 بلند شد. شیو از جا د یسرخوشانه خند  میمر

 کنم.  یوقت فراموش نم  چیلطف بزرگ و کارسازتون رو ه  نیا ن،یکرد اده یمن پ  یکه رو  ییممنون از کمک ها و جادو ها یلیخ-

 .ستیبه تشکر ن ازیمنه و ن  ی  فهیوظ-

 تنش نباشه.  ره یت  یبهتر شده باشه و لباس ها یل یخ نمی ب یم  گهید  ی که دفعه   یمیمر  دوارمیام

 نگاه انداخت. شیو به لباس ها د یدوباره خند   میمر

 چشم.-

 خدانگهدار. گه ید  یروشن، تا هفته  -

 خدانگهدار، باز هم ممنون. -

 

 و بزاقش همچو زهر تلخ شده بود.  دند یلرز  ی به شدت م شیها دست

 را داشت. سایناقوس کل یقیحکم موس  شیشدند برا ی تر م ک یو نزد  کیکه داشتند نزد  یی کفش ها ی پاشنه  یصدا

 شد.  یاطرافش نم ی ها دادیرو یرا پنهان کرده بود و متوجه   دش ید  یچشمانش همه  یرو  ی  پارچه

مهمان صورتش   ایدر  یاز دلتنگ  یتلخ دارد مقابل ذهنش نقش بست و اشک حاک یانیکه پا یخواهرش همانند سکانس ی  چهره

 شد.

 را گرفته باشند. دتی د ی هر چند که جلوکرد!  یرعب آور م  یهر کس یکفش ها فضا را برا یصدا انعکاش 

 بود.  ده یبه ساحل رس   گر یکفش ها د یصدا صاحب

مخوف و   یبکند؛ اما آن صدا رد یگ  یکه او را در آغوش م ی و روز ایو فکرش را معطوف در د یایداشت به خودش ب یسع ساحل

 رعب آور مانع تالش او شد.

 مادر!   یدختر موفق و ب   ه یخواهر مهربون و  ه ی ، یدختر قو ه ی ی خانم ساحل تقو-
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 ساحل جوشاند. یانداخت و خون را در رگ ها نیاش در فضا طن خنده

 ؟ یهست  یت...تو ک-

  یکنم؛ خب ساحل خانم سع ی اول تو رو به تفکر و تعقل دعوت م یپرسم. در وهله  ی جا فقط من سؤال م نیا گه؟ ید مینداشت-

که داره   یشه کس ی . مگه مادیم ادتیحتماً  ؟ی د یمن رو شن ی صدا یکجا و ک ی نیو بب ی فکر کن کمی و  یباش  رایکن دعوتم رو پذ 

 اره؟ یرو به خاطر ن  یپا افتاده ا شیراحت و پ ز یچ نیهمچ ه ی  یپزشک اونم خونه  ی درس م ی دانشگاه دولت نیبهتر ی تو

 نگذشت که همانند جرقه در ذهنش به ندا در آمد. یاد یفکر کرد و فکر کرد. زمان ز ساحل

موقعه آن   چیکه ساحل ه  فیو صد ح فیدنبالش بود و ح شهیکه هم یساعت خاص و هر روز. همان ک یاش! سر  یشگ یهم مزاحم

 . بود ندهد  فتادهیکه تا به االن چشمش به او ن ی را دست کس شینلرزد و نقطه ضعف ها شیکرد صدا ینگرفته بود. سع یرا جد 

 ؟ یخوا ی م یشناختم، حاال بگو از من چ -

بود مانع برخوردش به سقف   دهیچی که همچو مار دور او پ ی آن طناب د ی خود پراند و شا یکَف زدنِ آن مرد ساحل را از جا یصدا

 شد.

 به تو.  نیواقعاً آفر  نه؛ی قابله تحس  زتیهوش ت نیا-

 . نمتیپس بذار بب ی جرات دار ی گ ی م ؟ یشه چشمام رو باز کن یم-

 دارم.  ی االن پارچه رو بر م ن یبره؛ چرا که نه؟ هم رونیجا ب ن یسالم از ا ی کس ست یبه هر حال قرار ن-

را   اینتواند در گر یکه د  د یترس  ن یآخر حرفش ساحل را از هم پاشاند و از ا ی  کهیساحل برداشت. ت یچشم ها یرا از رو  پارچه

 برود.  ایدن  نیو از ا ند یبب

 شد. ی عاد یهم برد و برداشت تا کم  یرا رو  شیپلک ها ی ا قه ی . چند دقد ید ی تار م ی روز متوال نیبر اثر بستن چند  شیها چشم

 بهتر بود.  دنیند  ی چیاز ه  ، یجا مانند حاله مشخص بود ول همه

 کرد.  ت یشد رؤ ی قد بلند و چهار شانه اش را م  کلیه ، یول ند یتوانست صورتش را بب ینم

 ساحل براق شد.  یآمد و در چشم ها  کینزد

 تو که از شب هم شب ترن.  ه؟ ییگه چشم هات قهوه ا ی م  یک-

 را با خودش زمزمه کرد.  ی زیرفت و چ عقب
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 .اهی...س هیمانند:چشماش...شب یی ها زیچ کی

 و سرگشته برگشت و بغضش را قورت داد.   رانیح مرد

 دوست دارم از زبون تو هم بشنوم.  ،ی خبر دارم ول زیه که من از همه چ. البت یکن ف یمن تعر یرو واسه   ت یزندگ ی مو به مو د یبا-

 کنم؟  ف یرو واسه تو تعر میکه من بخوام زندگ ی هست یاصالً ک ؟ یبدون ی خوا ی م یچ-

 انداخت. هیساحل سا ی بر تک تک سلول ها زش یوحشت برانگ  ی  خنده

  نیاز ا شتریتا ب  یرو چند بار بزنم. بهتره به حرفم گوش بد  یحرف  هی کنم، فقط من. خوش ندارم  ی جا فقط من سؤال م ن یگفتم ا-

 . ینش تیاذ

 ؟ یرو از رو بست رتیکه  **شمش  نیطور! مثل ا نیکه ا-

 کنم.  ی نم فی رو تعر یچ یه ی هست یکنم و تو ک یکار م  ی جا چ نیتا نفهمم ا-

 هستم به خودم مربوطه.  ی که من ک نیا-

 .ستیهمون طور که سر گذشته من به تو مربوط ن  ست؛یکه به من مربوط نالبته  - 

  ؟ یچ گهیخب، باشه. د  یل یره؟ خ یکله ات نم  یحرف تو  ؟ یدنده ا ه ی ؟ یکه لجباز  یکن  یثابت م یبچه جون؟ اآلن دار  نیبب-

 . حاال شروع کن.یهست ییصفت ها  نیهمچ ق یمن قبول دارم ال

 ساحل بود که فضا را پر تب و تاب کرد.  ی خنده  یصدا حاال

همه   نیا ون ی م یتو تونست  زاد، یدست مر  ،یول  رم یم  یم  یناتوان  ،یخفگ  ،یدور   ،یهمه خستگ  نیواقعاً خنده ام گرفت. دارم از ا-

 . یتالطم من رو بخندون

 .د یهم خراش  یرا رو  شیرا از شدت حرص در هم مشت کرد و دندان ها شیها دست

 نشست. ن یزم ی ساحل رو ی پا یجلو

 . یندار ی جان تیگونه امن چیصورت ه ن یا ریبهت بگم در غ د ی وگرنه با  ؟ی بهتره شروع کن-

 ندارم. پس از جونم به عنوان نقطه ضعفِ من استفاده نکن.  یجان تی جا گذاشتم متوجه شدم امن  نیکه پام رو ا  یمن از وقت -

 رفت. ادم یشانس  یبود؟ بخشک  ی تونه باشه؟ خواهرت؟ اسمش چ ی م ی نقطه ضعف تو چ-
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 درگ گفت.  ی اش برد و بعد از کم قه ی شق ی را رو دستش

 چشم قشنگ. ی ایاومد. در ادم یآها -

مثل مادرت و سبز مثل پدرت نشد؟ اوم، مطمئنم اصالً بهش   یطوس  ا،یمثل در   یچرا چشمات آب یفکر کرد  نیتا حاال به ا یراست

 . میبا هم فکر کن ایاالن وقتشه؛ ب ، یل. ویفکر نکرد 

مردم   هی که دنبال زندگ ی کار ی همه ب ن یا ؟یخوا  یمن م  ی از خانواده  ی چ ؟یها رو تمومش کن  ی مسخره باز  نیشه ا یم-

 ؟ یفتیم

 خاک در هوا شناور شدند و ساحل به سرفه افتاد.  زیبلند شد و پشتش را تکاند. ذرات ر  شیجا از

 اعص  نیو از ا  یحرفام رو گرفت ی مطمئنم نکته -

 

 مادرت...   ی. ولیشد  یبان

 ها را در لرزاند.   وار یساحل د ی ضجه  یصدا

 وسط نکش.  گهیاون رو د  ؟ ید یفهم ار،ین فتی اسم مادرم رو به زبون کث-

 همش بلوفه؟   ای ؟یدوستش داشت  یکن  یکه مدعا مواقعاً ان قدر  ش؟ی شناخت یمادرت! چه قدر م -

 برود.  رون یخواست ب ی و از او م د یکش ی م ادیفر اریاخت ی ساحل کنترل اعصابش را از دست داد و ب مغز

 . اریزبونِ چرک آلودت ن ی و اسم مادر من رو رو  رونیبرو ب ، یلعنت رون یبرو ب -

 کرد.  ی زیتمسخر آم  یکتش را برداشت و خنده   مرد

 گردم.  یزود بر م  ی لیخ ،ی رم ول یم-

مبارزه   ه یکنم خودت رو واسه  ی پشنهاد م ی طور رفتار کن ن یدم. اگه قراره باز هم ا  یبه خرج نم یان قدر صبور ی بعد  یدفعه   اما

 . یشاق آماده کن

 و در را قفل کرد.  رفت
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  یم  رونیخوفناک در ذهنش ب یتوده ها  انی مادرش را م  یو چهره   د یپشت سرش کوب واری ساحل سرش را به د ،یشدت ناراحت از

 کند.  ی کشد و خودش را در آغوش او تصور م

 

خواهرم   یکه مرا در اسارت خود در آورده بودد را کنار بزنم و به سو توانستم آن همه غالف  یداشتم و م   زیگر  یبرا  یراه کاش 

  ی مان از هم و دل تنگ  ی دور ی روز ها ینبود مان کنار هم آن قدر در آغوشم فشارش دهم تا همه   یپرواز کنم و به جبران روز ها 

شدن شان   لیمن بود و امکان تبد  الیخ ی ها زاده  نیا ی مان پاک شود؛ اما افسوس که همه   یمان منهدم و از ذهن هر دو  یها

افکار مطرودم را به دست گرفت و به گذشته ها کشاند.  ی  ممکن! بدون آن که من به مغزم فرمان بدهم سر رشته ر یغ تیبه واقع

  س یکنم که چرا موضوع مزاحم را با پل یرا مواخذه م  مدارم خود دمیبه خودم آمدم فهم ی دردناک بود که وقت  زیآن قدر همه چ

  یشود و زمان ی افته مآن از هم شک ی همه   ی بکش یرا از وسط شال گردن بافتن  ی دانستم اگر نخ ینگذاشته بودم. مگر نم ان یدر م

خواستم باور   ینم ی را از بَر بودم ول یباز ن یدانستم! من تا آخر ا ی شود؟ م ی به تاراج کشانده م یکه صرف بافتن آن کرده بود 

هر چه قدر دنبال منطقم که از همان وقت مفقود شده بود گشتم اما   انیتقبل آن را نبودند. آن م یرایکنم. قلب و احساساتم پذ 

که   ی زیکند. غافل از چ  شانیحال مان را پر د یاتفاق جد  ک یخواستم  ی بود که نم نیا ی ها برا نیا ی همه  د ینکردم! شا شیدایپ

آوردم؛   یخودم نم  ی من به رو مانند دنبال من بود و  و یشبحِ د کی ری را در سلول به سلول تنم داشتم و آن نظ انمن خوف هم

همچو دارکوب مغزم را در هم کوباند و من لرزش   ایاز در  یخبر  یب الیبود که بر گونه ام نشست و خ  یهمه محنت اشک نیفشار ا

 اندامم را گواه شدم.  انیع

؛ فروغ کند  ی ونم را ب آتش در ی خود به زانو در آورد اما نتوانست شراره ها ی سرد وجودم را در سلطه  ی دفعه حس کردم هوا کی

من. امروز   ی اش با من مشخص نبود. حداقل برا یدشمن  لیکه دل  یرا با خود به همراه آورد. مرد کریمرد غول پ ریسرما تصو  نیا

بردم از   ی به سر م کریکه چند روز در حصار آن مرد غول پ نینزده بودم. حساب ا  یزی روز کامل لب به چ  کیبود و من  امدهین

کرد و   ی دَم بهانه ام را م  کی  ایبزنم که در  ن یتوانستم تخم ی دانستم امروز چند شنبه است؛ اما م ینم  ی دستم در رفته بود و حت

  رکیعاقل و ز ی آن قدر ایدانستم که در ی را هم م نی. و ا"نگران نباش  ادیم"گفت  یخواست و نهال در جواب م یمرا از نهال م

 فرو رفته بودم.  یشده که حتماً در مخمصه ا  نیکاذب نهال خوش نکند و متوجه ا  یاست که دل به وعده ها

سبب مغزم که فرمانش در   نیدهد. به هم  انیپا میشبه به فسفر ها کی خواست  یبود و م دهیرا چسب بانمیمنفور و سمج گر افکار

که   یبود و حواسم را سمت کس دهیفا ی نقض و خاتمه دادن به آن ب یدست من نبود شروع به تاخت و تاز کرد و مجاهدت من برا

 گفتم.  ی. پدرم را م د یهدف گرفت کشانام را   یشد و خوشبخت  یریاما بر خالف ت  د، ام شو یزندگ  یتوانست نجات دهنده   یم

به او قول داده بودم   اد یشده بودم! هنگام رفتنش به مرکز ترک اعت یبود؟ چه آدم بد قول  ایچند روز چشم به راه من و در پدرم؟

از بد   یل یپوچ دل خوش کرده بودم؛ قبول داشتم که مسبب خ یرا به انتظار شیبروم؛ اما نرفتم و چشم ها دنشیهر ماه به د
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توانست بماند و با بودنش مرا   یکه م  ی شد و اما کس یوقت عوض نم  چیه تیواقع نیا و  بود باز هم پدر  یبود ول   میها یاقبال

 گفتم.   یخوشبخت کند؛ مادرم را م

 کرد.   یخدا م  شیام را پ ه یشد که به او سر نزده بودم! حتماً گال یچند هفته م مادرم؟ 

حق   یرا داشتند خودم بودم و بَس! پس هر کس ی و ناگوار  لیثق یلیکه حالت خ  یفعل یدانستم سبب ربوده شدنم و اتفاق ها  یم

 خواهرم از مهر خودم شدم.  یکه باعث دور  یاز من، من  ریداشت غ تیشکا

 

 را به اجبار باال بردم!  سرم

 . دمیصورتش را د  باالخره

 بود.  ایاست که مدام دنبال من و در یمطمئن بودم همان  یزد ول ی اش آشنا نم چهره

  ی . بافتیحبس شد و ترس در سلول به سلول تنم کوران  نه یبرداشت نفسم در س  م یبه سو یقدم  یچرا وقت  دانم ی آمد. نم جلو

 مقدمه گفت. 

 آزاد شدن از اسارت من شرط داره. -

 ؟ یچ...چه شرط-

 . یو خاطراتت رو فراموش کن  یرد پاها رو پاک کن ی . همه یاز خودت به جا نذار ی اثر چیو ه  یبر  ، یشهر بر ن یکه از ا-

 توانستم!  ی پرداخت؟ نم یاش م  ی ابد  یکه مادرم در خاک آن به زندگ  یی رفتم؟ از زادگاهم؟ از جا ی شهرم م از

 .کردم  یزبانم جار ی قلبم را بر رو یارتعاش و نوسان نطقم را به جوالن در آوردم و حرف ها  با

 برم؟  د یچرا با-

 . یجا بر  ن یکه از ا  نه،یسؤال نپرس، من رو باز خواست نکن. فقط بدون شرط آزاد شدن تو هم-

 محابا گفتم.  ی و ب قاطع

که بخوام برم   ن یکنم چه برسه به ا یم  ییکه دارم احساس تنها یشهر، با وجود بستگان ن یا هیرم. من با وجود شلوغ ی من نم-

 و...  بیشهر غر ی تو



 دن ریگ ینفس م هم ها چشم

138 
 

شد مرا   یسرش م تیکردم؟ مرد مقابلم؟ او اگر انسان  یکه درد دل م  یشدم! من برا  میشدن سخن ها هد یبار خودم مسبب در نیا

 ساخت.  ی مادرم جدا نم ی از خواهرِ ب

 گفت. ی ترس  چیه  یسرد و ب خون

 . یکن  یمشت من زندگ  یتو  د یدر عوض با ی . ولیقبول نکن  یتون  ی بود، م شنهادیپ-

 خم شد و با تحکم گفت. یکم

 . یگونه تعرض چ یبدون ه-

 معقول بود.   ر یغ م یبرا یآدم  نیرفتا، گفتار، کردار و ... از جانب چن نیا

 خواست؟  یگفت چه از جانم م ی زد؟ چرا نم یآن قدر سر بسته حرف م  چرا

 ام شوم!  دهیافکار در هم تنب ی جا بود رفع کننده  نیکردم تا ا یسع

 ؟ یاس شن یمن رو از کجا م-

 هست؟ ادتیمالقات اول مون -

 خب؟-

 وقت از من سؤال نکن. درسته؟  چیگفته بودم؟ گفته بودم ه  یبهت چ ار،یب ادت یپس حرفام رو هم -

اش شد آتش گرفتن   جه یبه همراه داشت که نت یسوزش  ی دگرگون نی از رده خارج شد و ا میصدا زان یو م ز یصبرم لبر ی مانهیپ

 ام.  ده یخشک یحنجره  

 . یو رام خودت کن   عی من رو مط  یتون ی که رو به روت نشستم صرفاً چون دخترم م یبدونم؟ فکر نکن من د یچرا نبا-

 انداز شد. ن یطن یوار یکف زدنش در چهار د ی و صدا د یدور، دور خودش چرخ ک یشد و  بلند 

 هم روان پزشکت، هووم؟  د یشا ایمادرت؟  ا یپدر  ؟یبه ارث برد  ی از ک شه، یشهامتت قابل ستا نیا-

 چه بود؟  م؟یاز عربده هم گذشته بود. باال تر ار عربده داشت میصدا ی اندازه  د یدانم! شا ینم

 ؟یفهم  ی. چرا نماریزبونت ن  یمن رو رو  ی اسم خانواده -

 خوره. ی من داره وول م یمشت گره شده   ی وقته تو  یلینقطه ضعف شما خ یخانم تقو  دم،یفهم-
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 .ختند یسمج تر از فرد مقابلم با شتاب ر یها اشک

  شینبود که بخواهم از پ ید یروزگار من بودم! تحول جد  ی ها یمغلوب باز  شهیدانستم بازنده منم. هم  ینگفتم چون م چیه

 آمدش شگفت زده شوم! 

 انداختم. نییسکوت کردم و سرم را پا تنها

تونم بدون اون نفس   ی کنم. نم ی م ی. من فقط و فقط به خاطر اون زندگد یریکردم جونم رو بگ  ین ماگه خواهرم نبود التماستو-

من واگذار   یخودتون رو جا ن، یدرصد دوست دار ک یاگه  ی نه، ول  ای نیرو دوست دار یکس  یزندگ یدونم شما تو   یکنم، نم

 دش؟ی ن ینب هفتهچند  یده وقت  یبهتون دست م ی. چه حالد یکن

 .دمیحرفم خند  ان یدوباره م و

چون شما قدرت غلبه و تصاحب کردن   د،ی کنم! چون شما مرد یاصالً تعجب نم د یمن بذار یخودتون رو جا د یبله خب، اگه نتون-

 من؟یمشت شما تسل  هی که در برابر  یی تو مشتتونه. چه برسه به زنا ایو دن د ی و همه کس رو دار  زیهمه چ

 ممانعت کردم و گفتم.  ی بزند ول یبه خود گرفت. خواست حرف  ی کرد خودش را نبازد و حالت تدافع  یسع ی بود ول متعجب

رو رد   شنهادتون یرو از چشماتون خوندم. خالصه کنم؛ من پ د یبد  لمی تحو  د یخوا ی که م  ییچون من تا آخر حرفا د، ینگ  یچیه-

 .د یتون برس  گهید ی و به کارا د یشه بر ی م دارم. االن اگه ماز مادر ینشون ه یدونم  یجا بمونم چون حداقل م  نیکنم. حاضرم ا یم

 بزند و من بودم که منعش کردم.  ی خواست حرف دوباره 

 خدانگهدار.-

 را مشت کرد. شیو دست ها د یهم ساب یرا رو  شیها دندان

 فردا نه.   ی. امروز روز تو بود ولینیب ی م  گهیآدم د ه یکه اومدم  ی بعد  ی. دفعه  ستمیان قدر خوش اخالق ن شهیهم-

 رفت و در هنگام رفتن گفت.   ی و سمت در خروج برگشت

 آماده شو.  یحساب -

 ترک بلند وسط آن جا خوش کرد.  کی اش  یدگیرا به هم کوباند و از شدت پوس  در

چپ روزگار   یدانستم دنده   ی نم د؟یکش یدانستم چه انتظارم را م  ینبود! نم ختنیر  یبرا یاشک گری دادم. د ه یرا به پشت تک سرم

 من خاتمه بدهد. ی زندگ یشود و به کابوس ها  داریخواست از خواب شاهانه اش ب یم  یک
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  منیوسط اتاق نش ز یم ی به لبه  شیراه پا انیآورد. م ورش یمشترک شده بود  اینهال و در انیم  یکه مدت ی وحشت به اتاق با

 مبل به نجاتش شتافت.   یچمپاته بزند اما خوشبختانه دسته   نیزم ینمانده بود رو  ی زیبرخورد کرد و اتفاقاً چ

 در آرام کردن او داشت نگاه کرد.  ی گرفته بود و سع ش یبازو ها ان یرا م ایرا باز کرد و به نهال که در  در

 بود.  تی از فرسخ ها قابل رؤ ایدر درد 

 آورد.  ی را به زانو در م یاو تماشاچ ی نا آرام و آشفته  چشمانِ

 را در آغوشش جا داد.   ایرا گرفت و در شیبرود. نهال که بلند شد او جا رون یاو با اشاره از نهال خواست ب د یام

 جان؟  ایدر-

 با هق هق جواب داد.   یو زار  هی گر ان یم ایدر

 ب...بله؟ -

 ؟یکن  ی م ه ی شده؟ چرا گر یچ-

هم   ی شد و دوم یم  یکه خال  نیا ی کیزد از چند جنبه خوب بود.  ی حرف بزند. چون اگر حرف م ایکند تا در ی داشت کار  یسع او

 کردن ساحل. دایپ ی شود برا یکه سرنخ   د یبگو یزیچ شیحرف ها یال به ال د یکه شا نیا

 دلم تنگ شده.  یلیتنگ شده؛ خ  می دلم واسه آبج-

 سر داد.  ه یرا گفت و از اعماق وجود گر نیا

 بود!  زیناچ ی ادیز نیهمه بار سنگ  نیا دنیبه دوش کش یبرا! سنش  ایدر  یطفل

 را نوازش کرد.  ا یدر شانیپر ی موها د یام

  ی و فقط دعا کن یباش  ی قو  د یو مهربون که دلش واسه خواهرش تنگ شده، با بایز  یایدر ه ی ،یشد  ی شما دختر بزرگ زم،یعز-

 شما؟ یاومد خونه   یم  یساحل بود ک ی وقت  یبه من بگ  د یپاکه. حاال با ی لیچون دل تو خ

 موفق شده بود ذهن او را از نبود خواهرش منحرف کند.   د یرا پاک کرد و جا به جا شد. انگار ام شیاشک ها ایدر

 بود را کنار زد.  خته یاش ر یشانیپ  یکه رو   شیاز موها ی ا توده
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 ما.  یاومدن خونه   یبابا م  یو فقط دوستا  می تنها بود  شهیما. ما هم ی اومد خونه  ی نم یکس-

 وقت با ساحل دعوا کردن؟   چیبابات ه یاون دوست ها -

 اومد. ی آهنگ م یاتاق بابا صدا یساحل من رو از مهد برد خونه از تو  ی دفعه وقت هی نه، دعوا نکردن. فقط -

 فکر فرو رفت و انگشت سبابه اش را در چال چانه اش برد.   یتو  ایدر

 خب؟-

از   د یداده نبا  ادمی د یمنم گفتم عمو ام ، یو اون رفت. به من گفت نترس  اطمون یته ح ی انبار یقعه ساحل من رو برد تو اون مو-

  رون یبود و من رو بغل کرد و با سرعت از خونه ب یو رفت. بعد که برگشت چشماش اشک د یبترسم. اون هم من رو بوس  یزیچ

 . میزد

 تخت خواباند. ینبود و او را رو  ایقادر به سؤال و جواب کردن در  گرید د یام

 .یمهد، خوب بخواب   یبر د یساعت سه شبه. بخواب صبح با-

 او باال برد و شب خواب را خاموش کرد.  ی گلو ر یپتو را تا ز د یام

 کوب کرد.   خیم شیاو را بر جا ا یسؤال در ی را کرد که برود ول پشتش

 ساحل زنده ست؟ -

 روان پزشک خبره و کار کشته؟   کیاز کار افتاد. نفسِ  یلحظه ا  ی برا د یام نفس

 برنگرداند. ایرا طرف در ش یرو د یام

 آره، زنده ست.-

 رفت. رون یخانه ب یآمد و کالفه از فضا رون یسرعت از اتاق ب با

 

گذاشت به مادرم برسم و او در   ی خورد نم یم  نیزم  یکه رو  ییضربه ها ی صدا یخواستم از خواب شهددارم دل بکنم ول ینم

 . ردمیآغوش بگ 

 کم!  یلیمانده بود. خ گرید  یکم
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سوا   نم یریش  یا یچمپاته زد و مرا از رو میدر گوش ها  یسوزناک  یصدا یقدم مانده بود تا به آرامش ول  ک یبود فقط  ک ینزد د،یرس 

 کرد. 

 نگاه کردم!  م یاشک آلودم را باز کردم و به رو به رو یها چشم

 نبود.  انیو کت بلند، فقط پشتش به من بود و صورتش نما د یسف  یمرد قد بلند با موها کی

 ام را در گلو محتقن کردم و به سرفه افتادم!  هی گر یصدا

تعجب    ی ر از آدم ها زنده ماندنم جاو دو  ی عطوفت چیسوز سرما، بدون ه انیروز م نیبود. چند   ب یخوردم عج ی سرما نم اگر

 داشت.

 سپردم.   شیافکارم گوش به حرفا میعظ  یتوده    انیهوا رعشه به جانم انداخت و م یب شیصدا

 ؟یبا سکوتت آدم ها رو مجازات کن یخوا  یم  ؟ی حرف بزن یخوا ینم ؟ یمثل اون کم حرف-

 .د یکش اد یزد و فر ن یرا زم شیعصا

 .یبد  یمن رو باز یتون  ی تو نم ،ی کور خوند  ی ول-

 انصاف هستند؟! یحد ب  نیتا ا تی! چرا آدم هاایخدا

 بودمش بر سرم عربده بکشد؟ ده یکه تا به االن ند  ی مرد  کی ی را نداشتم بفهمم به چه گناه نیا دن یحق شن من

 ! داشتم. داشتم

 .دمی کش  یمقابله نبود! خسته شده بودم و نم یبرا  یتوان  گرید

 کشمت!  ی م ی کن ی م ی شهر زندگ ن یا یاگه بفهمم فقط بفهمم هنوز تو  یکنم ول  یامروز تو رو آزاد م نیهم-

 . یبر  د یتو با  ،یبر د یبا

  ی از فرط سرما ب میتنم کوفته بود، سردم بود، پاها  یدر تنم نمانده بود. همه   ی توانستم، جان یبزنم، من نم ی توانستم حرف ینم

واگذار کردم. تا حاال مرا با   ش یو آدم ها  ایدن  نیرا بستم. خودم را ا  میدادم و چشم ها ه یحس شده بودند. سرم را به پشت تک

 . شیَهم رو بعد به  نیسازشان رقصاند...از ا
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 او دهانش را احاطه کرده بود.  ی مشت شده  ی و دست ها  د یلرز ی م جان یبدنش از فرط ه ی  همه

شود و اسمش را صدا بزند. نهال خود را از    ش ینهال مهمان گوش ها ادیفر  ینگذشت تا صدا ی زیفشرد. چ وحشت زنگ خانه را  با

 .د یگشود و او را در آغوش کش ش یخانه پرتاپ کرد و در را به رو ضیعر ی پله ها

 و سرگشته!   رانیبود. ح یساحل فقط تماشاچ اما

 نفر!  کیخواست،   ی نفر را م ک ی فقط 

 منع کرده بودند.  دنشی که مدت ها او را از د  یانتظار خواهرش بود، خواهر چشم

 خواهد؟ یدانست االن ساحل چه م  ی نفر ساحل را درک کرد و م کی

آمد و   رونیاز آغوش نهال ب ا یدر دن یکم از ساحل نداشت. ساحل با د ایشدند. حال در  کیرا گرفته و به آن دو نزد ایدست در د یام

 زانو زد.   نیزم ی رو

 مهابا مهمان صورتش شدند.  یبود که ب ییرا نداشت و تنها عکس العملش اشک ها ی کار چ یه توان

 گاهش تن رنجورش را رها کرد.   هیجدا کرد و با دو گام در آغوش تنها تک د یدست خود را از ام ایدر

 !استیباشد و او حال کنار در  قتیحق زیشد همه چ یو منگ بود. باورش نم جیگ ساحل

  غ یدر سمت چپ صورت او زد و ج د یبود که ام یلیس  ی ضربه  ک یآن هم  اورد، یتوانست ساحل را به خودش ب ی راه م ک ی فقط 

 را درآورد.  اینهال و در

 ؟ یکار رو کرد  نیداداش؟ چرا ا-

 .د ینگو ی زیبرد و از نهال خواست چ ش یلب ها ی به حالت سکوت دستش را رو د یام

 بود.  ایکه به چشمش خورد در  یز یچ نیخورد و به خودش آمد و اول یلی تکان ثق ساحل

 انداخت. ینگاه د یبه ام ساحل

 قته؟ یحق-

 هم گذاشت. یرا رو  شیبا آرامش چشم ها د یام

 . قتهیحق-
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 را سمت خودش کشاند. ایخارج شد مصادف شد با انفجار ساحل و در د یحرف که از دهان ام نیا

پله ها نشست و   ی سر آن ها بود و نهال رو یباال د ی. امختیر ی و هم زمان اشک م  شیموها دنییکرد به بوسه زدن او بو  شروع

 کرد.  ه یزانو گذاشته و گر یسرش را رو 

 ؟ یمن؟ خوب  ی ایدر  ا؟یدر-

 .د یبود بار دهیو چند سال نبار نیکه چند   یمانند آسمان ایدر

 د...دلم برات تنگ شده بود. -

و چند    د یببر ایبود که سرش را در گردن در نیتوانست بکند ا یکه م   یقرار داد و تنها کار ریساحل را تحت تاث حرفش  نیا

 فقط نفس بکشد! فقط نفس!  یساعت

 

 دستش افتاد.  ی آن ها چکه کرد و رو ی از مجرا ید یمروار یهم گذاشت و با فشار کوچک ی را رو شیها چشم

 شه.  ی تموم م م یانرژ ی ته مونده  ی کن ه یرفتن ندارم، گر یپا ز، یاشک نر-

 .یبر  یخوا ی و حاال م یمن شد   یوارد زندگ ی . اصالً غلط کردیبر  د ینبا ؟ یبر د یچرا با-

 خواستم، مجبورم برم. مجبورم از تو و نعمت داشتنت دست بکشم، درکم کن قربونت برم.  ی من نم-

 .یمن رد بش  یجنازه   ی قبلش از رو د یبا ، یبر د ی. نبایکنم لعنت  یکنم، درکت نم ی درک نم-

در ذهنم گرد هم   ش یاز افکار پر از تشو  م یعظ ی کوباندم. سرم را در دست گرفتم و زار زدم، توده ا  وار یشدم و خودم را به د بلند 

 گرفتند.  شانی آمدند و قلبم را در چنگ ها

 . هیطور، تحمل ندارم. کاف نینگو ا-

 راه؟  مه ین ق یرف ی اینامرد؟ چرا به خودت نم ی گ ی خودت نم  هارو به نیچرا ا ه؟ ی کاف یچ-

 بذارمت و برم.  د ی! بد شانسم که بانیمن فقط بد شانسم! هم ستم،یراه ن مهین قیمن رف -

 و تحکم گفت.  اد یرا باال برد و با فر شیشد و دست ها بلند 

 . اریساحل بهونه ن ه یکاف-
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 را برداشتم.  فمی را نداشتم و ک قم یرف  ی ها هیتحمل آن همه بغض و کنا گرید

 کشم، به خدا سختمه. ی تو نم یوفا، ب   یب-

  ی زیتوانست آن ها را بشمارد. چ  یگذار چرتکه بود هم نم  انیآوردند که بن ی را م یاگر کس یقابل شمارش نبود! حت میها اشک

 پناهم.  یاندازه بزرگ و ب ی دستم ندهد بغضِ ب ی را با دست چنگ زدم تا کار می نگفتم تنها گلو

 برداشتم.  یقدم

 نامرد. -

 .گرید  یقدم

 راه.   مهین  قیرف-

 .گرید  یقدم

 . دمیاز تو خود خواه تر ند -

 .گرید  یقدم

 کنم.  یم   ادتیمرام بزنم حتماً  ی ب یخواستم مثال از رفقا ی وقت-

 .دمیقدم! شکستم، سوختم، از هم پاش  نیآخر

 . خدا نگهدارت.یمیقد   اریوجود نداره، برو  یساحل گه ید-

 .د یدر رس   ی  رهیبه دستگ  دستم

 مواظب نامرد من باش.-

 کرد.   ی م ی نیتنم سنگ   یرو  ا یتمام دن ی که حال اندازه  ی سرم. سر یشد بر رو  یاش پته ا  هی گر ی شدم! رفتم. صدا خارج

 رفت. د یبا یگفتند رفت  م یرفتم! از قد  ی م د یبا ی نداشتند ول ستادن یلرزانم توان ا  یرفتم. زانو ها نییپا ب یار یپله ها  از

 دانم چه قدر رفتم تا از مطب خارج شدم.  ینم

 زد! که بود؟ راهش را سد کرده بودم؟ یم  یبوق متوال  ینیماش 
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 روح پر دردم.  ی دوستم، آرامش دهنده   نیبرادر بهتر م، یایدر یسختم، عمو  ی! مرد روزهادمشیبرگرداندم. د رو

 انصاف بودم!  یهم من ب د یاز نهال، شا شتریب ی کم د یبود. شا نیهم غمگ  او

 کرد بروم و سوار شوم.  اشاره

سالم کردن نداشتم و او هم انگار منتظر سالم   یانداختم. نا  نیخسته در ماش  یجانم را جمع کردم و خودم را هم چو جنازه ا  همه

 را روشن کرد.  نینبود و ماش 

 خونم.  ی رو نم یزیکنه، من از چشمات چ  یدرکت نم ایدر  ست،ینهال حالش خوب ن -

 بخواد از چشمام بخونه؟  ی خونم که کس یرو م  یزیکنم؟ من از دلم چ ی من حالم خوبه؟ من خودم رو درک م-

 . ستیکس موافقش ن چیکه ه ی میدست بکش از تصم-

 .نی شما که روان پزشک من بود  ن؟ یکن ی شما چرا درک نم-

 کنم.  یکه من به دروغم شده بگم درکت م  اریب ل یدل ه ی  ار،یب ل یدل-

 کار آرامم نکرد.   نیا ی . ولشتریب ی فشار دادم، کم  ی. کمدمیملتهبم کش ی شانیپ یتاب رو   یرا ب دستم

 تونم.   یتونم، نم یتونم، نم ینم-

 . ستیاز من ساخته ن یکار گه یوگرنه د  یبر  ی خوا یچرا م ی بهم بگ  د یبا ، یتون  یم-

 .نیکشم. راحتم بذار ی رو وسط م ای باره جون در نی. اولارمیشه به زبونش ب ی نم ایبه جون در-

به   ایشه، داره به خاطر تو و در ی شهر داره خوب م نیا ی واری چهار د یجا خوابه و بابات تو  نیمادرت ا  ؟یبر  یخوا  یچه طور م -

 خواد.  یدوستاش رو دوست داره و شهرش رو م ا یگرده. در ی بر م یزندگ

 رحم بودم!  ی در چشمانش زل زدم، چه ب نیپر از حرص، خسته، غمگ  ،یاعصبان

 تونم بمونم.  ینم-

 زد.  ی چرخاند و پوزخند  نیسرش را به طرف -

 من ننداز.  ی رو پا  ایبرو به سالمت. فقط متقاعد کردن در ست، یاز دست من ساخته ن یکار  ،یسنگ شد -
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 لباسم را در چمدان گذاشتم و به زحمت توانستم ببندمش.   یقطعه   نیآخر

نگاه کردم. چشمانم   نه یانداختم و به چهره ام در آ ش یرنگ با نقش گل برگ زرد را رو یمشک  ی  لهیام را تن کردم و ژ یبهار مانتو

 بود.  ی کیام  لهیژ ی ود و رنگ صورتم با گل هاب ی از هر نوع خوش  یعار

 به راه افتادم.  ایدل کندم و به طرف اتاق در  نهیبر افروخته ام را نداشتم و از آ یدرک کردن چهره    توان

 وارد اتاقش شدم.  یتقه ا  با

 را بشکافد و در او معدوم شود.   واریخواست د یم  ییاتاقش پناه برده و گو ینقطه    نیگوشه تر  به

 خوب شدن حالش بکنم.  ی برا ی توانستم کار ی افسوس که نم ی من بودم؛ ول ایانستم مقصر حال درد یم

 نشستم.  کنارش 

 ؟ ی جان؟ آماده ا ایدر-

 شد. دمیبغضش عا یاز فرو پاش  یر یجلو گ  ی هم برا ی رو شیو فشردن لب ها شیدادن شانه ها تکان

 خواهرم را هم نداشتم. دنیتوان ناز کش  گریو بلند شدم. د  دمیکش  شیموها ی رو یدست

 کوچکش را برداشتم و گفتم.  چمدان

 . میبر-

 . نمیو نهال جون رو بب د یخوام عمو ام یم-

 . نالیترم ادیم د یعمو ام-

 ؟ ینهال چ-

 . ایبا من بحث نکن و ب ایدر-

 اش دنبالم آمد.  ینگفت و با برداشتن عروسک بچگ   یزی اشک در چشمانش قلبم را سوزاند. چ محفل 

 خانه را از نظر گذراندم! ی  همه

 ساحل گذشته نبودم؟  گریکردم؟ خاطرات مادرم را؟ چرا من د ی کردم؟ رها م  ی چه م داشتم
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 از دستم افتاد.  ایخوردم و چمدان در یزنگ خانه تکان محکم یصدا با

 .د ی کش ی فی ضع غی و ج  د یحرکت ناخواسته ام ترس  نیبا ا ایدر

 رفتم و در آغوش گرفتمش. سمتش

 . زمیعز ید یطور ترس  نینشده که ا  یچی . هد یببخش د،یببخش-

 نکردم.  ش یرها ی عقب راندمش ول به

 . یش  یخوش حال م  دنش یبرو در رو باز کن، از د-

 تب دار رو گونه ام نشاند و رفت تا در را باز کند.  ی ا بوسه

 نگاه کردم.  اطینجره به حپ از

 کرد.  یرا نوازش م  شیرا در آغوش گرفته بود و موها ایدر د یام

 محالم بود.  یجا جزء آن  دسته از خواسته ها  نیدانستم حضورش در ا یبودم که م  ی انتظار کس چشم

 رفتم.   رونیرا داشتند ب نیسنگ  یحکم وزنه ها  م یکه برا ییرا پا زدم و بعد از برداشتن چمدان ها م یکفش ها صالیاست با

 ام؟  انه یکردم با آش  یرا در قفل بچرخانم. چه م  د یداد کل  یدستم اجازه نم  لرزش 

  یه را آدم ها . سنگ شده بودم؛ ساحل گذشتختیر ی نم نییپا میاشک از چشم ها ی کردم و قطره ا  یرا رها م   زیهمه چ داشتم

 کرد.  یم  یشده بودم که قلبش با سنگ برابر  یاطراف ربودند! ساحل

 خواست. ی م یزندگ  ی کوباند و کم  یکه مدام خود را به صخره م یساحل

 

. مرد بلند  را رها کرد و پشت سر من پنهان شد  د یدست ام  ایچمدان را از دستم غلطاند و در  یدسته    س،یپل نیماش   ریآژ یصدا

متوجه   ایرا در  ن یو ا  د یاندامم در هم لرز یدانم چرا اما همه   ی شد و رو به ما سالم کرد. نم اده یپ ن یاز ماش  ی قد و چهار شانه ا

خواهد حرف دل من   ی مداد که  ی م نیاز ا  د ینو د یام ی برداشتنش را نداشتم که صدا الیبودم و خ هلبانم زد  یشد. مهر سکوت رو 

 را بزند.

 قربان؟  د ییبفرما -
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 هستش؟ یتقو  یجا منزل آقا  نیا-

 بود.  یبدبخت  هی شب یکم شیدر قلبم به صدا در آمد. صدا  یزیچ

 . د ییبله بفرما-

 را تار کرد.  دگانمیاشک د ی  هاله

 د؟یدار  ی شما باهاشون چه نسبت-

که    یگر ید یها  ز یچ یلیخ ر یدست من نبود. نظ  میصدا ی صوت ی تار ها آزاد شدم. لرزش  ایدر یخودم آمدم و از زندان دست ها به

 من خارج بود.  اریاز اخت

 .د یی.هستم، ب...بفرمام...من دخترشون ه.. -

 متاسفانه... -

 کردند.  ی انداختند و ذره ذره گداخته ام م یزنده به زنده تنم را در آتش م   ییبودم! گو زار یکلمه ب  نیقدر از ا چه

 رو به اطالع شما برسونم.  ی خبر بد  ه ی  د یمتاسفانه با-

 حالم سراغ نداشتم. ان یب یبرا  یکلمه ا  گرید

 ؟ یچه خبر -

 فقط سمت پدرم رفت! پدرم؟ فکرم

 .د یپدرتون به دست ما رس  ی امروز صبح خبر خود کش-

  یرخ داده بود. پدرم با نگاه ها یبود اما حتما اشتباه ی عاد شانیباختم. چه قدر برا یخودم را م  د یاما نبا د ید ی تار م میها چشم

 که دلم را از برگشت دوباره اش قرص کرد.  ی را منتقل کرد. حس ی آخرش در من حس خوب

 اومده.  شیپ یکنه. حتما اشتباه  یم  ادیکمپ داره ترک اعت ی پ...پدر من تو-

پدر شما باشن.  م ید  یکردند. نود و نه درصد احتمال م زون یهاشون خودشون رو به پنکه آو ی هم اتاق  دن یشب بعد از خواب شونیا-

 چهره.  ییشناسا یبرا د ییایهمراه ما ب د یکامل حاصل بشه شما با  نانیکه اطم  نیا یبرا
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را احساس   ی پدر و مادر ینشده بود که طعم ب کوچکم، هنوز هفت سالش  ی ایرا در آغوش گرفتم. در ا یزانو زدم و در  نیزم ی رو

 شدم و در گوشش نجوا کردم.  کیاش جمع شده بود. نزد یآسمان ی کرد. صورتش را مقابل صورتم گرفتم. اشک در چشم ها

 . نمیاشکات رو نب-

  یم  هی گرفتم اما خودم گر ی را م ایدر  یانصاف بودم. جلو ی . چه قدر بشد  ی بود که اشک خودم جار ده ینرس  انیهنوز به پا حرفم

 .د ینا آرامم کش یچهره   ی کردم. دستش را رو

 نکن.  هی پس تو هم گر-

 . بهیچند مرد غر ی کردم. حداقل نه حاال و آن هم جلو ی م ه یگر د ینبا

 ها رفته بودند.  سیخودم که آمدم پل به

 رم دنبال کار هاشون.  ی غم آخرت باشه. من م-

 توانم قورت دادم.   نیرا با آخر بغضم

 .د یچهره رو بکش ییپس خودتون هم زحمت شناسا-

 خودم و خواهرم زار بزنم.  یخواهم تا برا  یکنج خلوت م کیدانست  ی قدر خوب بود که م چه

 .شتیپ اد یزنگ بزن نهال ب یشد  ی هر وقت خال-

  گریفقط هم د  ایمن و در گریافتادم. حاال د ن یزم ی من هم سست شد و رو ی که بسته شد زانو ها اطی. در حو رفت  د یرا بوس  ایدر

خواستند حالم را به جنون   یشده بودند و م  ی و بغض  ختند یر ینم نییپا میآخر ماجرا نبود. اشک ها نیا د یاما شا میرا داشت

 برسانند.

و چانه   د یلرز ی م م یخودم را به اتاق پدرم رساندم. دست ها ایبود بلند شدم و با کمک در میکه در کف پاها یجان ی مانده  یباق با

  نهیس  یباز کردم و او خودش را در من حل کرد و من سرش را محکم رو  ایدر  یدر نبرد بود. آغوشم را برا م یام با لرزش دست ها

 ام فشردم. 

رو ندارم. ما   یاز تو کس ر ی. من هم غیراز من ندا ر یرو به غ ی کس گه ی. دیدختر من هست  گه ی. تو دکن دختر من ه یکن، گر هی گر-

 . میکن  هی گر گه یهم د یبرا د یو با م یرو دار گهیفقط هم د

  میقابل باور نباشد اما دردش کف پاها د یکه شا  د یکش  یر یرا در سلول به سلول تنم انداخت و قلبم ت ی درد ایدر  ی  هی گر یصدا

مردن را درک کرده بود و   ی اش شوم. حاال معن ه یخواستم مانع گر یرسوخ کرد. خودش را در آغوشم جمع کرد و زجه زد. نم زین
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  "دخترم"که من حاال به او لقب   یدادم و با خواهر که یبود و پدرمان. سرم را به پشت ت مانمادر  یاشک ها هم برا نیدانستم ا یم

 داده بودم زار زدم. 

 

نهال بودند. بعد از دفع پدرم   یکه فقط خانواده   ی بود! آن هم چه خاک سپار ده یرس  انیبه پا یمدم خاک سپارخودم که آ به

سال تمام   کی ش یو هر روز برا  د یرا ند  یخوش  گریپدرم سوخت. بعد از مادرم د ی مان بگذارند. دلم برا  یتنها  ایخواهش کردم با در

حال درونم   شیتشو  انیبودند و م زش یصورتم در حال ر یبه پهنا م یبود. اشک ها ایدرشانه ام نشست.  یرو ی شد. دست یم

 کردم.   میخواهرم تقد  یپژمرده   یبه چهره   یلبخند 

 جان دلم؟ -

 گرده؟  ی بر نم گهیبابا د-

 .د یپر شی بار از جا نیهزارم ی برا دلم 

 گرده.  ی نه، بر نم-

 م؟ی رو ندار یکس  چیما ه  یعنی-

 . میندار اینه در-

 م؟ یکار کن   یپس چ-

 . میکن  یم  ی. زندگیچیه-

 مامان و بابا.  شیخوام برم پ ی من هم م-

را محکم گرفتم و در   ایخواهم با سر بروم در خاک تازه و نم ناک پدرم. در یلحظه احساس کردم م  کی . د یدور سرم چرخ نیزم

 آغوشم فشردم. 

 ؟ ید ی. فهمستمیمن خواهرت ن گهید ی حرف بزن یطور  نیا گه یبار د ک ی ایدر-

 اش بلند شد. هی گر یصدا

 من مامان و بابا ندارم اما دوست هام دارن. -
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من،   ی کوچولو ی ایدر ی کم ندار ی چی. هم خواهر، برادر، مادر، پدر. تو هزتیشم همه چ ی دم م ی . بهت قول میدار  ز یتو همه چ-

 . یچیه

آورده بود.   د ی را پد  ی تضاد جالب شیچشم ها یبا آب  نیداده بود و ا یخود را به سرخ یچشمانش جا  ی د یرا باال آوردم. سف سرش 

 زدم.  ی اش را بوسه ا یشانیپ

 .زمی دوستت دارم همه چ  یلیخ-

 را دور گردنم انداخت.  شیو آرام دست ها  گرم

 من هم دوستت دارم. -

 

 ماه بعد: کی

اش را به نام من   ییدارا ی داد. همه  لیاز پدرم را آورد و تحو ی کمپ مدارک  سیهفته از مرگ پدرم گذشت رئ کیکه   نیاز ا بعد 

  یبود که شهامت باز کردنش را نداشتم. نم یآن ها نامه ا  یهمه   انیشد؟ م  ی چه م ا یپس سهم در م یبود برا ب یکرده بود. عج

خواستند متقاعدم کنند اما هر بار حرف شان را   ی و نهال چند بار د یوانم. امرا بخ شیها نوشتهباز کنم و  دم یترس  ی دانم چرا اما م

پدرم   یبه کارخانه   گرید  کیمان نگذاشتند. قرار شد با شراکت  یو خانواده اش سنگ تمام گذاشتند و تنها  د یزدم. ام یپس م

کنند اما   ه ی ته مانیخودشان برا یبه محل زندگ کینزد ی و کوچک یو نهال اصرار کردند تا آپارتمان نقل   د ی. اممیسر و سامان ده

که از پدر و   یبگذرم. از آن گذشته خاطرات خوب   افتمیکه از بدو تولد در او پرورش  ی توانستم از خانه ا ی من باز مخالفت کردم. نم

 کردم؟   یمانده بود را چه م یکاشانه باق  ن یمادرم در ا

 .دمی دست کش  الیخانه به صدا در آمد و من از فکر و خ تلفن

 بله؟ -

 سالم. -

 ؟ یسالم نهال جان، خوب-

 م؟ یشه حرف بزن ی . مستمی. نه، خوب ن زمیممنون عز-

 شده؟  یزیچ-

 . دمیم  حیخونتون توض امیم-
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 شم که. فقط بگو حالت خوبه؟  ی من نصف جون م ی ایآخه تا تو ب-

 باش.آره ساحل خوبم، منتظرم -

 . نمتیب ی باشه. م-

  ایحاضر کنم. مشغول هم زدن شکر ها در آب بودم که در یبرگرداندم و بلند شدم تا به آشپزخانه بروم و شربت  شیرا سر جا یگوش 

 آمد. جلو رفتم و در آغوش گرفتمش.

 من.  ی ساعت خواب کوچولو-

 را ماساژ داد.  شیها چشم

 . ریصبح به خ-

 اش را قلقلک دادم.  ی نیبا سر انگشت ب دمیخند 

 ظهر شده شازده خانم. -

 را نگاه کرد.  رونیآشپزخانه ب ی را بزرگ کرد و متعجب از پنجره  شیها چشم

 دم؟ یمگه من چه قدر خواب-

 شه. نگران نباش. یدرست م دنتیمهد دوباره ساعت خواب ی بر د یاز پس فردا که با گهیاما د ، ید یخواب اد یز یلیخ-

 دفعه او من را در آغوش خود گرفت. ک ینم چه شد اما دا ینم

 ؟ یآبج-

 ؟ یجانم آبج-

 خوش حالم.  یلیخ ی و باهام مهربون ی که تو دوستم دار نی دوستت دارم. من از ا  یلیخ-

 نشستم. ن یزم ی نشاندم و خودم رو ش یرا رو ایو در  دمیرا عقب کش ینهار خور  ز یم یصندل

 داده؟   ادیحرف ها رو به تو  نیا یخانم؟ ک  طونیش -

تو    یاز تو نداره ول  یتوقع چیاز ساحل تشکر کن و بهش بگو دوستت دارم. اون گفتش که ساحل ه شه ی. بهم گفت همد یعمو ام-

 باهاش خوب باش و بهش محبت کن.  شهیهم
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 آوردم.  مانی ا "کند  یدم باز م آ  یرا به رو   گر یبندد و هزار در د یدر را م   کیخدا "معروف  ی جمله   نینگاهش کردم و به ا فقط 

 نگفتم و بلند شدم. یزیچ

 .رم یبرو دست و صورت ماهت رو بشور تا من برات لقمه بگ -

 نخورم؟  یز یشه چ یم-

 حرفشم نزن، بدو حاال.-

گذاشتم. زنگ خانه به    ینیآماده کردم و در س  یلقمه ا   شیحرفم برو ندارد، مستاصل رفت. برا د ید  ی و نگاهم کرد و وقت ستادیا

 صدا در آمد. 

 . بردار تا تهش رو بخور. زمیعز زه ی م ی لقمه ت رو ایدر-

 زنه؟ یدر م  ی باشه ساحل، ک-

 . ینیب ی م اد یاالن م-

راه رفت و   ک یدلم هزار و  دم یچهره اش را د یدکمه را فشردم و او وارد شد. وقت   فونینهال در قاب آ  ر یشدن تصو ده یاز د پس

 سالم خودش را در آغوشم انداخت. ی کلمه حرف و حت کی که  ن یداخل شد بدون ا یرا گرفت. وقت بانمیگر یآشفتگ 

 نهال؟-

 باهات کار دارم.  اینگو ساحل. زود ب یزیچ-

 طرف نهال و خودش را در آغوشش انداخت. د یدو ایراهش را کج کرد. در ایدر دنی اتاق من بود اما با د رش یمس

 ؟ یما بمون شی شه امشب پ ی نهال جون، م-

 .د یتلخ خند  نهال

 بله مهربون. دربست در خدمت شما هستم.-

 مداخله کنم.  دمیگرفت پس الزم د   یگذاشتم تا خود صبح نهال را به حرف م  یرا به حال خودش م  ایدر اگر

 .شتیپ م یای. بعد دوباره ممیاتاقم کار دار ی تو کمیبرات بذارم. من و نهال  ی خوا یکه م  ی کارتون  ایجون ب ایدر-

 اش عبوس شد. افهیق
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 کردم؟ ی آخه چرا؟ مگه فضول-

 نشاندم. شیموها  یرو  ی کردم و بوسه ا  شیآغوش نهال جدا از

 دم.  ی ، قول مکشه  یطول نم  ادی. زمیمعلومه که نه. فقط ما دوتا با هم کار دار -

با نهال به اتاق من   ک یبرش ک کیشربت و   وانیبرنامه کودک مورد عالقه اش را گذاشتم و با بردن دو ل  شیبرا متقاعد شد  ی وقت

 . میرفت

 

 را محکم و گرم فشردم.  شیکنارش نشستم و دست ها  شیتشو با

 نصف جون شدم.  گه ینهال؟ حرف بزن د-

از جنس آتش فوران کرد و با شراره   یام کوه نه یس  ی در مجرا یی تاب کرد و گو  یدلم را ب د یکه از چشمانش چک ی قطره ا نیاول

 مهر سکوت نشاند. میلب ها ی رو شیها

 سال قبل از اومدن تو باهاش آشنا شدم. ک یرو دوست دارم و حدود  ی کیم...من -

 را نمناک کرد و ادامه داد.  شیقلپ شربت خورد و با زبان لب ها کی

  می رفت یبا هم م  ی . گذشت و شش ماهدمیترس  ی چون من م مینگفت یچ یه یو به کس  میداشت  یانپنه ی رابطه  یچند ماه-

  یکه م  یقشنگ   یشدم، حرف ها یعاشق م شتر یب دنیو خب من هر روز و با هر بار د   گهید یجاها یل یرستوران، کافه و خ رون، یب

 واسش. رم یخواست بم ی زد دلم م

ببرم تا   ن یرا از ب م یگلو ی صوت یکردم لرزش تارها  یسر داد. سع هی دستانش پنهان کرد و گر انیو صورتش را م اورد ین طاقت

 دختر مقابلم نپاشم. ی  دهینمک بر زخم نو رس   نیاز ا شتریب

 االن مشکل کجاست؟-

 .د یکش  یق یرا با پشت دست پس زد و نفس عم شیرا بلند کرد و اشک ها سرش 

خودم گفتم دکتره، کارش رو بلده از اون گذشته من   ش یوانشناسم حرف بزنم، پجاست که من رفتم با برادر ر نیمشکل ا-

 . اما...اما.رهیگ یذاره و دستم رو م  ی پام م شی پ یراه ه یخواهرشم و حتما 
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  ط یشرا نینهال در ا  دنینرسد. د ایاش به گوش در هی گر  ادیدهانش را گرفت تا فر  یو با دست جلو  د ی شد و دور خودش چرخ بلند 

 شد. می باعث منجمد شدن خون در رگ ها و کرخت دست و پاها

که به خاطر شغل و   ی ، بردارم. برادر روانشناسم. همونگوشم، زد تو صورتم  ر یچطور بود؟ زد ز هیقض ن یبرخوردش با ا یدون   یم-

  یی جا یکه وقت   یآره همون  زنن،  یم  نهیسنگش رو به س  لیفام  یکه همه    ی همون ره،یکه داره اتاقش پر از لوح تقد  ی خوب ی سابقه 

 بخواد انتقاد کنه.  هجرات نطق نداره ک  یحرف بزنه کس

  یاش م نهیس  یدر قفسه   ی نا منظم قلبش شدم که جور تمی را در آغوشم گرفتم. متوجه ر فشیمقدمه بلند شدم اندام نح  یب

 قصد خارج شدن از جسمش را داشت.  ییگو د یتپ

 برخورد رو با تو کرد؟  نیچرا ا  ید یازش پرس  داره. یمنطق   ل یحتما دل د یآروم باش. ام-

 و عقب رفت.  د یکش  رونیرا از آغوشم ب خودش 

بود. چند سال تحت نظر   د یام ماریبود که طرف ب ن یبود؟ ا یچ  یزن ی که تو ازش دم م ی و منطق ل یدل ی دون  ی. م دمیآره، پرس -

  ی پدر و مادرش از هم جدا شدن و مادره خارج زندگ گه یخبر دارم. م ش یزندگ  یمن از همه   گهیم  د یگرفت. ام ی مشاوره م د یام

گذروند. با دختر   ی قمار خونه م ی رفت و شب هاش رو تو یم  ییکس و کاره و از تنها ی ب گه ی. مرانی شروع کرده و پدره ا ید یجد 

کار به گذشته   ی اما...اما من چ فه، یگذشته اش کث گه یها، م یل ینا مشروع داشته با خ ی کرد و رابطه   ی مختلف رفت و آمد م یها

 کنم.   یخوام با االنش زندگ یاون دارم؟ من م  ی

شد   یکه اگر واردش م  یرساندم و قبل از فرو رفتن در باطالق  یم  یاریبه نهال  د یرا داد اما با ایدن ان یدر سرم صور پا یکس انگار

خورد و به من   یزد. تکان محکم ی آب دست و پا م  اهیآن س  ی  توانست خالصش کند و تا آخر عمر در چرخه ی کس نم چیه

 شد.  کینزد

 گوشم.   ری ز یبزن د یمثل ام  ی خوا ی . نگو که میکن ی ساحل؟ نگو که درکم نم-

  ی وارد شدم و دستم را نوازش گرانه رو یمتقاعد کردنش از در مهربان ی خواستم. اما انتخابش اشتباه محض بود و من برا ینم

 .دمیکش  تشیو بلور  شیآال ی صورت ب

  ی که تو یبه خاطر کس  ؟یکن ی خرد م  یخودت رو به خاطر ک  تیشخص  ست؟ یتو ن فی ح ؟یکن  یکار م ی با خودت چ ی دار-

 ها بوده؟  ی لیگذشته متعلق به خ

 شدم و مقابلش قد علم کردم.  بلند 
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بود؟ واسه   یچ  ی لیاون س  ی معن ی دون یصورتت و م یزد تو  تیحما یدم که چرا جا   یو بهش حق م  دم یرو فهم د یام لیحاال دل-

  ؟ ی بود  نیو نجاسته؟ آره؟ تو ا ی که گذشته اش پر از کصافت کار  یکی ؟ یشد  یک  یدل بسته    ینیو بب ی بود که به خودت ببا نیا

 ؟ یچی رابطه؟ ه اریآرزو؟ مع ؟یعزت نفس ندار

 را در  دست گرفت و تکانم داد.  میو بازوها ستادیبار خودم را لعنت کردم. مثال آمدم مهربان باشم. بلند شد و مقابلم ا نیچند 

  ی پشتم باش. حرف ها شهیبفهمه؟ مثل هم یک  یپسم نزن، تو حرف دل من رو نفهم ، یساحل؟ من اومدم که تو درکم کن-

خوام نه سکوت. نه با   یبزن من حرف م یحرف  هی  ،یلعنت  گه یبگو د ،یزن  یرف م ح د یکننده بهم بزن و بگو با ام دوار یقشنگ و ام

 قاب چشم هام.   یترحم نگاه کردن و زل زدن تو

 وارسته کردم و چند قدم عقب رفتم.   شی را از حصار دست ها  خودم

 . ستمینهال، ن ستمین  بار نیرو از من نخواه. ا نیآره؟ ا  ؟یکن مالیپا یدست  یخودت رو دست یکه بر ؟ یپشتت باشم؟ که چ-

 را پاک کردم.  شیرا گرفت. نشستم کنارش و اشک ها میشدم به عقب و محکم پاها دهیو سمت در رفتم که محکم کش  برگشتم

. پا پس  یکن ی مغلطه م ی بشونم. دار اهیات رو به خاک س  نده یتونم باهات همراه بشم و آ ینکن. نم ی کنم، پافشار ی خواهش م-

 در برابر خانواده ات.  ی خودته و سرافکندگ یکه تهش العالج  یبکش از قصد 

دختر را به اسارت   نیقلب مهربان ا ی. در ذهنم مرور کردم و با خودم گفتم»کختیر ی کرد و اشک م ی مدت نگاهم م نیا تمام

 و غرورش را ز  ختی ر یطور به خاطرش اشک م   نیخودش در آورده بود که ا

 

دختر   نیا  یو دل پاک یی بایز قیال ریهمه تفاس  نیدانستم بعد از ا یم   د یرا داشته باشد. اما بع اقتشیگذاشت؟ کاش ل ی پا م ری

 باشد«.

 را از دلم دور کردـ  شیتشو  یکار من را هم آرام و کم نیشانه ام گذاشت و با ا یرا رو  سرش 

  یو خم چیدشوار و پر از پ  ریمس  یو تو  یکن ی قشنگت بزن، بگو بهم کمک م ی پناهم باش و آرومم کن و واسم از اون حرف ها-

 . یذار یبرام رقم زده تنهام نم ر یکه تقد 

 ادا کردم.  صال یرا نوازش کردم و کلماتم را با عجز و است شیدادم و موها واری ام را به د هیتک

واگذار کرد به خدا و    د یها رو با ز یچ یلیگذره. خ ی گذره، چه خوب چه بد م یتونم بگم م  ی. فقط م هد یقشنگم ته کش ی حرف ها-

 گذشت زمان. 
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 جست. شیجا خورد و ترس در چشم و صدا  د یحالت و با چشمان اشک آلود د  نیما را در ا ی داخل آمد و وقت  ایزده شد و در در

 ن؟ یکن ی م ه یچرا گر  ی آبج-

ام گذاشت و دستش   نهیس  یآمد و سرش را رو  د یدر آغوشم. با ترس و ترد د یایز کردم با اشاره فهماندم بدست آزادم را با ی کی آن

کوچکش   یکارش را بدون پاسخ نگذاشت و دست ها  نیوجودش کرد که نهال ا م یتقد   ینهال برد و لبخند  ی رد اشک ها یرا رو 

 را بوسه باران کرد. 

 .ادیخسته ام و خوابم م کمی.  فقط من زمینشده عز یچیه-

 داد.  حیسکوت را ترج ایبست و در دنیخواب ت یرا به ن ش یحرف چشم ها نیاز ا بعد 

 

  ی کوچک برف منظره  ی لذت بخش بود و دانه ها م یماه برا یسرد د  ی. هوا ستادمیمنتظر ا اط یدر ح  ی آمدم و جلو رون یخانه ب از

  ی گرم شوند آن ها را جلو  یکه کم نیا ی حس شده بودند و برا  ی ب می ادادند و از شدت سرما دست ه ی تر نشان م با یکوچه را ز

وارد کوچه شد در خانه را    د یام نیماش  ی در جانم رخنه کرد و آرام شدم. وقت   گرمااحساس  ی کردم و کم  《ها》دهانم بردم و  

شد و سمت من   ادهیپ نیاز ماش  د یداد. ام  یشب را نشان م قه یدق یدستم نگاه کردم که ده و س   یبستم و جلو رفتم. به ساعت رو

 سپردم.  یاستخوان سوز را به دست فراموش  یبه رنگ آتشش گرمم شد و سرما ی چشم ها دن یآمد و من با د

 سالم.  -

 ن؟ یسالم، خوب -

 به حرفم زد.  یز یتمسخر آم ی  خنده

 شم.  ی بهتر نم ن یاز ا -

را روشن   ینشست و بخار  گاهشیرا دور زد و در جا نیمن سوار شدم در را بست و ماش   یرا باز کرد و کنار رفت و وقت نیماش  در

 را سمت من سوق داد.  ش یکرد و گرما

 نهال کجاست؟-

 منه. ی خونه  ایبا در-

 حالش خوب بود؟ -
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بخوره،   یلیاز انصاف به دوره که در جواب احساساتش س  یلیشه و با اون کار شما حالش بدتر شد، خ یجوره آروم نم چینه، ه-

اون   ره،ی گ  یم  ی درست م یبود که فکر نکنه داره تصم ن یفقط محض ا ینهال بهتون حق دادم ول  ی دکتر؟ من جلو  ی درسته آقا

 سرزنشش کرد.  د یبشه و نبا ی رفتار بد باهاش  د یهم که شده باشه نبا یعاشق هر کس

  ره یت  یکه در پس چشم ها یخاموش کرد و کمر بندش را باز کرد و سمت من برگشت. از غم ادیبا سرعت ز یرا در کنج نیماش 

 درونم را سوزاند.  یاش نهفته بود حس

 شده؟  ی ساحل خانم نهال بهت گفته عاشق ک -

 کنه؟  ی م نییشده اشتباه شما رو تب یبله گفته، نکنه چون عاشق بد کس-

 خوام.  ی م بله، چون خواهرمه، چون صالح و مصلحتش رو -

 شد. ی عقل و منطق گفته نم یکدام از رو   چیروانشناس مقابلم را قطع کردم چون ه حرف

 ن؟ یزن ی محترمتون م نیمراجع  یعالمانه تون رو فقط برا  ی خان اون حرف ها د یام-

شما  ارمیب  یرو حضور  مارم یخود ب یخوا یبهت ثابت کنم؟ م  یخوا  ی گفتم. م ی رو م ن یهم بود هم ی ا گهید ی نه، هر دختر-

 ؟ ینیبب

  یکه نشان م  ییتواند احساساتش را کنار بگذارد و عکس العمل ها یداد که نم ی شد نشان م ی م دهی که در چهره اش د یتیعصان

آمده بودم که او را متوجه رفتار اشتباهش  ن یا یشود، اما من برا تی ماه نیخواست منکر ا ی م یبود ول  شیداد تضاد گفته ها

 بکنم.

کرده و    یکه کار خبط ستین  لیدل نیگفته هام به ا  نیا ی شده ول یگم نهال اشتباه نکرده و عاشق درست کس ی من نم د؟ ینیبب -

  ی چون با بزن و بکوب و حرف ها میعقل و منطق گرفته نشده بکن یکه از رو  ی میتصم ی راه خوب اون رو متوجه  هی از  د یما با

 ره.  ی نم شیپ د،یکه با  یاون طور یزیچ چیه یاحساس 

شد  ی مطب حاضر م ی ساعت قبل از نوبتش تو کی  شهیپسره هم یمتوجه شدم، چرا وقت ری د یلیدل بسته، خ  ی نهال بدجور -

 دم؟ینفهم

 .نی نبرد ی پ هی و به عمق قض د یهاتون بود  ماریاگه هم اومده باشه شما سرگرم ب  د، یخودتون رو سرزنش کن د یشما نبا -

حرف ها   ن یکه متوجه بشن نجاتش بدم، ا  نیقبل از ا د ینهال رو به من سپردن. با اریه بعد اختب ی سن ه ی پدر و مادرم از  یول -

 کنه.  ینم  حیمن رو توج  یحواس پرت
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 شده. یکی قلبم  یوقته تو  ی لیخ گاهشونیمن ندارن و جا یبرا  یفرق چ یو نهال ه  ایبا هم و در کنار هم، در م،ی د ی بله نجات م-

 زد.  ی آرامش بخش لبخند 

 د؟یدار  یشنهادیخب خانم دکتر پ-

 آمده باشد گفت. ادش ی یزیانگار چ بعد 

 ؟ یخون یم  یچ ی دانشگاه پزشک ی تو-

 خونم. ی م یروان پزشک یبرا-

 از تعجب گرد شد. شیها چشم

 واقعا؟ -

 .دمیخند 

 د؟یمملکت هست نیروان پزشک ا ییبه تنها  د یبله واقعا. نکنه فکر کرد-

 بر خواست.  شیاز اعماق درونم از جا ی گریگل باران شد و حس د چشمانش

 ؟ یچرا زود تر نگفت نمیبوده؟ بب ی چ یزن  یکه م ییحرف ها ن یا لیپس بگو دل-

 فراوان نطقم را از هم گشودم.  طنتیدر فکر فرو رفتم و بعد با ش  یکم

 .دونه  ی نهال هم نم ی شه ول  ی درسته؟ باورتون نم  د؟ید یچون نپرس  د یخب شا-

 کرد. رم یکه زد غافل گ  یحرف با

 گفت. ی دونست حتما به من م ی شه چون اگه نهال م یباورم م-

 برف بود دوختم.  یاز گوله ها دهیسرو که پوش  ی جا به جا شدم و نگاهم را به درخت ها میجا در

 .ه یپس جاسوس خوب-

 م؟ ی گرم بخور  زیچ ه ی م یمورد بله، خب بر نیا ی تو-

 لحظه درنگ موافقتم را اعالم کردم. ک یبودم که بدون  شنهادیپ نیمنتظر هم یی گو
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 را حرکت داد و گفت.  نیماش 

 کرد.   نیتحس د یتو شده رو با  یکه باعث باز شدن رو   یزمستون  ی واقعا سرما-

 نکردم   یصحبت چیه  گرینگاهش کردم و د  مطلوب

 

 که زنگ خورد با استرس تماس را وصل کردم.  تلفنم 

 ن؟یباهاش حرف بزن نیفت سالم، ر -

 شته؟ یسالم، اول آروم باش و بگو نهال پ-

 هم مدرسه ست. ایجاست، در ن یبله ا-

 اونجام.  گهید  قهی پنج دق-

شد و   رهیاش کند در نگاهم خ ی که راض ی اشک آلود به دنبال جواب ینشست و با چشم ها  م یپا یتلفن را قطع کردم نهال جلو تا

دوختم و    شیشدنمان فرق داشت. آرام در نگاهم را در چشم ها یاحساسات لیتفاوت که دل نیقابل درک بود با ا  میحالش برا

  یکه دارد من را هم ب  یحال ن یرا گرفته کاسته شود و تمام شود ا بانشی گر ی که چند روز یاز استرس  یدستش را فشردم تا کم

 کند.  ی تاب م

 گذره.  ی م زم ی. آروم باش عزادیجواب دادم و االن هم داره م یچ ید ی اون جاست و تو د ی نزد فقط گفت ک یحرف خاص چیه-

برادرش را داشت   ی حرف ها می و ب د ی لرز  ی وجودش داشت م  یکه همه   ی من و نهال ی رو به رو  د یگذشت و ام ی ا قه ی دق پنج

  یرو  گرش ید  م یمن و ن یاش رو  ینیسنگ   از ی مینهال انداخت و من احساس کردم ن ی رو زیتاسف برانگ  ی نگاه د ینشسته بود. ام

دختر کنار   م یکرد ی دانستم اگر شروع نم  یکردم و به حرف آمدم چون م مع مان خم شد. خودم را ج  ینهال افتاد و کمر هر دو 

 رفت.  ی دستم از حال م

 د؟یشروع کن د یخوا ی نم د یآقا ام-

 برخواست. شیو از جا د یمقابلش را نوش   ریاز شربت خاکش یما کرد و قلپ  ی آرام به هر دو ینگاه

کردم که چرا حواسم جمع نبود و   نی از صدبار خودم رو لعن و نفر ش یو ب  دمیو عشق حال خواهرم رو د نده یرفتم و داماد آ-

  یحد بچه بود  ن یاگه تا ا نهال؟  ،یکه عاشقش بش  نیچه برسه به ا ینگاه روش بنداز ه یکه ارزش نداره   یبد  ی گذاشتم دل به کس
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خوب رو از بد   ی تون  یو م  یبزرگ شد  یکاف  ی بهت اعتما کنم و بگم به اندازه  شیاز پ شیکه من ب  یرفتار کرد  ی چرا جور

 ؟ یبد  صیتشخ

 و حال و روز منهدمِ دوستم.   ی شدند و من جگرم به درد آمد از درماندگ ن یصورت و بعد زم ینهال روانه  یها اشک

 ؟ یزن ی در موردش حرف م  یطور  نیگفت که تو ا ی داداش مگه چ-

 به ظاهر آرامش پنهان کرد. یرا با زحمت پشت چهره   تشیکرد و عصبان ی خنده ا د یام

 ؟ یبدون  یخوا  یواقعا م -

 گرد هم آمده بودند سقوط کردند. شی چشم ها ی که در مجرا ییحرکت اشک ها نیبله تکان داد و با ا یسرش را به معن  نهال

که   یکس  ایخواهرم  ی برا ی تون ی پس بذار من بگم. بهش گفتم چه قدر م ی دون ی گفت نهال؟ معلومه که نم ی چ یدون   یم-

 ؟ یدونه بردار  یو خواهرم نم  یدونم هنوزم دست از سرشون برنداشت  یکه من م  ییو از کارها  ی کن ی فداکار یعاشقش شد 

 من چرخاند. ی را رو نگاهش

 گفته ساحل خانم؟  یبه نظر تو چ -

 .بودم چه جواب دهم که به حرف آمد  مانده

  یکنم هم هستم و هر دو واسم مثل نفس برا  یکه م  ی و گفت همون اندازه که عاشق عشقم هستم عاشق کار خالف د یخند -

 مونن.  ی کردن م یزندگ

 برادرش را باور نداشت. ی حرف ها یی با حالت تعجب نگاهش کرد و گو نهال

 سراغ کار خالف نرفته.  گهیوقته د   یلیاون گفت؟ اون قسم خورد که پاکِ و خ ارونیا...ا د یام-

االنم خواهش   ؟ ینگاه کرد یا  هی انقدر بچه گانه به قض ی . آخه خواهر زود باور من تو کارمینه نهال جان من دارم از خودم در م-

 باش و خوب به حرف هام گوش بده.  یکنم منطق یم

تا   میر  یو م  میذار  یفردا قرار م  یکن ی خوام که چه بهتر و اگه باور نم یو صالحت رو م گمیم  دارم راست  یکن  یباور م  اگه

 .یچه قدر از عمرت رو تلف کرد  ین یو بب  یبشنو  کیحرفاش رو از نزد

 افتاد. شیخواست برود که نهال به پا یگریحرف د چیه یب

 داداش؟   یستیپشتم ن شهیچرا مثل هم ؟ی کن یمن دوستش دارم چرا باورم نم-
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شان را خوردم   ی خواهر و برادر یکرد. حسرت رابطه   ی پهن و امنش مخف ی  نهیمستاصل کنارش نشست و سرش را در س  د یام

 اما زود به خودم آمدم و رنگ نگاهم را عوض کردم. 

  یر یمس نیبدتر ی متوجه بشو  ی ایکنم تا به خودت ب ی االن که من دارم جون م نیمثل هم قا یدق یاگه تو نخوا  یمن پشتتم حت-

نون شب هم نداشت من   ی و حت ی آدم درست داده بود هی و شک نکن اگه دل به   یات انتخاب کرد  نده یآ  یتونست رو برا ی که م

 دم.  یاما حاال معذورم خواهرم. خودت رو به خدا بعدم به من بسپر. نجاتت م مداد  ی رو هم م می به هم زندگ دنتون یواسه رس 

 زد.  یبوسه ا  قیاش را عم یشانیپ

روش   ن یرفت و من به ا نیآرام بود که لرزش اندام نهال از ب یشد ان قدر ی با تحکم و آرامش گفته م شیقدر حرف ها چه

 وار نگاه کردم.  ن یروانشناسانه اش تحس

 

  ی حرف م  ا ی. داشتم با درمیرفتم و با هم از مدرسه اش سمت خانه حرکت کرد  ایدنبال در د یرس  انیکه کالسم به پا  نیاز ا بعد 

 با آرامش خاطر جواب دادم.  ستی ک دم یفهم یوقت   یست ول یشگ یزدم که تلفنم به صدا در آمد اول فکر کردم مزاحم هم

 سالم. -

 ن؟ یسالم ساحل خانم؛ خوب-

 مچکر خوبم، جانم؟ -

 . میمونه که شراکت رو شروع کن ی شما م یتمومه و فقط امضا  یبانک یزنم و خواستم بگم کارها  یدر رابطه با کارخونه زنگ م -

خود   ی  ندهیالزم نبود نگران و دل واپس آ   گریو د د یرس   انیبه پا یدردسر چ یراحت شد که بدون ه الم یو خ دم یآسوده کش ینفس

 و خواهرم باشم. 

 کارها موند گردن شما.  یممنونم. همه   ی لیخدارو شکر و خ-

 امضاء.  ی برا م یدنبالتون بر امیخانم. عصر م د یدار اریاخت-

 پس فعال تا عصر. د، یکن ی لطف م-

 خدانگهدار. د،یمراقبت کن  -

 به حرف در آمد.  ا یو در  د یرس  انیبه پا صحبتم
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 بود؟  یک  یآبج  -

 . زمیبود عز د یعمو ام-

 کردم و دنبال خودم کشاندمش. ی دست شیبپرسد که پ ی گریسوال د خواست

 .یخوام برات سوپ جو درست کنم تا گرم بش  یها. م  میش  ی م ی آدم برف می بدو دار ایدر-

 کرد.  شتری سرعتش را ب د یرا که شن نیا

 .یساحل م یآخ جون سوپ بدو بر-

 کرد.   ستادنیو من را هم مجاب به ا  ستادیراه ا انیکرد و م  یم میصدا یساحل  یقدر دوست داشتم وقت  چه

 نفس نفس گفتم.  با

 شده کوچولو؟  یچ-

 .ییایتو هم بگو در  یساحل گم یبه بعد من به تو م نیاز ا-

 زدم.  ی ا قهقه 

 اونوقت؟  هی من ک یکوچولو  -

 رو دوست دارم.  ییایدر  یکوچولوتم هستم خب. ول -

 دلم قربان صدقه اش رفتم.  در

 . میحاال بزن بر یی ایباشه در-

 . میو با هم به راهمان ادامه داد  مید یخند 

 

  یلباس  دنی کرد. هولناک بلند شدم و با پوش  دار یب مهیرا ن اید و من را از خواب پراند و دربه صدا در آم یوحشت ناک  ی با صدا در

و از ذهنم    د یداد، دلم لرز  یصبح را نشان م ی  قهیدق  ی که شش و س  ستم یرفتن ساعت را نگر نی مناسب سمت در رفتم، در ع

استخوان سوز قلبم را نوازش   یسرما دمیکه رس  اطی. به حد یایما ب  یخانه   یجلو  بحوقت ص نیتواند ا ی م ی گذشت که چه کس

اش را   یزبانیکرده بود و من چه قدر دوست داشتم تا آخر عمر  م نیرا مهمان زم  زش یر یکرد و نفسم را تازه، آسمان اشک ها
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آمدم و با ضربه   رونیب ی چه کار یرفت برا  ادمیامروز بودم که  ریدل پذ   یهوا  یلذت ببرم. آن قدر محو تماشا دنشیبکنم و از د

 نگفتم تا خودش لب باز کرد.  چیمرد الغر اندام و جوان دهانم بسته شد و ه دن یدر را باز کردم و با د گریمحکم د ی

 ن؟ یهست ی سالم شما دختره مهندس تقو-

 .را تنگ کرد  رش یبادگ ی  قهیماند و   منتظر

 زند بپردازد.  یو چرا پدرم را مهندس صدا م  ست یکه فرد مقابلم ک ن یبسته ام توان فکر کردن نداشت که بخواهد به ا خی ذهن

حک   ند یناخوشا ی من کم یکه قلمش برا   ی رفتن چشمان و لرزش دستانم را کتمان کردم و خودم را به خدا و سرنوشت یاهیس 

 شده بود سپردم و لب گشودم.

 بله خودم هستم. -

 رسد. ی دانست جانم دارد به لبم م  یام شد و م یدگ یرنگ پر یمتوجه   مگمان

رسوندم، با هزار مکافات   ی به دستتون م د یاز پدرتون دارم که با یغومیپ هی من قصد ترسوندن شما رو نداشتم و فقط  د یببخش-

 کردم.  دایآدرستون رو پ

 کردم.  ی م ی بود که من داشتم از شدت ترس قالب ته یمهم زیتوانست باشد؟ حتما چ ی از پدرم! چه م یغامیپ

 ؟ ی غامیچه پ-

 آورد و سمت من گرفت.  رونیرا ب  یپاکت رش یبادگ ی مخف  بیبرد و از درون ج دست

 گفت بهتون بگم  پدر و مادرت رو ببخش. -

  ی ندارم طلب بخشش م اد یاز او  ی که جز خوب   ی کس ی کرده بود؟ چرا برا ی و مادرم؟ مادر مهربانم را چرا؟ مگر چه کار خبط پدر

 کرد؟ 

ام   یدر چند قدم ی آمدم و وقت رونیداد، از خانه ب  یپاسخ ذهنم را م ی ب ی جواب سوال ها د یخودم که آمدم رفته بود، اما با به

 . دمیدنبالش دو شیدایپ

 .د ی آقا؟ تو رو خدا صبر کنآقا؟ -

 برنگشت. ی ول ستادیا
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  ی ا نهیک چیدونست من چه قدر اون رو دوست دارم و ه   یچرا بهتون گفت ببخشمشون؟ چرا گفت مادرم رو ببخشم؟اون که م -

 و خاطراتشه که من رو سرپا نگه داشته.  اد یمونده   شم یکه ازش پ  یز یو تنها چ  ستیدلم ن  ینسبت بهش تو 

 . دمیاش را د یصورت استخوان ی طرفم برگشت و من اشک روانه شده رو به

 .د یاون نامه هست، مواظب خودتون باش  ی سوال هاتون تو نیا یجواب همه   -

  نیکه در ا ییزهای چ ایلرزش اندامم بود  لش یکرد؟ دل ه یبه حال من گر به یرا که گفت با سرعت از من دور شد و چرا مرد غر نیا

 پاکت نوشته بود؟ 

 نشستم تا نامه را باز کنم.  اطیبان ح ه یخانه برگشتم و در سا به

 

 بچه داشت. ک یساحل قبال بدون اجازه از خانواده اش ازدواج کرده بود و از شوهرش  مادر

  ک یآمدنه ساحل او را به  ایشود و پس از به دن یاش کشته م  یمادر یمادر ساحل پدر ساحل به دست خانواده   یحاملگ  هنگام

پدربزرگ ساحل مادرش را به   ی عنیآمدن ساحل کدخدا،   ایهند تا او را بزرگ کند. پس از به دن ی بچه م  یو ب ر یفق یده  خانوا

 ♀��دهد   یم  یگرید  یخانواده  

 

  یکرد، اما من دلبستگ  ی وجودم را ساطع م  ایشده بود که اثراتش داشت از دن ی خی م ینداشتند و خون در رگ ها یجان میها دست

رنگ بود و همانند گرگ   لگونی شدم. آسمان را نگاه کردم، ن ی م یسرپناهم پناه یخواهرِ ب یبرا د یداشتم و با  ایدن ن یبه ا ید یشد 

کند از دست قلم سرنوشت من و خواهرم و حاال هم   هی خواست گال یکرد. گمانم م ی م میماشاآلود ت  میغضب ناک و ب یگرسنه ا 

چاره   ن یبودم و جز ا یدانست محکوم به زندگ  ی دانست حق اعتراض را ندارم؟ نم ینم  ایقلبم، اما آ کر یشده بر پعذاب نازل 

که    نیا یکاغذ را محو کرده بود و برا یشده رو  حک رنگ  اهیو درشت باران کلمات س  ز یر ی دانه ها ستم، ینداشتم؟ پاکت را نگر

خود پنهان کردم، شروع کردم به   ی   هیسا ر یسرنوشت سازم را ز  یدادم و نامه   که یام را به زانو ت یشانیکم رنگ تر نشود پ

 خواندن.

به   یو کس  می. من و مادرت خوشبخت بودینامه از من و مادرت متنفر بش  نیبعد از خوندن ا یاگه بخوا یون یسالم ساحل بابا، مد -

  م،ی ذاشت یبالش م یو سر رو   میکرد ی م م یبا هم تقس م یکه داشت  یزیهر چ  و  مینداشت یآن چنان یما نبود، وضع مال  یخوش حال

  یبه جا گذاشت، وقت ی منف ری مادرت تاث ی  هی روح  یتو نیو ا م یبچه دار بش می تون ی نم مید یسه سال از ازدواج ما گذشت که فهم

دوستش داشتم، حاضر بودم تا    یلیخودش، اما من خ یزندگ  یبره پ ی و هر ک م یریمشکل از اونه از من خواست طالق بگ  د یفهم

بهم دست   یو بدبخت   یکس  یکنارم بود حس ب  ادرتم ی کنم. اما وقت یبدون بچه کنار اون زندگ  یچارگی و ب  یبدبخت  یآخر عمر تو
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خوش   حالت یخون ی نامه رو م نیا یدونم االن که دار   ی. دخترم، م نمیزم  یآدم رو   نیکردم خوشبخت تر ی داد و فکر م ینم

  ی نامه رو بخون. وقت نیباش و تا آخر ا یبه من و مادرت نداره اشک آلوده؛ اما قو  یشباهت چیقشنگت که ه  یو چشم ها ستین

که زد   ی رو تحمل کنه، حرف  انشیتونه زخم زبون اطراف ی کشه چون؛ نم  یمادرت گفت خودش رو م  م ی ریمن قبول نکردم طالق بگ 

که اولش سرسختانه   م یاریاز پرورشگاه بچه ب م یبر ا یکنه. بهش گفتم ب ش یدونستم ممکنه عمل یال به الش نبود و م  یاخطار چیه

 میبا خانواده ها نداشت ی خوب ی و رابطه  م یرو داشت گهیقبول کرد، هر دومون فقط هم د  دماصرار کر  ی لیخ ی مخالفت کرد اما وقت

  ی برنج ها رو اّلّک م ی برنج ساز ی کارخونه  ی بود و اون موقع تو یدارم تابستون گرم  اد یخواستن. به   ی ما رو م ییچون هر دو جدا

شن و   یبچه م  ه یشناسم دارن صاحب  یم  ی خانواده ا هی من   ،یش  یبود بهم گفت تو که بچه دار نم  قمیاز کارگرها رف ی کیکردم، 

گفت بدون   یو وقت  دم یگنج  یپوست خودم نم ی ، انقدر خوشحال شدم که توکنن و بچه رو به اون ها بدن  دایرو پ ی کیخوان  یم

رو گرفتم و از   رس کنم و برم خونه به مادرت خبر بدم. آد  یط  ادهیگرما پ  یدن دوست داشتم کل راه رو تو   یپول بچه رو م

.  میگفت زود باش بر ی کرد و م ی م ه یخوش حال شد و فقط گر ی لیگرفتم و رفتم به مادرت خبر رو دادم، خ  یصاحب کارم مرخص 

. ده  میبفهمه با اتوبوس حرکت کن یکه کس   نیقرار شد شبانه بدون ا د،یکش  یطول م  می رفت یم  ز یاز تهران به تبر د یچون با

  هی در خونه و    ی جلو م ید یبود، رس  ینییپا بایو سطح تقر ی میقد  ی(. محله  یزیو )شمس تبر ز یتبر مید یتا رس  د یساعت طول کش

  یخودم رو معرف  ی (.  وقتیکار دار   یوار؟ )بفرما چ نیشینه ا وری گفت: بله بو  یدر رو باز کرد و به ترک  انسالیمرد چهار شونه و م

  ی شلوغ ی خانواده  م، یکردن و ناهار رو اون جا موند   ییرایازمون پذ  خل،دا  میاومدم راهمون داد تا بر ی کردم و گفتم به خاطر چ

داد. مادر بزرگ خونه مادرت رو صدا   ی دستور م ی کیبه اون  ی کیکردن و   یقهر بودن، با اخم بهم نگاه م  گهیا انگار با همد بودن ام

بچه   یو زار   هیبه ما بده. مادر بچه با گر  استخو یکه بچه رو م  یکس شی باهات کار دارم، رفتن پ یاتاق بغل می کرد و بهش گفت بر

  نیهم یبرا د ی فهم ی مادرت ترک بود و خوب زبونش رو م  ن،یفت تو رو خدا بچم رو ازم جدا نکنگ  یداد و م  ی بغل فشار م ی رو تو

  ح صال یاون گفت چون ب ره،یخواد بچه رو ازش بگ  یکنه و بگه که چرا پدرش م ف یو بهش گفت ماجرا رو تعر ششینشست پ

  می د ی اومد م  ایبچه ات دن  یکرد باردار بودم، شوهرم رو کشت و گفت وقت دام یخانواده ام ازدواج کردم و بعد  چند سال که پدرم پ

شوهرم رو   ادگاریخواد بچم رو،  ی اون آبروش مهم تر بود تا خانوادش و م ی . التماس کردم، به پاش افتادم ول گه ید  یخانواده   هی به 

ممکنه   ی پدره گفت اگه تو نبر  یول رمیتونم بچه اش رو ازش بگ  یکردن و مادرت گفت نم  ه یبا هم گر یت. چندساعرهیازم بگ 

. موقع اومدن زن  میرو که گفت مادرت متقاعد شد که بچه رو ببر ن یا نه، ی نب یکه بدبخت بشه و رنگ خوش   فتهی ب یکیدست 

مادرت و گفت تو رو خدا مواظب دخترم، ساحلم، نور چشمم   ی اپتونست بلند بشه و افتاد به  ی چون تازه فارغ شده بود نم چارهیب

  ک یبغل گرفت و  ی ها رو گفت و دخترش رو تو نیا ن، یستین شیواقع  یخانواده   نیو بهش نگ  ادیخم به ابروش ب نینذار ن،یباش 

از ما   ه یبا گر که   میبره. وسط راه بود ادمیوقت عطرش  چیخوام ه یگفت نم  ی م د،یکش  یزد و بود م  ی ساعت تنش رو بوسه م

 . میو اسمت رو ساحل بذار میست ین ت یپدر و مادر واقع میوقت به تو نگ  چیخواست که ه

 

خونه   نیسراغم. اگه زنده باشم از ا اد یکه ب  نیرو هم بهش بگ  نیا ن،یرو فاش کن   شیواقع  تیهو نیمجبور شد   یگفت اگه روز  و

 . نمیش  ی اومدنش چشم انتظار م یخورم و تا آخر عمرم به عذا ی تکون نم
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فشردم و نامه    یزدم، خودم را در چنگ م  ی زار م دم،یخند  ی م ختم، یر  یگفتند بودم! اشک م  یهر چه م  چاره،یمجنون، ب وانه، ید

 کرد.  یشد، داشت من را تمام م یتمام نم ی خواندم. اما لعنت ی را م

  یتو  یتو اومد   ی. از وقتمی و همون موقع با تو تهران برگشت م یثبت احوال رو تموم کرد یتا کارها  د یچند ساعت طول کش-

باز هم باهات خوب بودن و   یستیما ن  یدونستن بچه   ی که م نیبستگان با ا ی همه  م، یمن و مادرت خوشبخت تر شد  یزندگ

و    دمیرو به جون خر ی سال که بخاطر تو سخت برامون و بعد از سه  یداشت رکت من و مادرت. ب ی دوستت داشتن، از قضا خانواده 

  م،یو کم کم گسترشش بد  م یکرد و امروز نامه رو به دستت رسوند کارخونه راه بنداز  یکه تو رو معرف   قمیتونستم با همون رف

م که مادرت متوجه شد بارداره؛ اصال  ی سرگرم تو بود م،ی داد  یو برات جون م م یو من و مادرت عاشقانه دوستت داشت ی بزرگ شد 

  یخوش  گه یتا باورمون شد. د  میگرفت  شیو آزما  میدکتر رفت   میکه مطمئن بش نیا ی داشته باشه و برا  قتی شد که حق یباورمون نم

دادم.   یآورد، اما من بهش بها نم  یم  رون یشدم سر ب ی خوش حال م یوقت   شهیته قلبم هم یز یچ هی شد اما  ل یهامون تکم

اما بدون   یبفهم یطور  نیخواستم ا ی. نمی ما رو ببخش د یاما دخترم تو با ،یدون   یاش رو خودت م هی اومد و بق ایدن ایدر  گذشت و

 .که مجبور شدم. مواظب خواهرت باش و خودت رو سر پا نگه دار، دوست دار تو پدرت 

شد؟ من دختر مادرم نبودم؟ ساحل   ی. مگر م دمیدو  یم  اطیها در ح وانه ید  نیتمام شد، بلند شدم و ع ی تمام شد، زندگ نامه

را از خواب    ایدر  میها اد یبند آمدن نداشت. فر ال یباران خشده بودم و   سیزد؟ خ ی مادرم نبودم؟ پدرم چرا من را ساحلم صدا م

 برداشت.  ز یپراند و با هول سمت من خ

 شده؟  یچ ؟ یآبج-

 را گرفتم و فشار دادم. دستانش

 . ستمینگو، اصال من ساحل هم ن ی چی. هیشدم، به من نگو آبج  ینم تی من آبج   یاومد  یتو اگه به موقع م   ستم،یتو ن  یمن آبج -

 .د یدو اطیو طرف در حکرد   ه ی گر ایدر

 . نمیصبر کن بب ا،یدر  ا،یدر-

  دم،یرس  یرفتم به او نم  یدنبالش رفتم. اما هر چه قدر م  ندازمیب یبدون آن که به پوششم نگاه ابان،یسمت خ د ینکرد و دو صبر

  نیانداختم و طرف خود کشاندم، ماش  نیزم  یرا رو  ایکه در وجودم مانده بود در ی آمد و من با تمام انرژ رون ی ب ابانیاز خ ینیماش 

شد  ی کی وارید   ید یسر و وضع ما رنگش با سف دنیشدند. نهال با د ادهیاز آن پ  د یکرد و نهال و ام زترم یز یوحشت برانگ  یبا صدا

 و طرف مان آمد. 

 گذاشت. شی پا یرا از دست من کشاند و نهال سر من را رو  ایدر د یام

 برات؟  رمیبا خودت بم ی کار کرد یساحل؟ چ-
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هم   ی را رو م یجان چشم ها ینشم و ب داریوقت ازش ب چیه...ی ..که هک.   ی..خواب.بخوابم. خ  نیولم کن نهال، تو رو خدا بذار-

 گذاشتم.

 

  ی روزها سِی ماند. ان ی عملکرد م ی کرد ب  یشود اما هر چه قدر  مجاهدت م داریخواست ب یداد، م  یتکانش م  ی پر قدردت دست

.  دنیماند، درست مثل آب در هاوّن کوب  یم  جهینت ی زد ب ی م اد یرنگ هر چه قدر فر ی ب ستالیدشوار و دردآلودش پشت آن کر

  د یشکل شدند، نهال زانو زد، ام یقلی باره ص کیشدند اما  ی و مورب م وج سبز رنگ داشتند همانند بخت ساحل مع یخط ها

وحشت   ییزدند. صدا ی صدا در خود زار م  یرا در آغوش گرم گرفتند و ب ایدر  و مادر و پدرشان سر د ی دستانش را پشت گردن کش

  یپوشان د یمادر نهال را چنگ زد، سف رچاد ایبودند و در ره یخ گر ید کی سطوت آور را در هم لغزاند و همه در نگاه  ی فضا زیبرانگ 

که مملو از حرف ناگفته بود    یقلب یبرداشتند و رو  یجان ساحل در آن افتاده بود شدند، دستگاه مه یکه جسم ن   یوارد حجره ا

کرد. با هر   یکوشش م   ایبه خواهر در دنیجان دوباره بخش یبرا  یگرینظر داشت و د ر یسبز رنگ را ز  ی نفر خط ها کیگذاشتند. 

  یشانیت از تالش و کوشش برداشتند و عرق نشسته بر پدکترها دس   ی وقت ،ی قل یهم ص یشدند و گاه ی م ی تکان، خط ها منحن

را پوشاندند. نهال زانو زد و   فش یجان و نح یب کر یرنگ، پ د یسف ی محبوس شد، با ملحفه  نهیشان را پاک کردند، نفس ها در س 

را   با یکرد و ترس خفته شده در قلب دخترک ز  فتد یب د یکه شا یزده از اتفاق حشتهمه را و د یکه شا ی لرزش  د، یچانه اش لرز

اش نبود، از آن ها فاصله گرفت و سمت   یحال ی گرید  زیچ چ یخواست و ه ی زد، خواهرش را م یم   ادیکرد. فر داریو ب   کیتحر

ها  رفتن تن یو برا  دند یرقص یهوا م  ر د شی از بازگو کردنش نداشت رفت، موها ی داد و ترس   یکه گواه از رفتن خواهرش م یاتاق

را باز   شیملحفه را کنار زد و با استدعا از او خواست چشم ها د،یکردند. به خواهرش رس  یم  ی کوب ی شان به رسم ادب پا ییدارا

  یوقت نم چ یاطاعت کند، ساحل مهربان بود و ه د یباشد و هر چه او بگو ی به خانه بازگشتند دختر خوب ی بست وقت مانیکند، پ

به پا   ی خورد، هله هله ا یانگشت شستش تکان  ندازد، یب نیرا زم  شی دُردانه اش بزند و رو خواهر  ی  نهیتوانست دست رد به س 

که نتوانستند شفا بخش روح   یپوشان د یسف  یبردند، حت ی ساحل در بهت و زعم به سر م یشد، همه از وحشت و بازگشت دوباره  

به قلبش وارد کردند، خط ها در برابر   یگری راند، شوک د رونیخوف ناک ب ی را از آن فضا ایدر  ی. کسو رنجور دخترک باشند  ماریب

  ی باورش نم ی کردند. کس ی کوچک در هوا دست افشان ی فرشته  سوانی و همانند گ دند یکمر خم کرده و صعود را به جان خر ایدر

  یچکه و رو   د یام دگانیاز گنج د  یگرفتند. اشک وش را در آغ گر ید کی بار دوم زنده شده باشد، رفت و برگشت!  یشد ساحل برا

که جان   نیکرد بابت ا ش یقهقه زد و خدا را ستا  ه،ی گر  انیرا در آغوش فشرد و م ا ی. نهال درپهن و مردانه اش نزول کرد  ی  نهیس 

اشک آلود   ی عطا کرد و لطفش را شامل حال چشم ها  ش یموجود پاک و معصوم درون دست ها یگمشده   ی  مه یبه ن ی دوباره ا

 شان کرد. 

 

  ژه یو  یگذشت، همان روز به بخش مراقبت ها ی که مسبب کما رفتن ساحل شده بود م ی تلخ و غمناک ی از ماجرا یهفته ا  کی

ده بود و آن  جانش ش  یروانه   ی نی. شوک سنگ بود  ده یتخت خواب یجان رو  یزد و همانند جسد ب یمنتقل شد، اما فقط قلبش م 
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. همه نگران و  سپرده بود  ی را به فراموش  ز یرفت و او همه چ غمایبه  داشتقلبش وجود   ی  چه یکه در در  یکوچک  د یام ی روزنه 

ساحل بود را   ی لحظه درون دست ها  نیکه آخر  ینامه ا  یوقت  د یام د،یایو به خودش ب ابد ی امیدلواپس منتظر بودند حالش الت

شده اش به آن ها قول داد به پانزده روز   سب، او بر اساس تجارب ککرد  فی خانواده اش تعر یماجرا را براخواند، به او حق داد و 

سنگ تمام گذاشت و هر روز به ساحل   د ی مدت ام نیگردد. تمام ا یقبلش باز م  یو دوباره به زندگ د یآ  یاو به خودش م دهینکش

  ا یشد و شاهد تکان خوردن دست  ی کرد، هر دفعه با دست پر از اتاق خارج م  یمرور م  ش یزد و خاطرات گذشته را برا  یسر م

قلب کوچک و مهربانش رنجور نشود و   ن یاز ا ش یگرفت تا ب  یبود و تمام تالشش را به کار م ای. نهال سرگرم درپلک ساحل بود 

. پدر و مادر  د یخواب ی کرد و بعد م یم  ه یخواهرش گر ی برا ر یدل س   کی شب ها  ای؛ هر چند که درنبود خواهرش را حس نکند 

شد،   یاز گذشته بسته م  شتریگشتند و از همه جا پرس و جو کردند اما هر بار دستشان ب  ایساحل و در ینهال به دنبال خاله  

برود، اما با   ش یرمانش زود تر از موعد پحرف بزند و روند د  شیبرا یتوانست از خاطرات دوران کودک  ی اگر خاله اش بود م د یشا

  چیو از ه دند یکوش  ی سر پا کردن ساحل سخت م وبارهد  ی داده بودند و برا گر ید ک یدست به دست   د یام ی حال خانواده  نیا

 کردند.  ی نم غی را در یتالش 

 

  شیدانستم رو  یکه متعلق به من نبود و نم ی به چهار طرف خانه انداختم، خانه ا یتفاوت  یرا باز کردم و نگاه ب میها چشم

لرزش را در وجودم دواند و من خم به ابرو    نیجگر سوزِ زم ی آمدم، سرما نییخود برداشتم و پا یکنم. پتو را از رو   یم ینیسنگ 

کوچک و   یمبل به خواب رفته بود و همانند بچه   ی را در هم گره زده و از اتاق خارج شدم. نهال رو میو تنها دست ها اوردم ین

راه   ان یشدم و به راه خود ادامه دادم، م مان یکه پش ندازم یب ش یرو ییدر خود جمع شده بود، خواستم برگردم و پتو  دهیسرما د

شد، هولناک   داریخورد و از خواب ب ینهال تکان محکم  ،خورد و گلدان افتاد و مانند قلب من هزار تکه شد  ز یبه گوشه م میپا

 قدم برداشت.  میسو

 خدا چرا خوابم برد؟  یوا  ؟یساحل خوب-

 خوبم، چرا خوابت نبره؟ -

 ؟ یچه عجب تو حرف زد -

 .و رفتم، دنبالم آمد  را به حرف داده بود نگاهش کردم  شیروزها جا  نیکه ا ی فقط با سکوت تنها

 ؟ یکن  یم  یطور  نیساحل؟ چرا ا-

 و چشمانش را نشانه گرفتم.   ستادمیبود ا د یکه از من بع یپرخاش  با
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رو ببر   ایدر ا یب د یام ایباش؟  ستیکه خواهرم ن  ییایهوام رو داشته باش؟ من گفتم مواظب من و در ا یکار کردم؟ من گفتم ب یچ-

 مدرسه و نذار حوصله اش سر بره؟ 

 را گرفت و مجبور به نشستن کرد.  میها دست

مرخص   مارستانیاالن سه هفته است از ب ؟ یکن  رییتغ  یخوا  یساحل چرا نم ی . ولمیرو خواست نی ما خودمون ا ،ی نه، تو نگفت-

. خودخواه نباش، تو فقط به  یر یمشاوره بگ   د یچند جلسه از ام یش  ی م ی درد هات و نه راض  یبشم رو  یمرحم یذار  ی نه م ،یشد 

 .ی دار  ش ینشده در پ ی راه ط ی لیو هنوز خ ده یبه آخر نرس  ا یدن است،یو نصف وجودت واسه در ی خودت تعلق ندار

نبودم که   یرا در هم شکستند، من متعلق به کس میهمانند مته در وجودم نهاده شدند و تکه تکه استخوان ها شیها حرف

  یم  یسال همانند جاهالن زندگ  نیرا داشتم که چند  ی من نبود برگردم، احساس آدم یکه برا  ی ا یبخواهم به خاطر آن به زندگ 

 .کرد و حاال به خودش آمده 

ام   یاز زندگ  ی د ی، اما من در فصل جد بازنده اش خود بودم و بس د یرا داشتم که شا ییتفاوت لب گشودم و قصد کودتا یاما ب  آرام

 . دمید ی م گلهید جا ک یبازنده را در  ا یشده بودم که برنده  لیتبد  یبه کس

آغوش پدر و   یتو  ، یمادر یام که بخاطر خانواده   یدختر  ه یمن   رم،یرو ندارم که بخوام به خاطر اون مشاوره بگ  ی من کس-

  یساختم به خاطر کستا االن هر چه قدر   ،ی نیب ی که م  نمیباهاش نداشتن پر و بال  گرفتم، من هم  ی نسبت خون جیکه ه ی مادر

  یمانیکه بخوام به عهد و پ نم یب ی نم یل یاما حاال که اون هم پوچ بود، دل م، یا گهید م کردم از پوست و استخون ه  یم  الیبود که خ

  یمونم، هر کس  یتفاوت م ی دختر سنگ و ب  نیخوام ساحل قبل بشم و تا روز مرگم هم ی بمونم، نم داریکه با مادرش بستم پا

تالشت مثل   ،ی اریب رونیخودم انتخاب کردم باشم ب هک  ی پس نخواه من رو از کس ،ا یتو و در یراه خروج به روش بازه، حت ته یاذ

 .شه  ی م بتینص  یمونه و آخر سر فقط خسته گ  یم  دنیآب کوب  یهاون تو 

به اتاقم   د یایب رونیبخواهد از بهت  یمتوجه شدم نم  یناکش چشم دوختم، وقت  م یب د یشا ایمتعجب و سرخ  ی به چشم ها 

  دمیچه؟ دست کش ی برا ه ی کردم، گر ینم  ه ینشستم، گر نیزم ی برداشتم و رو وارید  یبرگشتم. قاب عکس پدر و مادرم را از رو 

گفت )به فرق   ی مرا در اسارت خود درآورده بود و مدام م ی که چند روز یشناس آمد حرف نا ادمیمادرم، حاال  یچشمان رنگ  ی رو

  یدشمن ینشدم و گذاشتم پا شیگفته ها  یبودم که متوجه  چاره ی(. اما من آن قدر ب؟یبرد یخودت و پدر مادرت پ یچشم ها

م خبر داشته  ا  یقی د از مادر حقیکردم، ش...شا  یم شیدایپ د یناشناس! با ی داشت؟ شماره  یبود که با من دشمن یاش، چه کس

 باشد!

 

شد و   ریسراز  یام روانه   یشانیپ ی رو  یبار باز گشودم، عرق سرد نیاول  یاسناد و مدارک مادرم را برا ی اضطراب در صندوقچه  با

بود، مادرم   میبافت شده از موها یآمد دسته ا د یکه در نظرگاهم پد  یش   نیرا محو کرد. اول دگانم یو د وستی پ میچشم ها ر یبه کو
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داشت، موها را کنار    ینگه شان م یادگاریانداخت و به عنوان   ی کرد، آن ها را دور نم ی را کوتاه م مان  یبار موها ن یاول ی برا ی وقت

زدند. چهره    ی بودند که مرا دخترم صدا م  ی من، آن دو نفر هم کسان یک ی. دمیگذاشتم و به قاب عکس کوچک و سه نفره مان رس 

پر پشت   سوانیاش، گ ده یسبز مادرم فرو رفتم، قد بلند و اندام کش انچشم  یگذراندم، در خلسه  و مهربان شان را از نظر   بایز ی

که اندازه اش به وسعت   ی دروغ  انیتنگ شده بود، گرچه مادرم نبود اما م ش ی. دلم براخاص بود  میبرا  زش یاش، همه چ ی و مشک

شده بود و دست و   ده یبغض دم شدتاز  مینبودم، کرد. گلو  که از وجودش  ی اش را خرج من یبود بزرگم کرد و مهربان ایتمام دن

ها را ناخواسته خون خواهم   ی لیشوم دل خ دهیدانستم اگر پاش  یخود بودم و م  دنیو هر لحظه در انتظار فرو پاش   د یلرز ی دلم م

به کلماتش ساختم. اسم مادر   رهیکرد. عکس را کنار زدم و پاکت پلمپ شده را گشودم، کاغذ تا شده را باز کرده و نگاهم را خ

متورم تر شد،   می گلو  دم،ینامش کش یپدرِ مادرم باشد. دستم را رو  ی احتمال داشت برا میها دهیکه بنابر شن   ییام، امضا یواقع

  ی بال بال م می مادر ها ی نگشت و من داشتم برا دگانم ید ر یرسوخ کرد اما باز لطف خدا شامل کو میدر تک تک سلول ها  یچارگیب

  که یرا ت وار یبرخاستم، د میبمانم، صندوقچه را همان جا رها کردم و با ضعف از جا داریب  نیاز ا شتریکه ب  دمیدر خود ند  ی . توانزدم

که به جانم انداخته بود به   ی خواست با ضعف ی داد و م  ینم یشدم. مغزم فرمان رونیب ی جان خود کردم و روانه  یب  کریگاه پ

  ی کردم در خانه در حال شکستن است ول ی قابل درک نبود. احساس م  میبرا یز یچ چیمن ه  ناقوس خطرش گوش فرا دهم، اما

که   دم یمعلق. د نیو خود را در هوا و زم  دمید  ی خانه را وارونه م د،یایانجام دهم که درست از آب در ب یچه عمل د یدانستم با ینم

خوب شدن   یبارها برا د یشناختمش، شا یم  د ی. شااندام و بزرگ جثه  بای بود ز ی در خانه را از هم شکافت و داخل آمد، مرد یکس

را در وجودم دواند اما مغزم فرمان درک   یاحساس بد  واری در د میرا در چنگ گرفتم، برخورد ناخن ها واریحالم تالش کرده بود، د 

قرار   دمی د  ررس یاست در ت  د یبودم ام دهیکه حاال فهم  یغضب ناک  یوشم زده شد، چهره  در گ ی ا ی لیداد. س  ی کردنش را نم

را محکم گرفتم و   شیخود را فشردم و دست ها یزانو زدم و گلو  شیروا اما جلو  ا یحرام بود  یدانم کارم از نظر شرع  یگرفت، نم

 .ختمیام اشک ر یپناه ی ب یبرا ده یگذاشته و آرام  شیپا یمقابلم نشست سرم را رو ی وقت

 

هم نا   د یشا ایام،  ی مادر  ی. خانه  نمیعادت کنم و بتوانم اطرافم را بب د ی خورش  ی را باز و بسته کردم تا به انعکاس اشعه  چشمانم

 ! یمادر

اما از نگاه کردن   ستادمیا نه یآ یدوش انداختم، جلو   یو سبز رنگ را رو   ف یبرخاستم و پتو را کنار زده و بافت ظر م یرمق از جا یب

را در سلول به سلول تنم   یکرده ام، دگرگون  ر ییتا آسمان تغ نیکردم از زم ی م ال یدانم چرا اما خ  یبه خود هراس داشتم، نم

توانستم   ی حرکات خود داشتم و نه م یرو  یکردم و نه ترک! نه کنترل  ی، نه درکش م بود  ب یم عجیکردم و حال و هوا یاحساس م

داد. فقط    ی خواست آن را سوق م ی که دلش م ی شده بودم که هر کس به طرف یعروسک ه یمساعد کنم؛ شبحال دلم را   یکم

کردم. دوست داشتم فقط   ی م ی نبود، زندگ هم م ش یبرا ندهی را از دست داده و آ زش ی که همه چ یو همانند آدم دمیکش  ینفس م 

  یدانستم، فقط م  ی بدش را نم ایکنم، خوب   جادی ام ا ی در زندگ ی خواستم تحول یتر بگذرند. خسته شده بودم و م   عی ها سر هیثان

و تلفن همراهم را   گشتم ام را تباه تر نکرده اند. به عقب بر نده یو آ اورده یبدتر بار ن  یدهم تا فاجعه ا  ریی را تغ  یی زهایچ د یدانستم با
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با لرزش   د،یجانم را ماس  یب یاش خون در بند بند انگشت ها ی در شاهرگم نشست و سرد  غیاش همانند ت یبرداشتم، قسمت فلز 

هفته شماره ناشناس را لمس کردم،   ک ی یبار ط  نیهزارم یبود، آرام، آرام صفحه اش را گشودم و برا   میکه درون دست ها ی فیخف

چاره   گر یفرا دادم، د رونیب نه یس  ی از عمق وجود در حفره  ی آه وس یداد و من ما ی خبر از نبودنش م یکس  شهیماما باز مثل ه

و سه   ستیب یکلمه همه   کی نیچرا؟ هم م یآورد بروم و بگو ایکه مرا به دن  یزن  دنیخود به د  یکه با پا ن ینداشتم جز ا یا

 ام را در خود پنهان کرده بود و کاش بفهمدش! یسالگ 

 

تنگ شده بود، اما با خود عهد بسته   میها  ییکوچک و همدم تنها یفرشته   ی راخانه شدند، دلم ب  اط یوارد خانه ح  د یو ام ایدر

  مگون یکرد، قاب فربه و رنگ س   یم ینیدوشش سنگ   یمدرسه اش رو  فی بدتر نکنم. ک  ن یبودم سمتش نروم و حال خودمان را از ا

عشوه دادنش جانم را   ی و مثل گذشته نازِ چشمانش را بکشم و پا  رمیکرد تا بروم و در آغوشش بگ  ک یاحساسم را تحر شیمایس 

  ی بدهم، م  میایدر  ایدست خود  ی خود و قلبم بسته بودم بزنم و با احساساتم کار نیکه ب  یعهد  ریتوانستم ز   یقربان کنم، اما نم

اش با   ینیری شد و ش  ی دلم آب مافتاد، قند در   ی م ش یاما تا نگاهم رو ست یگفتم دوستش ندارم چون؛ از پوست و استخوان من ن

بروم،   شوازش یمنتظر بود به پ ستاد،ی ا می آوردند. رو به رو یرا به وجود م  ی ملس یآمدند و  مزه   ی طعم تلخ عقلم گرد هم م

است تا   هترنباشم ب چیبهتر بود، ه شیطور برا نیا د ی! شاگریشد د یرا داشتم اما نم دنشیراستش خودم هم انتظار در آغوش کش

 شود.  سیاش خ یو چشمان آب زد یام اشک بر ی در فراغ دور ستم ین ی وقتم را صرفش کنم و وقت مه ینصف و ن

 . د یکش ایشود دست پشت در یاز من بلند نم یبخار چیمتوجه شد ه یوقت  د یام

 . یخور یسرما م  زم،یجان برو داخل عز ایدر-

 .ند برگشت و سرش را بلند کرد تا بتواند مسلط حرف بز ایدر

 شش؟ یمن برم پ  ایجا؟  نیا ی ارینهال رو ب یشه آبج  یم  د یعمو ام-

.  د یاش شد نگاه تاسف بار ام جهیبرخورد و به جگرم رسوخ کرد، نت میبه استخوان ها نیزهرآگ  ی کرد، کارد د یکه از ام  ییتقاضا با

 پدرانه اش کرد.  د یشا  ایدر ی مردانه و برا یزانو زد و چهارچوب صورتش را در حصار دست ها  ایدر ی پا یجلو

 . میرو بردار تا بر فتی گرم عوض کن و تکل ی پالتو ه یفرمت رو با  یشه، برو لباس ها ی م زم یآره عز-

 را در آغوش گرفت.  د یو ام د یخند  ایدر

 ها؟!  یگردم، نر  ی االن برم-

 . د یه داد و لپش را کشاو را از خود فاصل د یام



 دن ریگ ینفس م هم ها چشم

174 
 

 شم.  یم  یدارم آدم برف   ایخانم کوچولو، زود ب  رمی گ ی م ده یحرفت رو نشن-

طرفم   د یحاضر شود. ام د یام ی رفتن به خانه   یتا برا  د یکند، دو یکرد و بدون آن که به من نگاه  یگرید ی سرخوشانه خنده  ایدر

قرار   ییخواهد وجودم را در بند سرما یدهد و م  ی را به طرف تنم سوق م ییدارد سرما  یکه بر م   ی آمد، حس کردم با هر قدم

 .شوم  کینزد ایکه گرفته ام بردارم و به در یاشتباه میقلبم را احساس کنم و دست از تصم  ی دهد که بتوانم گرما

دانم چرا شهامت  ی م، نمدوخت   نیرنگم را سفت تر دور گردنم محصور کردم و نگاهم را به زم یشال گردن زغال ستاد، یا مقابلم

  دم یرنگ و براقش در راس د ی قهوه ا ی. بوت هادمیکش  یبدوزم خجالت م شیکه نگاهم را به چشم ها  نیسابق را نداشتم و از ا

 .د یچی گوشم پ  یدر الله ها شیقرار گرفت و انعکاس صدا

 سالم. -

در دهانم   یکردم زبان   یتوانستم و احساس م  یاما نمکنم،  یزبان کلوپه شده ام جار  ی رو  یدهان باز کردم تا کلمه ا یبار نیچند 

 . ستینبوده و ن

تر شد و   ک ینزد  د یاش با آب درون حوض برخورد کرد. ام خته یاز هم گس ی آمد و انعکاس پرتو ها د یدر آسمان پد  ی ا صاعقه

 اش را در آورد.  یمشک  یدستکش ها

 . می حرف بزن د یزنه شرمنده نباش؛ با یکه به خواست خودت ازت سر م   یوقت بابت رفتار چیه-

را هم در خود   انم یجسارت جواب پس دادن به اطراف د یقرار داشتم که خود انتخاب کرده بودم، پس با ی اکنون در گرداب من

 دادم، سر بلند کردم و به حرف آمدم.  ی پرورش م

 ...ب  م،ی زن ی حرف م م یاالن هم دار-

را نازل   ید یو باران شد   کیظهر بود هوا را تار کیکه ساعت   نینشان دهد و با ا ی آمد تا خود یگرید زیوحشت برانگ  ی  صاعقه

در قالب خودِ    گریآدم د کیداده بود، مثل من و ساخت  ه یرو  رییدفعه تغ  ک یشدم. هوا  کینزد  د یبه ام یو کم دم یکرد، ترس 

. ترس درون وجودم صد هزار  د ید  یرا نم یدفعه همه جا خاموش شد و چشم، چشم ک یکه   میداخل برو می سابقم. خواستم بگو

خورد   یقطرات باران به گوش م  یآمد، فقط آوا  ی نم یی. صدادمیرا نال ا یرا چنگ زدم و اسم در د یام  یو یو پال  افتی ش یمرتبه افزا

 چراغ تلفن همراهش را روشن کرد و دست من سپرد.  د یکردند. ام یم  ی ام در آسمان از خود مهمان نوازکه ناهنگ   ییو صاعقه ها

که بهش وارد شده منتظره    ینترسه، االن از شوک ایتا در یرفتار کن  ی. حواست باشه عادام یبرو طرف خونه، من هم پشت سرت م-

 . هیگر  رِی تلنگره که بزنه ز هی
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شناخت   نیکنم که چه باعث ا نیرا سبک و سنگ  م یشناسد، اما وقت نداشتم کارها یاز من م شتریا بذهنم گذشت که خواهرم ر  از

 سپردم.  د یرا به ام ی و گوش  می ستادیا ی. در چارچوب ورود دمیرس  ی م  ایبه در د یشده، با

 صداش کن.  د؟یام-

 باشه، تو آروم باش.-

 خواست. یرا م شیایکرد و در  یم  ینا آرام نه یکند، قلبم درون س  شیدایبتواند زود تر پ د یتا ام ستادمیجا ا همان

 . مییجا نیمن و ساحل ا  رون،یب ایجان ب  ایدر  ا؟یدر-

  م یعظ یمیگشت و به استقبال ب یخال بی نشد و من ته دلم عج یو لطافت، بارها و بارها، اما از او خبر  یکرد، با مهربان شیصدا

 لب به اعتراض گشودم.  ی مرتعش  یشده بود، با صدا  ریسراز م یشدم، اشک ها کی نزد د یرفت. جلو رفتم و به ام

 داخل؟  ومد یپس؟ م...مگه ن ستیچرا ن-

 گوشم حس  یرا در دهانه   شی. صداد یکه گرما در وجودم غلط ی آن قدر ک، ینزد یل یشد، خ کمینزد

 

 ل درک نبود. قاب م یآتشِ بر پا شده درونشان برا ی ول کردم،

 .ادیب  ی اون منتظره تو ازش بخوا اد،ینم رون یرو صدا کنم ب ایدر  نم یمن اگه تا خود فردا بش-

 صحبتش کرد و دوباره نجوا کرد.  یمکث چاشن یکم

 و رگ خوابت دستش!  استینقطه ضعفت در ی دون  یم  یزود باش دخترخوب، با خودت لج نکن وقت -

 روان شناس ها! نی ا دند یفهم یگفت را قبول داشتم، چه ها که نم ی که م یکردم، کلمه به کلمه ا  تعجب

 ؟ی چ ومد یاگه ن-

 . میزن ی م گه یحرکت د ه ی  یشد که تو گفت ی که گفتم رو بکن، اگه اون ی اول کار-

 باشه.-

 گونه صدا زدنش تنگ شده بود.   نیا یرفتم و در اتاقش را باز کردم، دلم برا  جلو

 من؟  ی ایدر-
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را   میتوانست بغض گلو   یشد، نم ی م خته یحمله کرد، هر چه قدر اشک ر  میمایروح س  ی ب یانم، به قلعه  درون چشم م یعظ البیس 

 زدم.  شیبار صدا نیدوم ی در دستم فرو رفتند، برا  م یدر را در مشتم فشردم و ناخن ها ی  گرهیکم کند. دست

 من؟ دلت واسه بغل کردن من تنگ نشده؟ ی خانم کوچولو-

  ه یگر  ایدانستم بخندم  ی آمد، نم رونیب شیلباس ها  نیه آمد، روح و روانم آرام شد و جلو رفتم، از بباز شدن درب کمد ک یصدا

ام چسباندم، کالهش را   نهیس  یکار چه بود. نشستم و سرش را رو   نیدرست تر  دمیفهم د یدر آغوشم کش  یوقت ا یکنم، اما در

  دهیرس  انیماه خودم را از وجودش محروم کرده بودم و حاال که غم هجرانم به پا کی  تم،عطش داش  دم،ییرا بو شیبرداشتم و موها

  یکردم، خواستم دوباره برا ی م یو هم رفع گرسنگ  ختم یر ی ** هم اشک مد یشدم. صورتش را بوس  ی م راب یس  د یبود، با

زند.   یشده و پلک نم ره یخ م یامتوجه شدم به چشم ه ، یکم گوش  اریکنم، اما عقب رفت و با وجود نور بس ی داور شیپ دنشیبوس 

  هی گر یکردم، اما صدا ی معاوضه اش نم ایدن  نیدر ا ی زیچ چ یشدم که با ه یدر آغوشش غرق لذت و آرامش دم، یانتظار نکش ادیز

گذشت و چراغ ها    قهیکردم، چند دق ی نزدم و فقط آرام نوازشش م یحرف چیجان سوزش، فرصت نداد آرامشم مستدام باشد. ه ی

از اشکش   سشیچشمان خ یبود، متوجه   ستاده یاز ما ا یکم  یکه با فاصله    د یمان صفا دادند. نگاهم به ام ی با خانه  آمدنبا 

 شدم.

 

 پر جذبه اش را از نظر گذراندم. ی آلود چهره  غم

 رو دارم.  دنشید   یبه خودم فرصت بدم، اما من آمادگ  ی گ  یم  یشما دار-

  چ یپر پ یابروها انیم  یپرتاپش کرده بودم که منحن  قیعم ی حرفم در تالطم ن یبا ا ییبود، گو  دایحرکاتش هو از تک تک ی کالفگ 

 و تابش نقش بست.

 ؟یمقابلش فرض کن  ی شه خودت رو یاالن م ؟ یرو دار دنشی د  یآمادگ ی د یچه طور فهم-

 نه.  ایهنوز زنده ست  نم یبب د یاص...اصال با نمش، یتر بب ع یهر چه سر د یفکر کن، اون مادرمه و من با  یمنطق  کمی د، یآقا ام-

اشک در چشمانم نقش بست و زخم قلبم   دم؟ یرس  ریرا در قاب دستم محبوس کردم. نکند زنده نباشد؟ نکند د  یصندل  ی  دسته

 .سر باز کرد 

 تحمل ندارم. گه یچون د نمشیبب  د یشه، من با یم  بمیکم تر نص  دنشیره شانس د  یکه داره از دست م ی هر لحظه ا-

 .د یاز عمق وجود کش یآب را باال برد و نفس سوزناک  وانیل

 ؟ یبر یخوا ی م  یک-
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 دست برداشته.  شیقابل باور نبود که از تصم  میخوردم و برا کهی

 فردا. ن ی..اگه بشه هما.-

 .دست من امانت  ایفرستم، در یرو جمع کن، نهال رو همراهت م  لتیپس برو وسا-

 باشه.  ایخوام در ی اما م-

 نگاهم کرد.  یعصب

 . ارمشیمونه، الزم بود من م یجا م  نیا ایو در  ادیساحل؟ نهال همراهت م-

 را برداشتم.  فم ی بلند شدم و ک مستاصل

 .ممنون  ز یباشه، بابت همه چ-

 ؟یبهم بد  ی قول  هی قبل رفتن  د یبا-

 رخش دوختم.  م یو نگاهم را به ن  برگشتم

 ! ؟ی چه قول-

نقل مکان کرده   د یشا ،یکن  داش یپ یتون  یراحت م  یرفت ی فکر نکن که وقت  نیفقط به ا ،ی خودت رو نباز ید یشن ی زی که هر چ-

 ... دمیباشه و شا

 . نمیچیجا گذاشته پازل روانشناسم را ب یکردم خودم تکه   ی نداد، سع ادامه 

از رو بستم،   ریشمش گه یسرم اومده که د  یی مدت بال ها نیباد ها بلرزم، ا نیکه با ا ستم ین ید یمرده باشه؟ حواسم هست، من ب-

بلند   گمیو م ام یکه بخواد نازم رو بکشه، به خودم م  ستین ی کس نمیب  ی و م ام یبه خودم م یکنم، اما وقت  ی کنم، قهر م ی بحث م

 .ی شو، تو فقط خودت رو دار 

 ام سبک شد.  نهیس   یکه مجرا   دمیکش  یرا نگرفتم، آه سمیخ ی کرد، چشم ها  دایپ ی در نگاهم تالق نگاهش

پس ادامه نده و   ، یارزش دار ایمن و خانواده ام و از همه مهم تر در  یچه قدر برا یدون   ینکن، تو م یانصاف  ی ب انتیدر حق اطراف-

  یشانیپ یاز دو چشمانم سقوط کرد، رو  یکنار و برگردون به عقلت. هم  زمان اشک درشت  یو گذاشت ی د یرو که بوس  یاون منطق 

 کردم.  یمعرق را احساس  ز یر یام قطره ها 
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فهمم من   یس فردا م فردا پدرم، پ  ره،یم ی شدم؟ امروز مادرم م دهیگز  د یو سف  اهیس  سمانیاز ر یعمل کنم وقت یچه طور منطق -

 قبول کردن؟  یرو به فرزند خوندگ 

 .ستادیام ا یقدم  کی شد و در  کینزد

  ، یهست یتونست تحمل کنه، اما تو قو  یکدومش رو نم چ یگرفت ه یتو جا م  ط یشرا یتو  گه ید یکی اگه  د یشا ، یکامال حق دار -

پاشه   یعسل م نیشه که ع یم یشدن  ه یهمه نشدن،  نیدونم، ته ا ی دم م  یساله بهت مشاوره م  ک یکه  ی کس ندونه من چیه

 و خم رو برو.   جیداستان پر پ نیدم، فقط جا نزن و تا آخر ا ی م ول کنه، بهت ق ی م ن یریوجودت رو ش  ی دلت و همه  ی تو

 .دمیجنگ  یم  د ی، پس بابود  لمیکه باب م ی مردانه گرفته بودم، قول ی آرامم کرد، قول شیها حرف

 بدنم احساس کنم. ی رو تو یانرژ  ی که ته مونده  یزنم تا وقت  یجا نم-

 خورد؟  که یخنده اش  یقلبم چرا از انعکاس صدا د،یاحساس کردم دلم لرز د،یخند 

تا   یقشنگ کن   زیو نگاهت رو نسبت به همه چ  یسرشار از حس مثبت باش  د یخوره، با یبه درد خودت م  ت یانرژ ی ته مونده -

 .یمطلوب برس  ی  جه یبه نت  یبتون

 . دمیکوب نیرا به زم  میاما خوش حال پا کالفه

 کار کنم؟  یچ ی گ یخب االن م-

 ؟ یدار یاعتراض رون، یب م یر ی شام م ییحاال شد، شب چهار تا-

 کار؟  یخوام چ  یندارم، جرات م یجرات نقض حرف هات رو وقت-

 کرد.  ی گرید ی  خنده

 . یحال بحث کردن ندار ، یجرات که دار-

 ؟ یندار  یدرسته، فعال امر  قای دق-

. اگه افتاد واسه  ارمیب  ریکنم واسه فردا بتونم گ ی ها رو جور کنم، منتها فکر نم ط یخوام برم بل  ی من هم م م، یصبر کن با هم بر-

 ست؟ ین یپس فردا مشکل

 هم روش.  گهیروز د ک یهمه صبر کردم،   نینه، ا-
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  یر یمانند نره ش  یوحش  یو تا حدود  یکرد. با چشمان و ابروان مشکغضب آلودش روحم را شکافت و در عمق وجودم رسوخ  نگاه

 که انگار در فکر پاره کردن طرف مقابل و شکار است. ی شده بود. طور رهیبه من خ ده یکش ی نیدرنده، با ب

 من انجام نده؟  یرو بدون هماهنگ  یمگه من نگفتم کار-

 . میدر قانون وارد بش  از یخواست ی و م  یکرد ی عنوان قبول نم چیگفتم به ه ی اگه م-

 به عقب برداشت.  یو کالفه قدم   د یکش شیها شی اعظم ر ی توده  ان یم یدست

 . یداد  ی رو سر خود انجام نم ی و کار  یشد  یواسم ارزش قائل م   د یمن ازت خواستم و تو با ، یستیتو با بچه طرف ن-

نگاه کردم. افکار منفور و آغشته از ترسم   د یکش   یم  ادیفر جانی شد و از ه  یکه سوار بر تاب تاب، توسط نهال عقب و جلو م  ایدر  به

 کردند. دنیبه جنب ک یام را تحر قه ی جراحت پس دادند و رگ شق یبو

  ی چه حال یمن تو  ی د ید  یو م  یشما بود  لیکردن نداشتم، اون اوا یاحترام یب ایمن قصد سر باز کردن از حرفات   ایبه جون در-

 گرفتم ضد عقلم بود.  یکه م   یمیبودم، هر تصم

  اد؟ یب شیپ ی داد ممکن بود چ ی اگه اون شماره جواب م ی دون ی م ،یاشتباهت رو رنگ بزن  ن،ییو تب  یتراش  ل ینکن با دل یسع-

 ؟ یبهشون زنگ بزن ی با کدوم جرات تونست ؟یشد  ده یافراد دزد نیکه به دست هم ی اصال مگه تو نبود

بخواهد   لی کردم، بدون آن که دل ی م یمهربان بود و من هر کار خبط   یرا نداشتم، مرد مقابلم زمان ش یگوارش حرف ها لیپتانس

دن من  را گر ری بود تا تقص یز یچ افتنیکرده بود که در طلب   رییتغ  یزیداد، حاال چه چ   یو به بحث خاتمه م   رفتیپذ  ی عذرم را م

 ندازد؟یب

قلبم به رنگ    ی  چه یرا درون در  د یام یکردند و تنها روزنه   قیعم یشروع به بارش  ی گریپس از د یک یمالحظه ام  ی ب یها اشک

 و مات کردند.  اهیآسمان س 

 ؟ یها رو گردن من بنداز ریتقص   یکه همه   نیا ؟ی رو ثابت کن ی چ یخوا  یم-

برگرداند و لب به   م یام با هم شروع به تاختن کردند. بستوه و آشفته، نگاه سوزناکش را رو دهیشور ی باران و اشک ها ز یر قطرات

 .تعرض بر گشود 

 ! ؟یگ ی م ی گم؛ تو چ ی م ی من چ-

 و لباس رزم بر تن کردم.  ندازد یجگرم را به آتش زبانش ب نیاز ا شتریبزند تا ب ی گریندادم حرف د فرصت
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زبون به دهن    ی انگار بر خالف انتظارم هر چ یول  روان پزشک بودنت  یمن هم گذاشتم پا ، یگفت یخواست  یتا االن هر چ ه؛یکاف-

به   نیاز ا م،یهات شد  ی مردونگ  ی شرمنده  یکل  ،ی جا بهمون کمک کرد نیشم، ممنون که تا ا  یمواخذه م   شتریب رم یگ  یم

 بعدش با خودم. 

  ی و ب  یرو  شی پ یلرزان مرتعشش اجازه   ی برداشتم، اما صدا ی قدم مودنشیرا نگاه انداختم و به قصد پ ایمانده به در ی باق ریمس

 را نداد و دستانم را خلع سالح کرد.   میحساب کردن حرکت پاها

 بمون. -

 چرخاندم.  کنار زده و زبانم را در دهان   دهیشور ی  اچه یشرمم را قبل از به راه انداختن در یمصر و ب ی پشت دست، اشک ها با

 ؟ یبزن  تم یروح و شخص ی  شه یبه ر شه یت  نیاز ا شتریبمونم که ب-

 واکنش نشان دادند؟  ام  ی در چند قدم  یروح و روانم به حضور مرد  ایشد و پشت سرم قرار گرفت، هوا دم شده بود  کینزد

خنده هاتون دست از   یصدا ه یثان کی که  م یبساز یا  انهیو آش  میسر و سامون بد  ت یزندگ یفقط بمون تا با هم به خرابه ها-

 هاش برنداره.  واره ید

 دست من نبود.   گریتسلط حرکاتم د یی بند نبودم، گو میپاها  ی دم رو ک یدرون لحنش را نداشتم و   هامیآن همه ا توان

 ؟ ی طور نیا-

 ؟ یچه طور-

 مرهم و همراهم بود؟   یکه روز   یبا تحمل سرزنش شدنم توسط کس-

 . یرو دور از چشمم انجام ند  یو کار  یشم اگه باهام رو راست باش  ی نه، همراهت م-

 شدم.  یروانه شده در قلبم م قتی داشتم و منکر حق  میدرونم ب یاش بُراق شدم، از غوغا ی برگشتم و در چشمان وحش سمتش

 هام؟  یکار  یمخف  یهات رو بذارم پا  ی بد خلق نیا یهمه   یعنی-

اش را   اختهیبه   اخته یام انداخت و  دهیو نفس پر حرارت، اما پر دردش را همچو آتش به جان صورت سرما د  د یرا دزد چشمانش

 گرم کرد. 

 نپرس.  ینه، ول -

 چرا؟-
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  یگفتم دچار دوگانگ  ی اش را مهمان کرد، اگر روان پزشک نبود م ده یکش ی لب ها  ینرم شده بود و لبخند محو  یکم  لحنش

 دانم!   یکردم درست بود، نم  یچه حساب م ی را پا شیدرون گفته ها هام یرنگ عوض کردن و ا نیشده است، اما حاال ا تیشخص

 . اینهال و در شیپ میساحل خانم؛ حاال بر ی اریسر در ب زی از همه چ ست یچون قرار ن-

 . ستادیمتوجه شد با او هم گام نشدم، ا ی تر از من راه افتاد و وقت جلو

 . گهید ایب-

شکلم نهادم و به اجبار با او هم گام   یلیصق  یقابل درک نبود و پا بر افکار و سوال ها م یبرا شیکدام از حرف ها و واکنش ها چیه

 .شدم

 

و نهال را   د یبه همان اندازه هم توان جواب پس دادن به ام  ی خوردن نداشتم، ول یمنو را آورد و مقابلمان گذاشت، اشتها گارسون

 . دمید ی هم در خود نم

 خورم. ی من هم م  یواسه خودت سفارش داد  ی نهال هر چ-

 نهال و دوستش را فراموش کردم.  ی مسائل خود بودم که به کل ماجرا ری را در چشمانم دوخت، آن قدر درگ نگاهش

 .یو تو دوست نداشت  میخب اومد  زم؟ یچرا عز-

 .در وجودم دواند   قیعم یکرد و لرزش  ی م ی رابرب خ یاش با  ی گذاشتم، سرد ز یم  ی شه یش  ی را در هم قالب کردم و رو میها دست

 خورم.  یباشه م ی نه، هر چ-

دلم   دمیترس   یرا احساس کردم اما برنگشتم، م  د ینگاه ام ینیسنگ  د،ینپرس  یز یچ گریام گشت و د ی قلی احوال ناگوار و ث متوجه 

 رفت. یبه تاراج م  تم یثیرسوا شود و دستم را بخواند، در آن صورت ح

 تیشوند و نها ض یفعال شدند تا از به گوش سپردنش مستف میکه عزم آمدن به گوشم را کرد، تک به تک سلول ها شیصدا

 استعمال را ببرند.

 حفظ ظاهر کن.  ا یدر ی حداقل جلو-

داشت   یمنت چیه  یگناه بود، اما ب ی بودن شان چه ها که نساختم! دستمال سفره برنگ  ی ساده بود، اما من از ب ی کلمه  چند 

 زد.  یکرد و دَم نم یرا تحمل م   میفشار دست ها
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 کار کردم؟  یچ-

 به مغز دستم رساند. میو ناخن ها د یکش  رونیبود که دستمال را از دستم ب میمن و کارها ی شش دنگ حواسش پ یی گو

 گم.   یم  نیا یواسه   ، یکن  ینم ی کار چیه-

  میمواخذه ام نکند؟ کالفه از جا گریکردن نداده بود؟ مگر قرار نبود د ی همراه ی وعده  شیساعت پ  کی انداختم، مگر  ریبه ز سر

 برخاستم.

 گردم.   یبه دست و صورتم بزنم، بر م  یآب  هی رم  یمن م -

 به نظر آمدند.  ف یکرد و هر دو ضع  دایپ یبا هم تالق یصندل ینهال و پاشنه ها یصدا

 ام؟ یهمراهت ب  یخوا  یم-

  یکه ب  میاشک حلقه شده در چشمان گله مندم را با باال گرفتن سرم مهار کنم، اما توان کنترل بغض آوار شده در گلو توانستم

 هنگام سر باز کرده بود را نه. 

 . ستینه نهال جان؛ الزم ن-

دهان بردم تا آن   ی کرد را رها کردم، دست جلو  یکه داشت ضعف مهمان قلبم م ی و بغضگرفتم  دهیاطراف را ناد ی آدم ها تمام

پناه بردم و   یداشت، افشا نشود و جمع حاضر را از غم درونم آگاه نسازد. به اتاقک  ی صد تن یام حکم وزنه   نه یس  ی که رو ی ادیفر

بود توجه ام را جلب کرد و نگاه حسرت وارم را   شش یآرا د یکه مقابلم مشغول تمد   یدختر یبایز  ی کز کردم، خنده   یگوشه ا 

  ریو دلم آه بکشد. ش  ندازم یب ی کس یخود انداخت. چشمانم را بستم تا مبادا نگاه حسد وارانه ام را بر خنده و زندگ ی رو  یا قه یدق

آب   میموها  ی صورت و حت یبار رو  نیچند  تم،بازگشبه خودم  شیاز سرما د یکردم، شا لیآب را گشودم و به سمت چپ متما

شانه ام نشست و مشت   ی رو یقابل فهم بود، دست میگونه ها ی اشک را رو یاستخوان سوز باز هم گرما یبا آن همه سرما ختم، یر

 زد.   یجالب بود، لبخند مهربان م یخنده اش برا یبود که صدا یکرد، نگاهش کردم. همان دختر  یپر از آبم را خال 

 آخه حواست کجاست؟ ،یشد  ی خفه م یداشت  زمیعز-

بکوباندش و لعنتش   نیتواند به زم ی و تا م  ردیاش را بگ  قه ی کند،  دای را پ میها ی همه درماندگ نیا  لیدر صدد بود تا دل حواسم

 کردم.   یجار م یبر لب ها یفهماندم؟ لبخند تصنع  یها را چگونه به او م  ن یکند، اما ا

 گرمم شده بود.   ن یخفه کننده است، واسه هم کمیجا  نیا ین...نه، فضا -

 .شکلش کش آمدند  یکرد، چشمان بادام  یو تک خنده ا  د یبه شانه ام کش یدست
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 هواست؟ یات هم از گرما  هی گر-

 چانه ام برد و صورتم را مقابل خود قرار داد.  ری کردم، دست ز ی شالم باز ی بافته شده  یانداختم و با لبه ها  ریبه ز سر

  ا یقشنگت رو نداره، دن ی ارزش قرمز کردن چشم ها یا  گهید  زیچ چیو نه ه  ایدن  نیا ی هوا، نه آدم ها یگم نه گرما ی من که م-

چه طور   ی ول  ستیگذره، گذشتنش مهم ن  یهامون داره م ه یثان میکه قدر دان باش  ن یا یو ما ب ستی کس موندگار ن چ یدو روزه، ه

به   ،یکن  یخواد. تالش کن و بخواه شاد و مفرح زندگ  یکن که دلت م  ی زندگ ی جور ونلذت ببر و ا  ی تون ی گذشنش چرا، تا م

 . یرس  یحرفم م 

دو روز بود و من    ایبود، دن بایچه ز شی. حرف هامحو شد  دم ید ررس یکوتاه از ت یزد و با نگاه ی ام بوسه ا یشانیشد و بر پ کینزد

  شهیو هم  ستین ی کردن کاف یشاداب زندگ ی گفتم فقط تالش برا ی م ش یا براماند ت  یروزش را شاد بودم، کاش م می فقط ن

  شیسفارش ها که شامل ش  ستم، یویپ اینهال و در د،یام یصورتم به جمع سه نقره   ناست. بعد از خشک کرد  ل یسرنوشت هم بخ

شده بود و همه منتظر بودند من بروم تا   نییتر  زیم  یشد رو  ی م گریپرورده و انواع مخلفات د تونیکباب، برنج، ساالد فصل ز

 .شروع به خوردن کنند 

 .نیمعطل شد  د یببخش-

 با اخم اسمم را خطاب کرد.  ایدر

 اجازه نداد غذا بخورم.   د یعمو ام یده ول   یشکمم داره صدا م  ؟ یساحل کجا بود-

 کردم.  یرا سرزنش م د یام د یهم نبا یاز طرف یام گرفته بود ول  خنده

 . زمینق زدن غدات رو بخور عز یکرد، حاال هم جا ی رستکار د  د یعمو ام-

 ام گره خورد.  یشانیبه پ یز یبغل برد. اخم ر ر یرا جمع کرد و دستانش را ز شیها لب

 بود.   رونیشرط آوردنت به ب نیا م، یقهر و ناز نداشت ؟ا یدر-

 سر و ته مان مداخله کرد.  ی بحث ب انیم د یام

 جان غذات رو بخور.  ایدر-

 از گوشت درون یا که یرا برداشت و با کمک چنگال ت قاشق
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 چپاند.  ایو در دهان در  د یرا بر ظرف

 کنم، تموم کردنش با تو.   یمن افتتاحش م-

که فقط    یآرام، جور د یمشغول خوردن بودم که ام ختم، ی ر مویآب ل  شی کاهو برداشتم و رو ی تکه ا م، یشروع به خوردن کرد همه

 بشنوم گفت. من 

 نکن که باعث بشه باهات قهر کنه.  یکار  ، یندار دنیتوان ناز کش که؛یهنوز کوچ اینره در ادتی-

 مقابلم انداختم، همه جا خوردند.  یا  شه یرا در بشقاب ش  چنگال

 باشه.-

  هی ر یخوشش روانه   ی  حهیمقابلم که را یهم نکردم. خودم را با غذا یفکر   د یدلخراش ام  یراجع به رفتار ها ینگفتم، حت  یزیچ

 را نداشت کردم.   میکردن اشتها کی شده بود، اما توان تحر میها

 

وجودم شده بود،    یکه از نوع خبر دادنش روانه  ی نشستم، با دلهره ا شی شکل نهادم و رو به رو لیمستط ز یم ی را رو ی چا فنجان

 لب گشودم. 

 ؟ ی ریبگ  ط یبل ی تونست-

 را باال برد.  ی چا فنجان

 نه. -

نا آرامم راحت شد، اما من بودم و هزاران   الیگفتم خ ی م د یبا م،یلب به حرف بگشا ی خواستم رو راست باشم و منطق ی م اگر

 پاسخ در ذهنم.  یسوال ب

 چرا؟ مشکل کجا بود؟ -

  یم لشانیآزار انداخته و داشت به خاکستر ما  یب ی که آتشش را به جان چوب ها ی ا نه یکوتاه انداخت و به سمت شوم ینگاه

 کرد، رفت و مشغول بر هم زدنش شد.

هم نشد   نی ا یول رم یبگ  مایهواپ ط یراه ها بسته است، خواستم بل  یتونه ورود و خروج کنه و همه   یچون برف اومده، قطار نم-

 چون هوا رو مه گرفته. 
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آورده بود،   ایکه مرا به دن ی کس دنیاز ند  دم، یکش ی اما نفس آسوده ا یدادم، مخف   هی کرده و به پشت تک  را در هم قالب دستانم

ام را آزادانه رها کردم و لب به   نه یس  یخودم هم قابل درک کردن نبود، نفس حبس شده در مجرا  یبرا لشیشادمان شدم، دل

 حرف گشودم. 

 م؟ یبر  میتون  ی م ی پس ک-

  یبه وجود آمد و همانند من نفس قیعم ی اش، گره ا  یابروان کمان انی کتش فرو برد، م ب ینش را در جبرخاست و دستا شیجا از

 .د یکش قیعم

 هست. ادیشه، عجله نکن، وقت ز یدونم االن نم ی دونم، فقط م ینم-

در ذهنم شکل گرفته بود، که در حال    یمجهول  ی . سوال هادمیشینه، اند  ایشود  یم  ریفکر فرو رفتم و به عاقبتم که به خ در

 حرکاتم بود.  یقدرت تکلمم و نداشتن تمرکز رو  دنییزدا

همه   نیمنقلب وجودم، رنگ آرامش گرفت و کالبدم از ا  یها ان یشر ه،یثان  کیدر  دمش، یبه خود آمدم. در آغوشم د ایدر یصدا با

 مهر گرم شد.

 ؟ یایتو نم رون، یب م یبر می خوا یمن و نهال م  یساحل-

 صورتش بر جا انداختم.  ی و رد بوسه ام را رو   دمیاش دست کش ی شمیابر یموها به

 تو برو من هستم.  زم، ی نه عز-

 آمد.  رون یآغوشم ب از

 باشه پس مراقب خودت باش.-

  ک ی نیکرد. هم ق یاندامم تزر ی  اخته ی اختهیاز جنس گل، احاطه کرد، قلبم با تمام قوا خون را به  ی روحم، روانم را آرامش دلم، 

 باشد که تازه سر  ی ! آن هم اگر از زبان نوگلزیهمه چ یعنیکلمه 

 دم گوشش نجوا سر دادم.   دمش،ییشدم و بو کشیآورده است. نزد رونیغنچه ب از

 . یش  یبا ساحلت طرف م  یاگه نباش من مراقب خودم هستم، شما مراقب باش که -

 را از وجودم دور کرد.  شی صورتم را قاب گرفت و تشو  فش یدستانش کوچک و لط  با

 ؟ یتو ساحل من هست یعنیساحلت؟ -
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 متعجب مانده بودم که به حرف آمد. د، یجوابش را بدهم که نهال دستش را کش خواستم

 و ساحل واسه ما...  ستیخبرا ن ن یجان، از ا ایدر  رینخ-

 در کامل کردن حرفش کرد.  یانداخت، نگاهش به او را اصال درک نکردم، که سع د یبه ام یرا قطع کرد و نگاه صحبتش

 واسه من هم هست.  یعنی-

هم با آن ها همراه شود؟  برخاستم و   د یکرد. تعجب کردم، مگر قرار نبود ام یخداحافظ د یرا به دست گرفت و از من و ام شیپالتو

 را بستم و کالهش را درست کردم.  ایدر  یپالتو  یدکمه ها

 خب؟  ار، یدستکش هات رو ن  ایدر-

 خب.-

 .تخت کرد  ایرا از بابت در المیصورتم انداخت و با گفتن حرفش خ  یبر رو  ی بوسه ا نهال

 دلواپس.   شهیحواسم بهش هست، نگران نباش خانم هم-

چه   ای میچه بگو د یدانستم با  یکه رفتند داخل برگشتم، نم نیاش زدم و روانه شان کردم، بعد از ا  یریپذ  ت یمسئولبه  یلبخند 

 معذب بودم، بدون آن که نگاهش کنم مقابلش رفتم و فنجانش را برداشتم.   د یانجام دهم، از تنها بودن با ام یکار

 رو عوض کنم، سرد شده. یچا-

 کشاند. رون یب حرف، فنجان را از دستم  یب

 باهات حرف دارم.  نیبش ست، یالزم ن-

 را گرفت.  شیرفت و طبق معمول استرس و دلشوره جا نیاز ب د،یکرده بود، به لطف ام قی در جانم تزر  ایکه در یآرامش

 داد.  ی خواهد از چه صحبت کند اما قلب و عقلم گواه بد م  ی دانستم م ی و دستانم را در هم مشت کردم، نم نشستم

 کنه.  یم  ر ییو رنگت تغ ی زن ی هم گره م ی دست هات رو تو  یریگ  ی استرس م ی وقت  شهیهم-

حق با اون   شهی ثابت کنم هم د ی. بارمیرا درست بگ   یروز یکالمم کردم تا از برداشتش منصرفش کنم و پرچم پ یخنده چاشن یکم

 در کارش نبود.  یاست اشتباه قضاوت کند، اما او اشتباهممکن  یو گاه ستین

 اومدم.  رون یسرده، من هم تازه از ب ی لینه، هوا خ-
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و نوازنده اش    یخواست تا آخر عمر خواننده ام تو باش  یانداز شد، ترانه ات را دوست داشتم اگر م نیدر خانه طن  شیو صدا د یخند 

 من.

محض بوده   قت ی حق ی دون  یکه خودت م  ی نکن حرف یرو نداشته که بتونه به من دستبرد بزنه، پس سع نیتا حاال وجود ا  یکس-

 اون هم به زور.  ، یفرو بر یتفاوت   یو توق الک ب ی رو نقض کن

خود قرار   د ید یجلو  شهیو هم م یریطال بگ  د ی حرف ها را با یسر  کی یگاه  《حساب جواب ندارد  حرف》ها گفته بودند  میقد  از

 .میینگشا یی لب به گزافه گوتا   میده

 زدم.   یپوشال لبخند 

 حق با شماست.-

 !حیصح-

 خواندم.  ینماز م شینبود، به پا یاگر کفر و ناسپاس  یکردم، حت یم  ششیبود و من ستا یبه نفسش ستودن اعتماد

 دن؟ یشن ی برا ی آماده ا-

 کرد.   ینم یو با آرامش کامل سخنران د یخند  یبود، نم  ی از استرسم کاسته شد، چون اگر خبر ناگوار یکم

 کردنش بپردازم.  ی بحث به همراه نیاز لحن آرامش بود لب گشودم تا در ا ی که حاک ی آرامش خاطر با

 باشه؟  یتا چ-

 یشا-

 

 باشه و طرف مقابل جه قدر خوش شانسه؟ ی تو به اون چ د یکه د ن یداره به ا ی هم نه. بستگ  د یشا اد،یبه مزاجت خوش ب د

 اش حرف زدم.  مه یکردم و ضم  یخنده ا تک

 کنجکاو شدم؟  ؟ی شه زودتر بگ  ی خب م-

 شد. ینم  افتیدر آن  ی از استهزا و لودگ یرگه ا چ یشد و ه یاش جد  چهره

 ؟ یگ  یم  یکنم، چ   ی اگه بخوام ازت خواستگار-



 دن ریگ ینفس م هم ها چشم

188 
 

کنم، اما به در   دایپ شیحرف ها دنیاز مداعبت و اشتباه شن ی را از نظر گذراندم تا ردجزء به جزء چهراش  م، یها دهیشن مات

 .دم یبسته برخورد کرده و پرس 

 ؟ یچ...چ-

نگه داشتم که   یپزشک ی جا هم خودم رو با ترفند ها نیساحل من تو رو دوستت دارم، تا ا یگفتم، ول ی االن م د یدونم نبا  یم-

 . یبه درمانت ادامه بد  یدستِ دلم برات رو نشه و تو بتون

  یناتوان د؟یاش را به رخ سرنوشت شومم نکش یکوب  ی نرفت و پا شوازش ی چرا احساسم به پ یبا ساز دلم هماهنگ شده بود. ول  ایدن

 خانه پناه بردم.  اط یده به حکه از قفس رها ش  ی بند کند و همانند کبوتر میهم نتوانست من را سر جا م یدر زانوها

  یو متحولم را طوفان ده یتزلزل به پا انداخت و افکار شور م یکه همانند ناقوس خطر در رگ ها دمیرا از پشت سر شن  د یام یصدا

 کرد. 

 خوب و بد ها رو بسنج، هر جا کم و کا  یفکر کن، همه   نیدم. بش  یمن بهت فرصت م ی تا هر وقت که تو بخوا-

 

روز دو   ک یحرف  نیمونه  و ا ی م دنینفس کش ی برا ژن یفقط بدون دوست داشتنت مثل اکس م، یبگو با هم حلش کن ی د ید یست

که با خودش احد بسته بود خالفت    یبا قلب ،یکرد  یو کجا با قلبم باز   ی گه کِ  یاون بهت م  ،یاز نهال بپرس  ی تون ی . مستیروز ن

انداخت، من پسر   ی قیچاه عم یرش از دستم در رفت و خودش رو تو چه کنم که افسا ی نبنده، ول یجهت نره و دل به کس

 حسم گذراست. یکه فکر کن  ستم ین یرستانیدب

 .فعالم منتقل کرد   شیب یها  یرا به حلزون  شیشد و کنار گوشم، نجواگانه صدا کینزد

اگه خودت   ی. حتکنم   ینم وقت رهاش  چی خورم ه ی به شرافتم قسم م ، یاگه دستت رو بهم بد  ستم،یدو روزه ن  یکیمن عاشقِ -

 . یبخوا

 خود کرد.  ری ذهنم را درگ  شیگفته ها ی  ه یاز بق شتریب زیچ ک یحرف ها  انیم

 ؟یعاشق نش گه ید  یچرا احد بست-

 را تار کرد. دگانمیسرد هوا د نَمِ



 دن ریگ ینفس م هم ها چشم

189 
 

بد ضربه خوردم،   ی از کس ییروز ها نیهمچ  ی تو  شیحد بدون که پنج سال پ نیدر هم  ینا گفته بمونه، ول  ی زیخوام چ ینم-

به جنس   می زندگ یکرد که قبل از ورود تو تو  ی کار ی که دوسش دارم نه، ول  نیهست، نه ا میزندگ ی که رد پاش تو ی ضربه ا

 اعتماد کنم.  یمخالفم نفرت بورزم و نتونم به کس

نگفتم و فقط نگاهش کردم که به حرف   چی . هگفتم  ی چه م د یدانستم با  یزد، بلعکس من که نم ی را راحت م شیقدر حرف ها چه

 .آمد 

 مونم.  ی منتظرت م-

 ؟ ی تا ک-

 را دردمند!  شیالنه کرده بود و گلو شیدر چشم ها  یبود که آن قدر آشفتگ  ی بار نیاول

 .ادی هر وقت که دلت باهام راه ب-

 هم قدم بشه اوقاتش رو ناخوش کنه.  ی اگه با کس  د یشا ست،یدل من خوش ن-

قلبش، بهش پشت کنه و در جواب احساسش نه   ی ناخوشه که مسبب جون گرفتن دوباره  ی بدون اون دل وقت ی نداره ول ی رادیا-

 بگه.

 چشمان مرطوبم را پاک کردم.  ی و اشک گوشه   برگشتم

 کنه.  یفرق م  طمیم...من شرا-

 ؟ یچه فرق-

 ؟ ی نیب ینم-

 . نمیب ینه، نم-

 اثر نبوده.  ی رفتارم ب ی م وارد شده و روکه به یی خانواده بودنم، خواهرم، ضربه ها یب-

 بود.  ف یآن قدر که ضع دم،یشن ی را فرسخ ها دورتر م شی نجوا ییشد اما، گو کینزد

 مشت بهانه است. ه ی نایا-

 ؟ یگ  یباز هم م ست،ین ی دون  یم  یچرا وقت ست،یبهانه ن-
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  ی ول  ستیمن و خانواه ام هست، رفتارت بد ن  یچشما یجاش رو  ای. دریخان و مان نبود  یپدر و مادرت تازه فوت شدن، از اول ب-

 ؟ یچ گهید ،م یکن  یهست با هم درستش م یدون   یاگه م

همه   نیکردم که قلبم با پشت دست در دهان احساسم چپاند و از ا ی م  یزبان جار یرا رو  ییبود. حرف ها ده یامانم را بر ه یگر

 خورد.  که ی تیخر

 دارم.  از یمن به وقت ن ست، یآسون ن یگ  یکه تو م  یطور  نیا ز یهمه چ-

 . یطولش ند  اد یکه ز  نیبه شرط ا ی دم. ول ی بهت وقت م-

وقت از خواسته    چیداد ه ن یاحساسم القاء کرد و تضم ی  شهیرا به ر یبرداشتم تا داخل بروم که تحکم کالمش حس خوب  یقدم

 کشد.  یاش دست نم

 .یعشقت رو بهم ثابت کن  ادیز شم؛ پس نخواه  یتر م  دواریهر چه قدر طول بکشه من ام-

 جمله اش کرد.  ن یا ی  هی ضم یا خنده

  ی گفتم و به قلب و احساس تازه شکوفته اما قدمت دارم پشت نم ی اش را داشتم تا با عقلم سخن م  ی از آسوده خاطر یکم کاش 

 کردم. 

 

از آن که منجر به حالت تهوع ام شود از  شود و طعم ناگوار معده ام را قبل  نیریقرار داد تا ش  یفنجان چا  یرا درون محتوا نبات

بزند که مداخله کردم و خود را نقل مجلس   ی زد. خواست حرف یچهره ام چرخاند و لبخند مهربان ی ببرد. نگاهش را بر اجزا نیب

 دو نفره مان ساختم.

 رفت درمورده پسره ازت بپرسم.  ادم یپشت سر هم اتفاق افتاد،  ز یهمه چ-

  داریژرف به پد  یابروانش منهن انیکرد و م  رییبودنش نبود، تغ ریدلپذ   شهیبه هم یاعتبار چ ینگاهش همانند فصل بهار، که ه رنگ

 گشت.

 د یمستاجر جد   یخونه اش هم رفتم ول  یازش نشد. تلفنش خاموشه، جلو یخبر  چیه گه یبهش گفت که د ی چ د یدونم ام ینم-

 شه.  ینم دمیعا یجواب چ یسوال کنم ه یهر چ د ی گرفتن، از ام ل یوقته خونه رو تحو ی لیه بود. گفت خاومد 

  نیرفت و در سر زم نش یو بلور فی ظر یمایغربت س  اریاما اندوهمندش بار سفر بست و به د با،یاز چشمان ز  یاشک قطره 

ارزش به زانو در آورونش را نداشت.  ز یچ چینبود و ه اد یبن ی عشقِ پوچ و ب اقتشیدانست ل  ی خانه کرد. کاش م یناشناخته ا
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که در حال پورد شدن   یی ها زمی را به ه می و چشم ها  دمیرا در آغوش کش سرش مبل دو نفره نشستم.  یبرخاستم و کنارش بر رو 

 شد.  یتداع می ماند و خاطرات مادرم برا یام م یکودک  ییهمانند الال میشان برا یبودند دوختم، صدا

آورد و   یرفت، برات فالکت به بار م  یم  ش یتو پ  لیوصلت باب م نی اگه ا د یطور بشه. شا نیآروم باش، حتما صالح بوده که ا-

 . ینیرو به چشم بب یداد رنگ خوشبخت   یاجازه نم

حال   م یتسل انی رد. در پارا احاطه ک م یتنومند گلو یوجودم کشاند و دستان  یشمر را بر عصب ها نیزهرآگ ریناله اش، شمش یصدا

 افتادم. هی نهال گشتم و با او به گر

 دل ببندم؟  یتونم به نفر دوم  ی باز هم م یعن یعاشق شدم.  میزندگ  یبا تو نیاول ارم؟یتا کجا تاب ب-

 است. یبخت  د یسپ ک یآغاز  ی بخت نگون انیپا د یفهم  یم  د یبا زی. او ندمیکش  شیبر موها یدست

من چه قدر   یجمله شک نکن. تو شاهد بود   نیشه، به ا ی به روت باز م گهیکه بسته بشه هزار در د یدر  ه ی  ،یتون  ی معلومه که م-

باعث شد دوباره به   نیپام گذاشت و هم ی رو جلو  د یخدا تو و ام دم،یبر  یم  یکه داشتم از زندگ ی درست زمان دم، یکش یسخت

 خودم برگردم. 

لبان به   ی بر رو ی تصنع  یرا پاک کردم، ضعف درون چهره ام را پنهان و خنده   شیبرداشتم و اشک ها یبرگ دستمال کاغذ  کی

من غصه بخورند و   ینداشتند پا به پا فهی کردم، آن ها وظ ی سامان مرا نابه  انمیحال اطراف د یکردم. نبا انینشسته ام نما ریکو

 اشان شوم.  دهیحال شور ی  نازل کنم و ملکه شانکه مستحق شان نبود را بر سر یعذاب

تا   یدل ببند   یبه ک  د یبا ی دون  یم  گهیو د  یتر از من. عشق رو تجربه کرد   یقو  ی حت ،ی هست یتو قو   نم،یاشک هات رو نب گه ید-

چون   ریغم بغل نگ  یوقت زانو  جیکمر خم نکن، ه  ایدن ی رو شروع کن و در برابر نشدن ها ید یجد  ی. زندگی ازش لطمه نخور

 سر و سامون بده.  و تونه احوال ناخوشت ر  یکس جز خودت نم چیه

 بابت نرمال بودن حالش راحت شد. المیحرف آمد خ ی پوستم دواند، اما وقت ریرا ز یخنده اش مرا ترساند و لرزش  یصدا

خودت از دانسته   باشن، چرا  ینشن و قو می تسل یزندگ  یها  یتا در برابر سخت ی بد  ادیبه آدم ها  یساحل؟ تو که انقدر خوب بلد -

 ؟ یکن یهات استفاده نم 

 ام نهادم.  ختهیبر انگ  رت یصورت و س  ی بر رو یبار نقاب خوشحال نی هزارم ی و برا دمیخند  کوتاه 

ما   ی من هر بار که خوب شدم، خودم بلند شدم. همه  یول  ن؛ ید ی م د یو ام ه یو بهم روح نیکنم. درسته شما هست ی استفاده م-

 گرده به تالش و پشتکار خود ما.  یاش بر م هی بق م، یموثر هست  گرانیکردن حال دل د دای بهبود پ یتو  ی آدم ها تا حد 

 به خود گرفت.  ی رنگ شادمان ی زد و چشمانش کم  یلبخند 
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 کامال درسته... -

 م.گذاشت  نیقدم بر زم ایبرخاستم و سمت در می. از جاافتی انیپا د، یاز اتاق ام ایبا خارج شدن در شیصحبت ها ی ادامه 

 زم؟ یتموم شد عز-

  ی انجام دهم، نم ی دانستم هر عمل ی بودم. م  ونیمد   د یحال خوشش را به ام نیشد و ا یگذشت، حالش بهتر م  ی که م  یروز  هر

 جبران کنم.  د،یکه با ی توانم لطفش را آن طور

 .دمیهم خند  ی بله، کل-

دانستم اگر   ی قوت قلب بود و م  میقرارم را چند فنجان آرامش مهمان کردم. بودنش برا ی زدم و روح ب ی اش را بوسه ا یشانیپ

 نخواهم کرد.  دایام، پ ی ادامه دادن به زندگ ی برا ی د یام جیه گرینباشد، د

 .شتونی پ امینهال تا منم ب ی آبج شی حاال برو پ ، یهم عال یلیخ-

 .ایباشه، زود ب-

برخاست و به رسم ادب از پشت   شیاز جا دنمیبا د د ینگ آرامش داشت پناه آوردم. امکه ر یتکان دادم و به اتاق ش یبرا یدست

 .ستادیکنار آمد و مقابلم ا زش یم

بود که توجه ام را به خود معطوف ساخت و مرا مجاب به کش آوردن لبانم به قصد لبخند، وا   یزیچ  ن یاش، اول یشگ یهم لبخند 

 داشت.

 ساحل بانو.  ی خوش اومد -

 ممنون.  یلیخ-

ام واکنش نشان بدهد، چه   ی کیدر نزد  یاش برخاست تا به حضور مرد ی ابد  گاهیفام رنگ که نشستم، قلبم از جا ل یمبل ن  یرو  بر

 .د یبه هزار رسان رد یآن که از عقلم مجوز بگ   یرا ب دنشیمالحضه و شرکش شده بود که دور تپ یب

 دا یبهت بگم که کامال بهبود پ د یبا ،یبا خبر باش  ایاز حال در یخوا  یدونم م   یم-
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  ه یکه بچه است،   نی. چون جدا از ایو باعث رنجشش نش ی محتاطانه عمل کن  د یبه روانشناس نداره، فقط با یاز ین گهیو د کرده 

از   ی دوباره شکست نشه وصله هاش رو به هم چسبوند. اون موقعه است کار ی هم داره که ممکنه وقت یو شکننده ا   فی روح لط

 . ادیکس بر نم چیدست ه

وجودم   ی  اخته ی اختهیرا در  ی قی حق یتوانست از عمق وجود خشنودم کند و خوش حال  ی نم یخبر چیآن برهه از زمان، ه در

 خواستم  ینگاه انداختم و م د یبدواند. قدر دان به ام

 

 کرانش را فراموش نخواهم کرد. یعمرم لطف ب  یلحظه   نیچشمانم به او بفهمانم تا آخر با

 شما و خانواده اتون بمونم.  نید  ریکه تا آخر عمر ز ن یکرد  ینکرده باشم، کار   یانصاف ی تشکر کنم که ب د یدونم چطور با ینم-

 طمع کارم منتقل کردم.  یها ه یو به ر  دمیبلع صانه یخوش عطر تلخش را حر م یکنارم را اشغال کرد، شم  یخال یجا

جوره جبران   چی و نشه لطفم رو ه  د یمن بمون  نید  ری ز د ینکردم که بخوا یمن خوب کردن حال آدم هاست؛ بهتون لطف   ی  فهیوظ-

 .نیکن

 به خود گرفت. یو سرکش طنت یمنعکس شد رنگ ش  م یدر گوش ها شیصدا

 جبرانش کرد. ی شه جور ی البته م-

 .دمیخود را جلو کش کنجکاوانه 

 ! ؟یچه جور-

 شد. داریگرفته در نظرگاهم پد   یداد و چهره اش کم  ر یینگاهش را تغ هی ثان ک ی در

 ست؟ین  یکاف  گهیسه روز بهت وقت دادم، به نظرت د-

  ی مطلوب ی  جهینت  چیبه ه ی فکر کرده بودم، ول ار یسه روز بس نیدر ا م؟یام نشست، مانده بودم چه بگو  یشانیپ ی بر رو ی سرد عرق

  شیغوطه ور بودم که صدا ضمی شدم و در افکار ضد و نق رهیاز هر گونه لکه خ یو عار د یسف یها کیی نکردم، به موزا دایدست پ

 مجهوالنه انم فاصله داد.  ی ایمرا از دن

 ؟ یفکر هات رو کرد -

 آب آورد. م یبرداشت و برا ز یم ی مخصوص به خودش را از رو وان ی. لآب کردم  وانیل کیو طلب   دمیکش  یق یعم نفس
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 . ینباش  یوسواس  دوارم یام-

دادم.   یی کرد، صفا ی دردش آزرده خاطرم م  یکام گرفتم و به معده ام که هر از گاه  وانی درون ل  یخاطر از محتوا بیو با ط آسوده 

 گذاشتم.  ینیرا درون س  وانیل

 تشکر.-

 . ردیخواست مچ مرا بگ  یم  ییود که گوب ی به گونه ا شیآهنگ صدا د،یخند 

 درسته؟  ، یقطره اش رو خورد ن یبود که تا آخر ی حتما آب خوش طمع-

 .ام گرفت  خنده

 م؟یمگه آب خوشمزه هم دار-

به شک   ی، آن قدر جالب که گاهآمد  ی جالب به چشم م م یچانه برد، تک تک حرکاتش برا ر یدر فکر فرو رفت و دستش را ز یکم

  دایپ یکیزی داشت، حضور ف ی خبره ا گرانیکه باز ی تئاتر  یها یصندل ی بر رو ایبردم   یافتادم در اتاق روانشناسم به سر م  یم

 کرده ام. 

 .بده  یشده که بهمون احساس خوشمزگ  ختهیر ی چ یجاست که اون آبِ تو  نیخوشمزه نباشه، اما نکته ا د یدرسته، شا-

  امبران یکه پ یدر کتاب مقدس  د یبلند قهقه سر دادم، شا ی نداشتم، با نوا یصنم چگونه یکه با او ه  یمرد  شگاهیبار در پ نیاول یبرا

اما من حاضر بودم تا   ؛ی بلند بخند  یبا آوا یستیکه به او حالل ن  یباشد در حضور شخص ستیها رساندند ناشا ین یبه دست زم

 .بود  میروزها ن یخوش ا ی را پاسخ گو باشم؛ چرا که او مسبب عوض شدن حال و هوا میگناه و عمل نا به جا  نیآخر عمر تاوان ا

 بله، کامال درسته. -

طرف   یروازه  بود، توپ را در  لیقب  نیاز ا ی پاسخ دنیام گشتم، او که در انتظار شن ییگزافه گو یآن به خود آمدم و متوجه   کی

 اش را باال برد.  یروز یبه نفع خودش به اتمام رساند و پرچم پ چ،یه کیرا   ی مقابلش پرتاپ کرد و باز

 . ایپس با دلم راه ب-

  یدر برابر احساسات و عالقه اش چه واکنش د یدانستم با ی را انجام داده و دستانم را در هم قالب کردم. نم ش یچند روز پ حرکت

آوردند، اما همچنان مجوز عاشقش   ی . قلب و مغزم در برابرش کم ممیداممان در آخر مغموم و سرگشته نشوک چ ینشان بدهم که ه

 دادند. ی شدن را به دلم نم
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  یقلبم پ   هیخوام تا به احساس واقع یوقت م شتر یب دم،ینرس  یخوب ایبد   ی  جه ی نت چیسه روز، به ه نی ا ی فکر کردم تو ی لیمن خ-

 ببرم. 

 

در امان   یوحش  یچسباندم تا از دست سرما شیگوش ها یاش را رو  یکمان  نیاش نشاندم، کاله بافت رنگ  ی شانی** بر پی ا بوسه

 دست زمستان نشود.  ی بماند و طعمه 

 خدا به همراهت. زم، ی برو عز-

 دنبالم؟   یایساحل تو م -

 . دمیکش نش یصورت نرم و بلور ی را با مالطفت رو دستم

 چطور؟!  ام،یبله، خودم م-

 کرد. میبه خود گرفت و همانند طلبکار ها تماشا یبغل برد، حالت تدافع ر یرا ز دستانش

 باباته؟  ارتتیکه م  یبهم گفت اون نایمل روز ید  اره،یبره و م ی من رو م د یوقته عمو ام  یل یآخه خ-

 شد. دهیپاش  ش یرو  یقلبم خفته بود سر باز کرد و به لطف خواهرم نمک ی ها چهیکه در در یزخم

 ؟ یگفت  یخب؟ تو چ-

 . می زن یو با هم حرف م  ششیرم پ ی باشم، م یکه دختر خوب نیمن واسه ا  دمه،یبهش گفتم عمو ام-

 اختم.اش س  یبه سمت داخل راه افت،یگوشم تداخل   یها ی زنگ مدرسه که با حلزون ینگاهش کردم، صدا نیتحس با

 .حاال برو و با دقت به درس هات گوش بده  ن، یآفر-

 انداختم و به عقب برگشتم.  شیموها  یرو  ز یر ی ا بوسه

 خدا به همراهت. -

پر مالت بودند و   شینگاه انداختم، ابرها یمدرسه اش شد. به آسمان آب   یِفرستاد و نازروان راه میبرا یهمان دور ها بوسه ا از

رفتم و   ی سراغ شان م د یبا گریرا کنار گذاشته بودم، اما د  م یخود را داشتند. دانشگاه و کالس هاقصد شکستن سد درون  یی گو

و مشقت درس خواندم، شب و روز با   ینخواهم رفت که چگونه با سخت ادمیوقت   چیماندم، ه یمعقب ن میاز درس ها نیاز ا شیب

  ر ینظ ،یاحساس  کیراهم را سد کرد،  یل یکردم که اتومب ی مدرسه عبور م ابانیبه مادر داشت. داشتم از خ از یکه ن یی ایوجود در
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  ی داده و با دستانم رو ه یتک  واریاندامم رسوخ کرد و مرا مجاب کرد در جوارش سجده بر پا کنم. به د  یخوف و ترس در سلول ها

 نمناکم را پوشاندم. یچشم ها

 ساحل؟-

موجش غوغاکنان، فرد مقابلم را به ساحل آرامشم آورده بود، گمان کنم   نیبرداشته بود، با آخر انیدست از طغ  ایساحل! در یآر

  ی سر دادم و دست بر رو ی اش نجات داد. نفس آسوده ا ی طوفان ی ایمرا از تالطم در نگونه یکند که ا یی خواست از جوارم دلجو یم

 .کرد نهادم  ی ام فوران م نهیقرارم که داشت از قاب س  ی قلب ب

 چه وضعشه؟ زهره ترک شدم. نیا-

 داد.   کهیت واری را اطراف سرم، به د دستانش

 .شادمان و قبراق بود  گرید ی روزها رینظ د،یخند 

 ! ؟یگ  ی م ی حاال چ رم؛یبندازم تا ازت بله رو بگ  رت یخلوت گ یکوچه  ه ی ی گفتم تو-

  ی سانت تکان که کم ک یاز  غ یکمک آن جسم مردانه اش را به عقب راندم، اما در مان بردم و با   یهر دو نیام را ما ب یدست  فیک

 سازد.  دوار یمرا به تالشم ام

. چهره اش دلربا تر از چند  ختیاش فرو ر یخوش حالت و مشک یموها ی رو یکس نبود، قطره باران  چیرا نگاه کردم، ه اطرافم

کار را   نیهم  زیزدم، او ن هی مات تر نگاهم را بخ  یهم کم د یشا ای گذشته شد و من گستاخانه در چشمان به رنگ شب،  ی  هیثان

مرا هم در خود غلطاند و جسمم را از   شی لنگر انداخته بود که روح پر از تشو یتفاوت که در پس چشمانش آرامش ک یکرد. اما با 

 پر مخاطره ام در آغوش آرام بخش خود کشاند. یایدن

 ؟یبا نگاهت حرف بزن یخوا  یم-

 بزنم.   یخوام حرف ی من نم-

 . میحالت بمون نیهم  ی تو د یپس حاال حاال ها با-

 کنار؟!   یشه بر  یم  ست،یجا جاش ن نیا-

تا حرف   یتحت فشار باش  د یبا رمت، ینتونم بگ  گهیممکنه د  ی دستم در بر ر یکه اگه االن از ز  یمون  یپا م  زیگر ی نه، تو مثل آهو-

 .یبزن

 ؟ یبشنو  ی خوا ی م یچ-
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 رو.  شم یهفته پ کی جواب سوال -

 خوام.  ی فرصت م شتریب-

 اومدم سراغت، زود باش لب باز کن. ی بهت بدم نم ی شتریاگه قرار بود فرصت ب-

  نهیزدم و از عشقش درون س  یم  یهم خود را نفهم د ینبرده نبودم، شا ی ام پ ی قی ! تا کنون به احساس حقمیدانستم چه بگو ینم

 قلبم را گشودم.  ی وجودم نهادم و در نهان خانه  ن یمنفور و چرک یپا بر حس ها ختم، ی گر ی ام م

 قبول! -

 هم اشک آلود شد. در سکوت و سکون اما قهقه زد.  یاحساس کردم کم د،یخند  چشمانش

 ذهنم شکل گرفت.  ی تو   دنتیکنم که از همون روزِ د  یرو م یکوچه، بهت اعتراف نیهم ی وبارون، ت  ری ز ،یروز   نیهمچ ی تو-

 ؟ یشه االن بگ  ینم-

 نگاهش کردم.  ی نگاهم کرد، دم  یدم

 . یرو بد  ی قول هی بهم  د یبا یقبول، ول-

 ! ؟ی چه قول-

 . مینزن ی کس حرف چ یکه به ه نیا-

 ! ؟ی چ یعنی-

 .میکن  ی م ی نه کار م،ی زن یم  یحرف یکه نه به کس ن یا یعنی-

 اد؟ی کردن به چه کارمون م ی مخف گه ید  یتو قبول کرد  ی وقت-

 م...مادرم روشن بشه.  ی  هی قض  د ی. اول باادیم-

 اما؟-

 شدم. ی بود متوار  دهیتدارک د میکه با دستانش برا ی شدم و از قفس خم

 .یایمن راه ب ط یبا شرا ی اش رو با مجبور ه یجا حرف تو شد، بق ن یتا ا م، یندار یاما و ول -
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 .نگاهم کرد  یگونه حرف اضافه ا  چیه ی اش برد و ب دهینم کش یدر موها  یدست  کالفه

 . می بر نیباشه، بش-

 را به حرکت در آورد و با سرعت سرسام آور از آن جا دور شد.  لیاتومب  نشستم،

 

 به عمل آورد.  شیفرما  شیبرا ییبه نهال انداخت و با تند رو ی نگاه د یام م، یمطب شد   وارد

 ها رو بفرست داخل.  ض یمر ی کی یکی-

 .ند ی بب نگونه یسرخوشش را ا شهی دشوار بود که برادر هم شیمتعجب نگاهش کرد، برا  نهال

 اتاقت کنم؟  یخواستم همه رو با هم راه یبفرستمشون، م  ی کی یک ی یگفت ی اگه تو نم یعنیشده؟   یچ-

مشاوره آمده بود را به اتاق دعوت کرد. بعد از آن    یکه برا  ی نگفت و به اتاقش رفت. نهال، خانم جوان چ یدر جواب خواهرش ه د یام

 پرداخت. ییسمت من آمد و به خوش آمدگو

 شده؟  یچ-

احساسات   یکه من متوجه    نیاز ا شیشناختم، از آن مهم تر او ب  یبود که م  یراز دار  نیفرد مقابلم بهتر م، ینشست گر یهم د با

 نسبت به خودم شوم، متوجه شده بود.  د یام

 ساحل؟ حرف بزن لطفا. -

 گذاشتم. م یبر احساسات نا به جا م، یضخ ی برون آمدم و سرپوش  ش یخو ی از انزوا شیصدا با

 . امیوز مجبورم کرد به حرفم ب. امر ی نسبت به من خبر دار د یماجرا و احساس ام  یتو که از همه  -

 چشمانش را فرا گرفت.  یی بایکدام، ز چیاحتماال ه ایواهمه  ش، یتشو اضطراب،

 خب اون که بله رو گرفته، مشکل کجاست؟-

 مدت کوتاه.  ه ینزنه، تا  ی کس حرف  چیمن ازش خواستم به ه-

خواست مرا درک کند و منصفانه لب به   یبرادرش وسط بود، نم  یدفعه چون پا  نیا د یداد. شا حینگفت، تنها سکوت را ترج چیه

 . ند یبرچ قیحقا
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 ؟ یرو ازش خواست نیچرا ا-

زهرآلود بود که دستگاه گوارشم را   م یسوال برا ن یام مرا سوال و جواب کرد، چرا و چه قدر طعم ا یشگ یبار، دوست هم نیاول یبرا

 منقلب و متحول ساخت؟

کم تر   یخبر ندار شتریکه اگه از خود من ب یی به تو د یحداقل نبا اد، یمشکلم م  ی، همش مشکل رو تمام دارم مه یکار ن ی لیمن خ-

 بدم.  حیتوض  یهم ندار

مغنعه فرو برد و کالفه   ر یاش افتاد، حوصله اش را سر برده بود که آن ها را ز یشانیپ ی شده اش، رو ش یآرا ی از موها یا  تره

 ش؟یموها ا یاش من بودم  ی کالفه گ ل یدانم دل  یکرد، نم میتماشا

حل   ی رو راحت تر ی که االن به خاطرشون به احساساتش پشت کرد  یمشکالت  ی همه  ی تون ی باهات باشه م د یساحل! اگه ام-

 . یکن

  ی خود م ی  نهیرا به طرف س  رمیرها کرده بودند، مدام سر شمش  یجنگ نا برابر و نا عادالنه ا   دانیو برادر مرا در م خواهر

 را از آن خود کنند.  یروز یخواستند مغلوبشان شوم تا پ یندند و مچرخا

نذاشتم تن   د، یکه با یی هاش رو اون جا کهیت ی که همه  ی رو خودم پر کنم، تا وقت م یآخر پازل زندگ یقسمت ها  د ینهال، من با-

 دم.  ی وصلت نم  نیبه ا

 .د یپاش   م یکه دلم را چنگ انداخت، به رو  یز یتمسخر آم ی  خنده

 ؟یکن ی رها م مه یچرا حرفت رو نصفه و ن ، یاریفقط بهونه م-

داره. به مرور زمان همتون درکم   ل یکار هام دل  نیا ی همه  یول  ، یکه از برادرت در مقابل من دفاع کن ی تو حق دار ست،یبهونه ن -

 . نیکن یم

به   ی احد و واحد دلم ذره ا یمن را هم نمسار ساخت. به خدا یها ده یآورد و درا به ارمغان  یدر نظرگاهش گرداب شور اشک

 شد.  یداد و روحم سرگشته م ی رضا نم دنشید  نگونهیا

  ارهیرو در م ی قو یآدم ها  ی هم خورده، تحمل دوباره مغلوب شدن رو نداره، ادا یبار شکست خورده؛ بد جور  ه ی د یساحل! ام-

که پر از احساس ترس  ه یآدم ه ی ی نیب ی م ی به درونش نگاه کن فشه،یوظ  ه یخودش در مقابل بقکنه شاد نشون دادن  ی چون فکر م

 داره.  وستشون و د  زنیکه براش عز ه یاز دست دادن کسان

نخواهم کرد و به عهدم وفا دار   ی فهماندم من با احساسات بردارش باز یبه او م  د یرا به طرف خود کشاندم و کنارم نشاندم، با نهال

 مانم.  یم
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  نیرو ندارم، اصال من حق همچ د یکردن ام  چهیمن قصد باز  ی. ولیگ یم   یفهمم چ یکنم، خوب م   ی رو درک م تینهال، نگران-

و  ر م یخوام زندگ ی وقت م  کمیزنم. فقط  ی جونم هم شده بهش نارو نم  یدم، بله رو دادم، پس بدون تا پا  یرو به خودم نم یکار

 . رمیبه راه بشه و سرسامون بگ 

 .د یهمانگونه ماند و لب به سخن برچ د،یآغوشم کش در

جا مواخذه ات   ی الزم بود تا از زبون خودت بشنوم. ببخش ب یول یست یکار ها ن  نیدونستم اهل ا  ی م ، یرو راحت کرد  المیخ-

 کردم. 

 بستم. خی نهال پز مهمونم کن که  یچا هیسرت، حاال پاشو  یفدا-

 . ندازدیرا راه ب یرفت تا بساط چا ی زد و به سمت سماور برق ی ام را بوسه ا گونه 

 االن، شما جون بخواه.  نیبه چشم، هم یا-

 

فرو رفته    مانیآن قدر در عمق نا گفته ها م، یبه صبحبت کردن پرداخت گرید  یخوش طعم نهال، کم یاز تناول کردن چا بعد 

  ک ی. میو به خانه برگشت  میرفت  ایبه دنبال در  مان یهر دو افت ی انینهال که پا ی. ساعت کارمیکه گذر زمان را احساس نکرد م یبود

 به غذا پختن. نهال به کمکم آمد. مراست سمت آشپرخانه رفتم و شروع کرد 

 سر آشپز؟  هی غذامون چ-

شناور را روشن کردم، همان طور که مشغول دم کردن آب درون قابلمه بودم، پاسخ نهال   ی اجاق گذاشته و شعله ها یرا رو  قابلمه

 را دادم. 

 ؟ یفت یکه پس ن ی ریگ  یم  شیدست پ-

 مغزم شد. ی خاکستر ی سلول ها یبود، روانه   به یکه مملو از مطا شیسرم قرار گرفت و صدا پشت

 چطور؟ -

 سر آشپز؟  یگ  یکه م  نیا-

باشد و هرگز مرا مورد قضاوت   نمیخواهرانه در کم شهیبه قدم زدن پرداخت، کاش هم مارم یدر کوه و کمر روح ب شیو صدا د یخند 

 قرار ندهد.
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 بهت کمک نکنم.  یآشپز ی من تو گه یبله گفتم سر آشپز که د ،یالحق که باهوش -

که    یکرد و او هم مرا محکم، آن طور  ریشگرف و نادر تسخ  یشناک بطنم را آرام می بانگ ب دمش،یرفتم و در آغوشم کش سمتش

 کرد. ر یآغوش خود اس  ان یم د یدر آ میصدا

 .ل یخانم تن ستین یچون کار سخت  ،یخواد کمک کن  ینم-

 و لذت بردم.  ستم یکه در هوا شناور بودند نگر  یشانیپر یرا گشود، به تارها  شیموها ی  ره یاش را در آورد و گ  مغنعه 

 که آغشته از مو باشه عادت ندارم.  ییچون من به غذا یکار رو کن  نیهم هی شما لطف کن برو، فقط کاف-

 لب به تعرض برگشود.  یتصنع تیزد و با اعصبان م یبازو ی رو  ف یضع ی سخنم کردم، مشت نیا ی  مهیضم یا خنده

 کنم.  ی طور شد من غذا رو درست م نی حاال که ا ، یبدجنس یلیخ-

 سازم، به حرف آمدم.  دهیچی و بحث بچگانه مان را پ  اورمی حرصش را در ب شتر یآن که ب ی دادم و برا  کهیت نتیکاب  به

 گه؟ یمالقه لبات رو بچسبونم به هم د نیکه با هم  ن یا ای ی کن ی ساحل بس م-

 . حالم بد شد.یکرد ی و رو نم یاه نهال، چه قدر خشن بود -

 . ستمیراه فرار، به اطرافم نگر ی آمد و من در پ جلو

 هم هستم، باش تا نشونت بدم.  شتر یب نیاز ا-

 قرار گرفت.  دمانی د ررس یبود در ت النیکه از قابلمه در حال س  ی نگاهمان را به عقب برگرداند و آب ییصدا

 هم سوخت. چاره یب ی ته قابلمه   یکارت کنه! انقدر من رو به حرف گرفت  یاه نهال، بگم خدا چ-

 چانه برد.  ر ینشست و دستش را ز یصندل ی بال روو فارغ  د یخند  بلند 

 راحت شد. الم یخ ش،یآخ-

و    ختمیقابلمه ر  یخام و نپخته رفتم، آن ها را درون محتوا  یاش انداختم و سمت برنج ها دهیبه حرکات پاشنه ساب یغضبناک نگاه

 سرش را نهادم. 

 .ی زن  یحرف م  یلیخ-

 . مینگفت چیو ه  میآمد و هر دو صمت را تقدم خواند  ایجوابم را بدهد که در  خواست
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به زانو   شی مانده را برداشتم و جلو یباق یکنان سمتم آمد، چشمان خمارش آرامش حاصل شده در جانم را زدود. قدم ها  سرفه

 در آمدم. 

 ؟ یمن؟ خوب ی ایدر-

 درون ذهنم به عالوه گشت.  ی گرفته اش بر منها یرا مالش داد و صدا  چشمانش

 کنه.   یگلوم درد م-

 گذاشتم.  م یپا ینشستم و او را رو یصندل ی رو

 .ی قربونت برم، سرما خورد یاله-

  کیرا به اتاقش بردم و نهال با  ای. درمیاش کن هیایپاشو د یداد تب دارد و با ص یاش گذاشت و تشخ یشانیدستش را بر پ نهال

  ر یدر ز ینگران  دنشیچشمانش سرخ بودند، با د یو کاسه    دهیترس  ا ی. دروستیب و چند تکه پارچه به جمع مان پتشت پر از آ

 .آمد به جوش  میو خون در رگ ها د یپوستم دو

 .نییپا می اریفقط تبت رو م زدلم؛ ینترس عز-

 اش را. یشانیکردم و نهال پ  هی را پاشو شیدست و پاها من

 دکتر.  مشی بر ی شه، نشد هم م ی خوب م ن ی. انشاهلل با همیرنگ عوض کرد  ی طور نینشده که ا ی زینگران نباش ساحل، چ-

 افتاد.  هیاسم دکتر به گر دنیبا شن ایدر

 رم.  ی ساحل من دکتر نم-

 . میکرد بزدا ی چشمانم را پس زدم. در تالش بودم تا افکار فاسد که داشت قدرت تکلم را از زبانم قاصر م ی گوشه  اشک

 نکن. هی گر م، یر  ینم زم یباشه عز-

 نثارم ساخت. ی ا هی کرد و نگاه عاقل اندر سف  یزبان جار  یبا تحکم نامم را رو  نهال

 ساحل!-

نداشت و مدام افکار منفور   یانیدرون دست تفکرم پا ح یتسب ی دادند و دانه ها ی سر م بت ینگفتم، زبان و ذهنم مدام ذکر مص چیه

آن   ی و برا  م ید یمن و نهال آسوده کنارش دراز کش افت،یکاهش  ایساعت تب در م یدادند. بعد از گذشت ن ی را در سرم جوالن م

 . میبا او شد  ی مشغول باز  می که از کسالت خارجش کن
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موجود   ن یکه با ارزش تر م یایاندم مراقب درفهم د یآخرم به ام ی. با نگاه هامیدل کنده و سوار بر قطار شد   ایاز در ی سخت به

زده ام   خیآزرده خاطر نسازد. نهال دستان   ن یاز ا ش ینرود و قلب پر تالطم مرا ب شیباشد تا خار به پا  د،یآ ی ام به حساب م یزندگ

مان را از   نی آرامم کرد. پرده را کنار زدم، دوست داشتم بلور ب ا،یدر یو بازگشت هر چه زودتر سو م آرامش روح ی را فشرد و برا

  ی خواست رو ی نبودم که م یکردم پرواز کنم، اما من آن پرنده ا ی م ش یهم بشکافم و به طرف خواهرم که داشتم در غربت رها

مان فاصله حاصل شود. اما من   ان یم ی و نگذارم لحظه ا ندازم یب دخو  یشانه   یخواستم او را رو یمن م  ند،یخود بنش اری  یشانه 

قطار مانند ناقوس مهلکه در    یها ل یر یساختم. آوا  ی ام را به نقطه دگرسان م ی زندگ ی عالمت سوال ها د یرفتم! با ی م د یبا زین

و او    دند یرا از او در وسفش ی که  تم را داش  ی عقوب یگشتم. حال احساس  ایدر ی دلتنگ و درمانده  تینها یانداز شد. تا ب نیسرم طن

 گذاشت. م یمال یق یموس   میعوض کردن حال و هوا یو ناتوان گشت. نهال برا ر یروزه پ کی جانش  ی  مه یاز درد فراق ن

 ؟یکن  ی م ی تاب ی ب یدار  ی طور ن یکه ا م یاون جا بمون میخوا ی ساحل؟ مگه ما چند روز م -

 کنم.  یدرسته، من دارم شلوغش م -

ضعف   گرانیبه خود داده بودم، قرار بود مقابل د یقول  ز یبر لبانم آوردم. من ن ی م را زدودم و لبخند چهره ا یرا از رو  میها اشک

  ی مخف عقوبیاحزان  ی ام را در کلبه  یق یبر صورتم نشاندم. خود حق  یاراده عمل نکنم. نقاب ی ب ینشان ندهم و همانند آدم ها 

 را مشغول کردم.  خود ام  یشگ یساختم و با همراه هم

کردم! نه   یچه ها م  د یدانستم در شهر غربت با ی . نممیبرس  زینمانده بود به تبر یز یو چ  میرا پشت سر گذاشته بود   یطوالن ریمس

  شهیکارم را آسان تر سازد. سرم را به ش  یتا کم  د یایهمراه مان ب د یگذاشتم ام ی شناختم. کاش م یرا م یی را داشتم و نه جا یکس

شود با تماشا  ی م م یتوانستم بگو ی قرار داشتم م  یع یبود، اگر در حالت طب ی ستم، ستاره باران و مهتابیو آسمان را نگر دادم   هیتک

  یغلط کارم را نم ایرفتم. درست  ی آورد م ایکه فقط مرا به دن ی کس یکردنش دلت شاد شود اما حال خوش نبودم و داشتم سو 

و وقت    شهیگذارد. همانند هم  ینم میدانستم هست و تنها ی م ، سپرده بودم میخدارفتم اما خود را دست  ی دانستم. من فقط م

 کرد.  میجدا نیکه دستم را در دستانش گرفت و از زم ی گرید یها

 

  ی . هوا به شدت سرد بود و برف با دانه هام یرزرو کرده بود رفت مانیقبال برا  د یکه ام  یبه هتل میمستق  ز،ی به تبر دنمانیاز رس  بعد 

مسافت راه را از تنمان خارج   یو خستگ  می پوش کرده بود. بعد از آن که حمام کرد د یسف ی تمام شهر را همانند نو عروس  دش یسف

.  میشد  برف باران، از هتل خارج ی به قصد راه رفتن در هوا م، یمان را صرف کرد یغذا ی . وقتمیرفتبه رستورانِ هتل  م،یساخت

درون چکمه چرم قرار داشت، باز   میکه دستانم در دستکش و پاها نی چسباندم، با ا میام را به گوش ها یکمان ن یکالهِ بافت رنگ 

از   یکه حاک ی ذهنم را از همه جا فارغ ساختم و به لذت ستم، ینگررا گرفته بود. به اطراف  بانیهوا و تشدد برف گر یهم سرما
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سرخ و سر برون   یگرفت و وجودم را تصاحب کرده بود دل سپردم. گل ها  یآن مکان نشات م ییبایز  ی اطرافم بود و از درصد باال

  ت یساختند تا از عنا رایهوش  را خفته در وجودم  ی که به رنگ لباس عروس و منجمد گشته بودند، سلول ها  ییها خی ان یآورده از م

. نهال کنارم  قلبم غلتاند   انیرا م قیعم یلذت   م،یپاها ریخوش آهنگ، خرچ خرچ برف ها ز  یبهره نمانند. نوا ی منظره ب نیکردن ا

 .حلقه کرد  می آمد و دستش را اطراف بازو

 .شم  یساحل، دارم منجمد م -

 بود.  م یایدر ه یفت؛ چه قدر شبساخت ضعف ر ی م ی که داشت آدم برف  ی دخترک ی دلم برا دم،یخند 

 م؟ یبساز یآدم برف   مینهال بر-

 دشوار بود.   شیاز چهره اش را پوشانده بود، حرف زدن برا ی میکه ن  ی. با آن شالگردنکرد  ستادنیو مرا هم مجاب به ا ستادیا

 شم.  ی بهش م هی شب گهیرم، دستم به برف بخوره که د یطور دارم مثل ربات راه م  نی شو، من هم الیخیساحل ب-

 و دستش را گرفتم و به دنبال خود کشاندم.  دمیخند 

 . میدرست کن ی آدم برف د یبا م، ینونم ندار ی غر زدن و نم-

 .ی پس از من نخواه کاله و شالگردنم رو بدم به آدم برف-

 پرداخت.خنده ام شتافت و به فراخناتر ساختنش  ی ارینوع گفتارش به  نیا

 ...ی باشه با من. ول -

 .بر گشود  ی ریخواسته ام را از چشمانم خواند که لب به خرده گ  یی نگاه کردم. گو شیپالتو یو به دکمه ها ستادم یا مقابلش

 فکرش رو هم نکن. -

 لطفا! -

 ؟ یذار  ی نم هیچرا از خودت ما-

 گشتم. ره یدر چشمانش خ ی بغل برده و با لودگ ری را ز دستانم

 کنم.  ی قبول م ید یمن د  یرو پالتو  یمه ا اگه دک-
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اجازه نداد تا مغلوب او شوم و قبل   رمیرا سمتم پرتاپ کند که ضم یکرد و خم شد تا گوله برف ی به گفته اش خنده ا ز ین خودش 

برف   گر ید یبلند شد، از فرصت استفاده کرده و تکه ا  ادش ی. فرپرتاپ کردم  ش یشکل توپه ساختم و سو م یدر مشت ها ی از آن برف

نهال به   یخنده   ی. صداد یچهره ام از شدت سرما خشک ی ها چهیباز گردم، ماه ستادهیبرداشتم. قبل از آن که کامال به حالت ا

و نگاه تاسف   اده یپ ی اآن که به عابر ه  یساعت، ب ک یبرف را از صورتم کنار زده و دنبالش کردم. حدود  صانهیگوشم آشنا آمد. حر

گردن   شیکارها ی ساختن. همه  یبه آدم برف  م یاز آن شروع کرد د . بعم،یپرداخت یبه برف باز میاز آنان توجه کن ی عده ا زیبرانگ 

مان گذاشتم. دو    یآدم برف ی را در آورده و برا  شیپالتو ی کرد. آخر سر دکمه ها  یم  قمیمن افتاده بود و نهال فقط تماشا و تشو

عکس به عنوان   نیچند  شد که آماده   ی. هنگاممیقرار داده و شال گردن کاله مرا هم اضافه کرد شیدست ها  یتکه چون برا 

  ی کند. ب  یخواهد باز ی کنم تا هر چه قدر دلش م ش یو رها  اورمیجا ب  نیرا به ا  ایدر ی با خود عهد بستم روز م، یانداخت یادگاری

 آن جا نرو و... م،ی برو م یخواه یکن م   یباز  یکم  ،یاشد سرما نخور حواست ب میآن که بگو

 بهش خوش بگذرد.  ریدل س  ک یسازم و اجازه دهم  شیآزادانه رها فقط 

 

  ایکه از در ی و درمانده؛ همانند ماه یقرار بودم، سرگشته   یپدرم حک شده بود را به راننده سپردم. ب  ی که در نامه   یآدرس 

  د یکرد. شا می رفتم که نُه ماه مرا در بطن خود پروراند و سپس به حال خود رها یم  یشخص  دنیکرده بودند. داشتم به د شیجدا

که    یقیشناخت سپرد، اما در هر حال و به هر طر یکه نم یمرا دست کسان ش یخو یو اراده   لیبا م می باشد گر بگو ی انصاف یب

  یکه م ییبه دام افتاده بودم، در قدم به قدم ها  ی انفراد انیگرفته بود گذشت. م  شهیکه از وجودش ر ی بود از من، دخترش، کس

  یگونه نم چیمستور گشته ام که ه  یغالف منفرد  ر د ز یکردم خود ن ی بود، اما احساس م میپنداشتم، نهال همراه و پا به پا

و واژگونه ام در    لیتق الیخ ق ی. قامیخود بگشااش را از اطراف  دهیدر هم تنب  یو گره ها  نمی توانستم دست بر طناب آن غالف برچ

ساحل وا   یسنگ  جحالت ممکن در حال موج گرفتن و جوالن دادن به خود بود که دست نهال مرا از برخورد به مو  نیتر  یا  شهیکل

 داشت.

 زم؟ یعز یخوب-

 باشم؟ د یبا-

 دستم گذاشته و محکم در هم فشرده شان ساخت. ی را رو دستش

 . یکه نا آروم داستیهو  ختیمثل  ی و دست ها ده یربط بود؛ چون از رنگ پر ی سوالم ب-

 نگفتم. جینگاهش کردم و ه فقط 

 .یبا اون افراد رو به رو بش یتا بتون یبه خودت مسلط باش  د یاما با ه؛یعیطب ن یحالت بده و ا-



 دن ریگ ینفس م هم ها چشم

206 
 

 ! وبیاگر لطفش را به حد برساند، صبر ا ایاز جنس مرغوب  ی صبر کردم، صبر یکم  و محمد، طلب   یعل یخدا از

  یالیخی مرده. چطور خودم رو به ب ایدونم زنده ست  ی که از وجودش جون گرفتم، از وجودمه، ا...اما نم ی کس دن یرم د ی دارم م-

 بزنم و فکرم رو از اون جا فاصله بدم؟! 

امن و امانم را در غربت رها   یکه خانه    یمن  یشانه اش گذاشت، مستحکم بود اما نه برا ی داد و سرم را رو  کهیت نیماش  ی صندل به

 دانستم!   یاز او نم چیآمده بودم که ه یمادر  ی کرده و در پ

 .یکن  یخودت رو نابود م  ی کنم آروم باش، دار ی خواهش م-

 نهادم. خسته بودند.  گر ید ک ی ی را رو چشمانم

 .د یکنم تند تر بر  یآقا خواهش م-

 اش لب به سخن گشود.  یو ترک   نیریش  ی . با لهجه ستیمقابل کوتاه مرا نگر نهیبود، از آ یانسالیکه مرد م راننده

 کنه.  ی اون جا تردد م یدور افتاده و متروکه است. کم تر کس ی جا هی  گه یاالن د نیکه شما داد ی آدرس   یچشم، ول-

 .دمیخود را جلو کش  یک کرده و کماز اشکم را پا سیخ صورت

 کنه؟   ینم یکس اون جا زندگ  چ یه یعنی-

  ی هستم هم اون جا زندگ ی تاکس ی بابا جان، من که راننده  نیخط فقر هستش، بب ری ز شونیان که وضع مال ییچرا، اما کسا-

 .کنه  ی زندگ ی میقد  یاون محله   یباشه تا تو یتیبد موقع  ی تو  د یچه قدر با یکی حساب کن  گهیکنم. د ینم

 محض!   یچارگیبود از ب یدانم از کنجکاو  ی نم دم،یپرس  ی م سوال

 طور بود؟  ن یقبال هم هم-

 سر و ته مرا داد.  یکرد و صبورانه پاسخ سوال ب   یتک خنده ا  راننده

  ی داشتن و پولشون از پارو باال م  ایکه برو ب  یکسان ی عنی. ها بود  نینش  خیش  ی منطقه  شیچهل سال پ ای ینه دخترجان، س -

 کردن.  یم  یرفت، اون جا زندگ

 به عمل آوردم.  ی تشکر می بودنش در برابر سوال ها باینشان کردن تکان داده و به پاس شکبه عالمت خاطر یسر

مان خود را  که داشتند از آب آس  ییو نگاهمان را به جاده ها میخود غوطه ور گشت نیتنها در افکار چرک م، ینگفت چیه گرید

دوباره که نه هزار باره خود را از منجالب باال   د یفرصت داشتم، کم آورده بودم اما با دم، یجنگ  یم د ی. با میکردند دوخت   یم رابیس 
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کوه بود و کوه. درختان   د ید  ی تا چشم م ستم، یگشتم.به اطراف نگر ی سرنوشت مشئومم نم ی و مغلوب و فرومانده  دم یکش یم

بود و   یمیخانه ها قد  ی دادند. همه  یبودند، منظره را با طراوت نشان م ده یه ها برون آورده و به فلک رس که سر از گردن  یلیطو

توانست   ی. بارش باران هم نمزدیخود کردند فرو بر انهیش که آن جا را آ  یامکان وجود داشت تا سقف بر سر کسان نیهر لحظه ا

خود برسند و مغلوب   ی که به خواسته  نیا  یکردن منع کند، آن ها برا   یو آن ها را از فوتبال باز  ردیکودکان را بگ  تیفعال  یجلو

بردند. دست   ی لذت را م تیادغدغه شان نه ی ب ی شان را پا کرده و از زندگ کی ساق بلند و از جنس پالست ی باران نشوند چکمه ها

سخت و   مانیکه با آب باران مخلوط گشته بود، راه رفتن برا ی کاطراف زدودم، در آن همه خا تینهال را گرفتم و چشم از طبع 

 دشوار بود. 

 . میوضع راه بر ن یا ی! آخه سخته توم؟یگشت  یدنبال خونه م  نیگم بهتر نبود با ماش   یساحل م-

 . میکن دایازشون پ  یسر نخ ه ی م یتا بتون  م یجا بپرس  ن یا نیساکن یدر به در از همه   د ینه، چون با-

 . میاریم رون یپاهامون رو از گِل ب می شه، به زور دار یجور هم که نم نیا-

 .ی ستیمجبورم. هر چند که تو مجبور ن  ی من هم سخته، ول ی برا م؟یکار کن   یچ ی گ  یم-

 پس بدون منم هستم.  ی چرند نگو، اگه تو مجبور-

  اوه ی یاز فشار استرس و نگران ییها وقت ک یگفت،  ی اش زده و قدر شناسانه نگاهش کردم. راست م یبه پاس مهربان یلبخند 

جلو افتاده و   ز یذهن اندوهناکم چالشان ساختم. خود ن ی برداشته و آن ها را در پستوها شیکردم، دست از افکار خو ی م یی گو

دانستند،    ینم  یز یکدام چ چ یگرفتم اما ه ی ام را م ی مادر یاز خانه ها سراغ خانه   ودب ینهال را به دنبالم کشاندم. چند ساعت

پشت   د یمحله را با نیکه بود به ما فهماند ا  ی گفت، با هر زور و اجبار یکهولت سن با لرزش سخن م   ل یکه به دل رزن یپ ک یفقط 

  یغلط کار خود را نم ایشناخت. درست  ی را نم ی سک م یکه ما داده ا  ییچون با نشان ها میجاها برو گریو به د میسر بگذار

منفور    یکه هست کند چه؟ مکرراً فکر ها  ی زیرا خراب تر از چ تیکه وضع فتد یب ی باشد چه؟ اگر اتفاق دانستم، اگر آمدنم اشتباه

  ریمس  نیا یدشوار و  ی جوانب را در نظر گرفتم، سخت یهمه   م،یایکردن مادرم ب  دایپ ی گرفتم برا میکه تصم  یرا کنار زدم، هنگام

شد، دو دختر    ی م ک یگذاشت. هوا داشت تار ی نم میدانستم خدا در تمام لحظات تنها یشد، م  ی تمام م ز ین نیا دم، یرا به جان خر

گفت؟ خسته شده   ی نم یز یچ یاما چرا کس م، یگشت  یم  یدر پ ینداشته اند پ یکس و کار چیکه ه ی کس در شهر یتنها و ب 

 . ستادمیجان ا یبود. ب  جانم گشته ی روانه  ید یشد  یهوا، سرما  لیکردند و به دل ی م  گزاز درد گز  میبودم، پاها

 فردا. خسته شدم.   یاش بمونه برا  ه ی. بقمیبرگرد اینهال، ب-

 .ستادینفس نفس کنان مقابلم ا نهال

 . میمحله رو هم تموم کن نینمونده تا ا ی زی آخه چ-
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 .می نا ندارم. بهتره برگرد  گه ید-

 .ام گذاشت  یشانیپ ی آمد و دستش را رو کنارم

 . یمن، چه قدر داغ یخدا ی . وایتب دار-

 استخوان سوز زمستان هم نتوانست التهاب وجودم را کتمان کند.  یکردم، سرما ی را از درون حس م ی داغ ز ین خود

 .مارستانیب می بر د یزود باش، با-

 .ادیاستراحت کنم حالم جا م کمیهتل،   م ین...نه. برگرد-

 . میکن  یط د یبا تگاهسیبه ا دن یدونه چه قدر مسافت رو واسه رس   یباشه، فقط خدا م -

 .فقط  می دونم. بر  یدونم، نم ینم-

 داد.   یهولناک نگاهم کرد، او هم همانند من خسته بود اما ضعف نشان نم نهال

 اگه حالت خواست بد بشه بهم بگو خب؟ ار،یطاقت ب-

 خوبم نهال جان. بزرگش نکن.-

 

  گر یاز هم د ی. چشمانم را به سختزمی به پا خ ی داریباعث شد دل از آغوش خواب جدا کنم و به اسقبال ب ، یزنگ گوش  یصدا

 گشودم. 

 گذرد.   یکه جهان م یچه خسب  زیگذرد. برخ ی صبح است و صبا مشک فشان م- 

 .ی کنم. شاعر هم که شد  ی م ن یصبح رو تحس ی  قه ی دق  یو س  شیرو اونم ساعت ش  ی درصد از انرژ نیا-

 .در آمد  ان یخونم، به جر ِدی شکل و قرمز و سف ی کرو یها  اختهیخنده اش در  یصدا

 . یباش تا کامروا شو  زیگن سحر خ  یم-

 .د ی. تنها فقط خند ی پس واقعا شاعر شد -

 ؟ یسالم. خوب -
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 سالم، خوبم. -

 گذره؟  ی کارها چطور م-

 سرا.  چامه  یده آقا  ی کردم نهال گزارش کارهامون رو بهت م  یفکر م -

 . بایبله، پس جا داره بگم که حال بد شما رو هم گزارش داده خانم ز-

 به کار برد.  می که برا یاش و هم لقب  ی. هم نگرانلذت بخش بود  م یتا سرش برا سر

متوجه شدم برادرش   ی بود اما وقت نیریش   م یاش برا ی نگران ستم،یاز من در خواب غوطه ور بود، نگر ی کم  یکه با فاصله   ی نهال به

 گذاشته است دلخور و مغموم گشتم.  ان یرا هم در جر

 کنه؟  ینم تتون یچطوره؟ اذ ای. حال درالیخی حرف ها رو ب نینهال بزرگش کرده، من خوبم. ا-

کار    نیو ا امیشم خودم ب یصورت مجبور م  ن یا ریسر برو دکتر، در غ ه یبزرگ کنه، حالت خوب نشد  یرو ک یدونه چ  ینهال م-

 .رو بکنم 

  ی لیعضالتم گشتم، نهال خ ی گرفتگ   یهوا در جانم رخنه کرد و حال متوجه   ی از رختخواب گرم و نرم کنده و برخاستم، سرما دل

 گفت.   یراهه نم ی هم ب

 .دمیپرس  ایرم، از در   یحالم بهتر نشد م-

 حالش خوبه. -

 کنه؟  ی نم تتون یاذ-

  تیتونه  باعث*اذ  یشه، چطور م  یکنه و قانع م  ی چون و چرا گوش م ی ب ی بگ  یمودب، که هر چ یدختر کوچولو  ه ی ؟ یتیچه اذ-

 بشه؟  گران یکردن د

 پرسه؟  یم   یز یخدارو شکر، از من چ-

 پرسه.  ی. خب معلومه که م یسر صبح ی پرس  یم  ییچه سوال ها-

در   احتیدر قلبم به س   انیپا یب ی ت بود. از تماشا کردنش لذتدس  کیپوش و   د یپنجره رفته و پرده را کنار زدم، همه جا سف  کنار

 آمد.

 .د یحق با شماست، ببخش-



 دن ریگ ینفس م هم ها چشم

210 
 

 مکث کرد و بعد به حرف در آمد. یکم

 شما؟-

 کوتاه بر لب آوردم.   یا خنده

 تو!  م یریگ-

باره   کی که تماس قطع شده است، تلفن را فاصله دادم اما  نیا الی نشد، به خ دمیعا یکه پاسخ  یلحظه گذشت، هنگام چند 

 گوشم، به دَوَران در آمد.   یها ی در هلزون  شیآوا

  نیوفا ترک دل و د د ی. کس به امسر و سامان که مپرس  ی گله چندان که مپرس، که چنان زو شده ام ب  اهشیدارم از زلف س -

کشم از مردم نادان   ی م ی زحمت ست،ین یکسش در پجرعه که از آزار  یک یکه مپرس. به  مانیکرده پش ن یمکناد، که چنانم من از ا

راه   نیبرد از دست بدان سان که مپرس. گفت و گوهاست در ا  یم  نیلعل، دل و د یم  نیاکه مپرس. زاهد از ما به سالمت بگذر ک

کند آن نرگس   ی م ی ا وه یش  ، یت هوسم بود ولو سالم یآن که مپرس. پارسائ  نیکه مب نیا ی عربده  ی که جان بگذارد، هر کس

که مپرس. گفتمش زلف به خون که   نکشم اندر خم چوگا  یپرسم، گفت آن م ی فلک صورت حال ی فتان که مپرس. گفتم از گو 

 قصه دراز است به قرآن که مپرس!  نیقصه دراز است به قرآن که مپرس، حافظ ا نیگفتا، حافظ ا یشکست

کردم؟ با   یگشته بود و آرام و قرار نداشتم، چه م  سیمجهول خود، صورتم از پس اشک خ ی حال و هوا یبودم، سرگشته   ریدلگ 

  یمات م  ا یساختم  یشدم و همه را مات خود م  ی م ش یراه ک نیا ان یدانم پا  یسرود؟ نم یعاشقانه م  م یکه برا  یخود؟ با کس

سرد متصل ساختم، کلمات را در ذهنم    ی  شهیا به ش ام ر یشانیپ ه،ی ان گری! مستمینگر ی شدن سرنوشت را م شیگشتم و ک 

 شد؟ ی گفتم اجحاف نم یاش چه م  یصبر و بردبار نیجفت و جور کردم، در جواب ا

 قشنگ بود، لذت بردم.  ی لیخ...خ-

بود   ریدلپذ  م یدر سر نداشت، چه قدر برا  دنیآغاز شده بود و تا به االن هم قصد پس کش ختنمی سرودنش، اشک ر یابتدا از

 داد.  ص یام را از فرسخ ها تشخ یقرار  ی حالم شد و ب ی که متوجه  یامهنگ 

 شده؟  یچ ، یاما نا آروم-

 .د یرس   یمضحک به نظر م یکردم، کم  ی را بهانه م ز یآمدنم به تبر ل یتوانستم دست به سرش کنم، چون اگر دل ینم

 آروم بودم قبل از شعر خوندنت.-

دلبستن    ؟یگ  ی دلت که نم ی تو یدار  یبگو چ دمت،یآروم ند  گه ید یاحساسات من به خودت شد  یکه متوجه    یاز وقت ،ینبود -

 ونه؟ یدر م ی ا گهی کس د ی پا ؟یخوا  یکه م ستمیکه ن  ی من اون ؟یستیبلد ن
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 کدام!  چ یکدام شان درست نبود، سوگند به خدا که ه چیه

 . من فقط...ستین ون یدرم  یکس  چیه یدل بستن بلدم، پا-

 ؟ یفقط چ -

 ترسم.   یم-

 ؟ یترس   یم  یاز ک  ؟ یاز چ-

 ؟ یدار  ن یقیشه،  ی م ک یدل تحر  ی به موقع تو شهیمحرک که هم یروهایاز ن یسر ه یبه  -

 معلومه که دارم. -

کنم   ی حس م ام یطرفت ب کمیخوام  یم  یذاره دل و احساسم سمتت قدم از قدم برداره، وقت  ینم روین نیپس من رو بفهم، ا-

 شدن مسلمون ها هم به پا نشده. ی به پا بشه که موقع انقالب یامیق  هی ره پشت سرم قرا

 .م یایب رونیسر بلند ب ی گ ی که م  یجنگ  نیدم از پس ا ی تو با من باش، من بهت قول م-

 اما...-

 .نداره ی سرانجام چیکه ه ییاما و اگر ها نیخسته شدم از ا-

 سر انجام داشته باشه.  یذار  ی تو نم-

 . ستیمن ن ل یدونم باب م   یم  یآره وقت -

 بره. ش یما پ ی و خواسته  لیباب م ز یهمه چ د ینبا شهیهم-

 را سِر کرد. دلم م   میداشت که دست و پاها  ی لغزش  شیبود، اما صدا آرام

 

 اگر احساسم به او عشق نباشد. یحت رمش،یحالش فغان سر دهم و در آغوشم بگ  یخواست برا  ی

نبود   ی زیکه برام وجود اومده اون چ ییها ط یشرا ی من خود ساخته است، همه  یمن نبوده. زندگ  لی باب م ز یچ چیاما تا حاال ه-

 خواستم. ی م ی که من از زندگ

 را در چنگ خود گرفته بود.  بانمیسکسکه گر یو زار   هی شدت گر از
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 .د ی...بخشب-

 ؟ یبابت چ-

 موردم.   یقضاوت ب-

 اون جا چه خبره؟  ینیکه بب ی ستیدلم ن ی و درست هم بوده، تو ی د یبوده که د ییزایمورد نبود، چ یب-

 چه خبره؟! -

باشد، چه   دهیچشمش چک ی از گوشه  یکردم اشک ی گاه فکر نم  چیکه ه ی مرد محکم و درمانگر روحم، کس د،یام د،یخند  نیغمگ 

 زد.  ی م دم  شیقدر آسوده با من از حسرت ها

 شه.  ی م ت یادیسوالت رو اگه جواب بدم ز نیا-

 

من   ستین ی ازین گه یو د ی ش  یمعماهارو از بَر م  ن یا یهمه   یتا وارد قلبم بش ی عزمت رو جزم کرد ی و وقت  ،یخودت بفهم د یبا

 برات حرف بزنم. 

 شد؟  یجزم نم ی حرف هاست و به آسودگ نیدانست عزم من سرکش تر از ا  ینم او

 من رو قابل بدون.   یحرف بزن یبا کس یکه دوست داشت یو هر ساعت  شهیمن هستم، هم ی ول-

 . یبفهم ی تون ی قلبم م یساحل خانم؛ فقط در صورت اومدنت تو  ینخواه که از زبون من حرف بکش-

 نیسهمگ  می. اما برادلبسته اش سازم ر،یخ  ای د یایب شیدانم قرار است پ ی که نم یی زهایبه او بدهم و به چ ی واه د یخواستم ام ینم

 حال تماس را قطع کند. نیگذاشتم با ا  یبود اگر م 

 کف بمونم، درسته؟   یفعال تو  د یپس با-

 .داره  یمدتش به خودت بستگ   یکامال، ول -

 ؟ یرو پشت در معطل کرد  ضیمتوجه ام، تا االن چند تا مر -

 دارم.  ماریباشم، چهارتا ب ای کنار در  شترینبودت ب ینا قابل دو نفر، چون خواستم تو -

 کنم. گوشه از مشقت هاتون رو جبران   هی بتونم  دوارم ی. اممیاسباب زحمت شد  یروانشناس، حساب یلطفت کم نشه آقا-
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 ست؟ ین یانشاهلل. خب فعال امر ندهیدر آ-

 تعارف بودنش دو پهلو بود اما دوستش داشتم، دوستش داشتم!  یب

 .د یمراقب خودتون باش  ست،ین-

 . میکه سخت چشم به راهتون نشست د یشما دوتا مراقب خودتون باش  م،یهست-

 تا بعد خدانگهدار. ده، یدو د ی به رو-

 .زمیخدانگهدارت عز-

گشت، اشک از   ن یریتنم نزول کرد و دهان تلخم ش  ی  اخته یبه  اختهیکه مانند شهد عسل در  زمشیبوق ممتد در پس آن عز و

 چکاند. دگانمید

توانست احساس و درد مرا بر    یحرکتش ناراحت نشدم، چون حال م نی از ا ده،یرا شن مانیدانستم حرف ها  یعقب برگشتم، م به

 و خود را با ذجه در آغوشش وارسته نمودم.   اوردمیبسنجد. تاب ن شیها دهیاساس شن

 

 ! افتمشیدر و آن در زدن،   نیا ، یمتوال یهفته   کینبود! بعد از  رش یقابل پذ  میبرا

ام در خفقان بود و چشمانم در قالب   نهیس   ی خواست مرا مورد گزند خود قرار دهد؟ قفسه  ی م ایگفت   یراست م می رو به رو  فرد

 .د یلغز یم

 که...  د یحد بدون نی. فقط در ام یکه بهتون بد   میازشون ندار  ی و آدرس  ی اسم چی. همی اومده بود یخانم ه ی آقا ما دنبال -

 ام را بر دهان نهال، به نشانه سکوت نهادم.  دهیبه خون ماس  ی عملم دور از ادب و فرهنگ بود، اما دست ها رچه گ

 تونستم کمکتون کنم.  د یشا د،ینشونه از اون زن بد  هی  ن؟یخوا ی رو م ی جاست، شما ک نیهم یکه نشون داد   یآدرس  نیاما ا-

 آشنا نظر کرد.  دگانم یچشمانش، به د ی به ترک ها نداشت ول یشباهت چ یبود که لهجه اش ه بیعج

 داخل؟   میایشه ب ی ...میم-

 انداخت! ی معشوقه ام م  ادیمقابلم، آراسته و موقر بود، چه قدر مرا   مرد

 . می داخل نگاه کرد و کنار رفت تا وارد شو  به
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 . د ییبفرما-

سرم را هزار برابر   یرگ ها  یمو  تیم تناول نموده بود که فعالبه مشام ییبود، اما من بو ارمیبرداشتم. نهال همراه و هم یقدم

  شیب یخام  الیدانستم خ ی . سمت بو رهسپار نشدم، چون مد یقبل ساخت و انزجار را از درون قلبم رم ی  قه ی از چند دق شتریب

  یآرام گشتم! احساس م دم،یکش یقیپهناور شدم، نفس عم اریاما بس ی میقد  یو وارد خانه   مرا پر بار تر ساخت م ی. قدم هاستین

  ی خبر بودم. فقط نهال بود که م یاز وجودشان ب ز یوار دوست داشتند اما خود ن وانه ی را داشتم که مرا د یکردم اطرافم کسان

را از سر   ه یقض  یمه  نهال ه افت،ی ی م امیداشت الت وحم ر  یو وقت ستمینگر یو متعجب اطرافم را م رانیتوانست حرف بزند، من ح

داشته باشد، به حضور    تیداشتم واقع  د یکه ترد ب یعج ییرا گفت، صدا زی همه چ ی داد. وقت ح یمان توض یگرفت و به مرد روبه رو 

 وصول کرد.   میگوش ها

 ؟ یآره تو ساحل ؟یت....تو ساحل یعنی... ی-

 .ستمینهال را تگر دم،یپر حجم سمتش واژگون گرد ی گردباد همانند 

 به جون خودت من نگفتم اسمت ساحلِ.-

 برون آورد و قلبم را نوسان داد.  لگونیبد مجال، سر از آسمان ن ی ا صاعقه

 من ساحلم؟   یدون  ی پ...پس تو ا...از کجا، از کجا م-

 کوباند. وار یمقابلم، چشمانش اشک آلود گشت و تنه بر د  مرد

 که...  یچرا وقت  ر؟ یچرا انقدر د د؟یکش یچندسال چ ن یا یتو  من  ی عمه  یدون  ی معرفت، تو م  ی ب ؟ یشه، خودت یباورم نم -

 قلبِ پر تالطمم بلوا بر پا نهاد. ی در مجرا ، یو دهشت وخامت

 ؟ یکه چ  ی وقت-

  ز یکرد هم خون من است را آنال  یکه ادعا م ی دهم، چه برسد به آن که بتوانم پسر ص یتوانستم تشخ ی نا محرم را نم ای محرم 

 اش چسباندم.  قهی . جلو رفته دست بر میبنما

 .نمشیشده؟ بگو که زنده است، بگو منتظره من برم بب یمادرم چ-

 را از خود وارسته ساخت و صورتِ مرطوبم را قالب گرفت.  دستانم

 اما فقط چشم به انتظار نشسته.  ششیپ ی نه، منتظره تو بر-
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 را به من بفهماند؟  یز یخواست چه چ ی چه بود؟ م مقصودش 

 ؟ یچ یعنی...ی -

 داد.   کهیام ت  ی شانیاش را بر پ یشانیپ

 آروم باش خواهرم، آروم. -

هر   کن، یبه جا آورد، مجاهدت به عمل آوردم ول می را برا ی خواست حرمت برادر ی که م  یرها نمودن خود از حصار آغوش کس یبرا

 بود.  ده یاز فا یدفعه عار

 مادرم کجاست؟ -

  ،یهست ی قو  یلیدونم خ ی باشه خواهرم؟ م ،یبه خودت مسلط باش  یقول بد   د یاما با شش،یبرمت پ  یجا، م نیمتو، ه ک ینزد-

زخم   هی نکردم تا بتونم  دایازش پ ینشون چ یگردم و ه ی عمه ام م یگم شده یمه یکه چندسال آزگار دارم دنبال ن  یتر از من  ی قو

 بدم.  ام یاز هزار زخم مادرش رو الت

 مادرم.   شیمن رو ببر پ-

مانند   زیاز آغوشش وارسته نمود و دستم را گرفت. نهال به دنبالمان آمد، او هم همانند من مات و مبهوت مانده بود، همه چ مرا

 !تی ماند نه واقع  یخواب م  کی

 به عمل آورد.  شیاز خدا میمهربان طلب آرامش داشتن را برا  د، یدستانم را که د لرزش 

 برو داخل. -

 ؟ یتو چ -

 بشه.  ونم یکه نتونستم براش انجام بدم مد   یبه خاطر کار د یکردم، نبا داتیخوام عمه فکر کنه من پ ینم-

 شد.  یگفت، خلقم تنگ گشته بود و حال داشت بدتر م ی هم سر بسته سخن م باز

 م کند. آمد و دستم را گرفت. ا ینهال نگاه کردم، با چشمانم به او فهماندم همراه به

 . میبر-

جان   دم،یکه د ی آکنده گشته و با تمام قوا، وارد اتاق نه چندان بزرگ، شدم. با جسم الغر زینمانده بود، صبرم ن م یدر زانوها ی رمق

بدهم، کاش خواب نباشد! کاش   صی توانستم تشخ ی زد و من نم ی م د یزد، شا ی بر کف نهادم. چشمانش باز بود، اما پلک نم
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  یندبه  یجانِ مادرم گام برداشتم. صدا مهیجسم ن یدست نهال رسته نمودم و سو   یحلقه   ز کابوس و بختک نباشد! دستانم را ا

  ا یتوهمات ذهنم است  نان،یتوانست به مغزم بفهماند که ا یساخت اما نم کیام نزد یفعل  تیموقع یمرا به حوال  یکم د ینهال، شا

 روزگارم؟  تِیماه

 ...ساحلم؟ د...خترم؟ س -

و دردآور بود! چه قدر   ن یریمرا شناخت! دخترش، ساحلش! چه قدر ش  و فرطوت گشته بود؟  ریگونه پ  نیچند سالش بود که ا مگر

 را در هم گرفت!  بانم یگر یاحساس تنگدل

 

  یگذاشتم که م  یم  شیرو د یبا یچه اسم دانستم  یمبهم را در وجودم دواند. نم  یکه بلند شد، حس ش یدخترم گفتن ها  یآوا

داشتم و   ایگشتند، فوب  یکه از دهانش خارج م  یبه کلمات یی شد. اما گو یتمام م  د یتوانست وصف حالم باشد، اگر ترس بود با

  شیسو ز،یکرد تا من ن   یتنها با دست اشاره م  زد،یبرخ شیتوانست از جا ی گرفت. نم ی حس دخترش بودن، آغوشم را در بر نم

  ن یزم ی به من بودند، رو هی چهراه اش، پلک نزدم. رنگ و حالت چشمانش، همه شب یبه اندام ها رهیبروم. همه تن چشم شدم و خ 

گرمش قاب   ینشست و صورتم را با دست ها ارم پر گشود، کن م یگواه بودم، نهال سو ز یکالبد خود ن  ی را از اجزا یزانو زدم، ناتوان

 گرفت. 

 . یبغلش کن ی احل پاشو، مادرت منتظره تو برس -

 چ...چطور بغلش کنم؟ -

 . یبتون د یجا به بعد رو هم با ن ی. از ایوردیو کم ن یجا اومد  نیتا ا دلم،زیپاشو عز-

 .د ی...باد ی...باد یبا-

آوردم؟ با دستانم خود را به   ی کم نم د یکنترلم دست خودم نبودم، تا کجا با گریزدم، د ی ضربه م نی زم یگفتم و با مشت رو  یم

 نهال نشان دادم. 

پشه از   هی که از ظاهر محکمه اما اگه   یواریتونم، همون د ی ام و م یکنم قو ی ام که مدعا م ی پوک وار ینهال، من همون د  نیبب-

 نکن.  ریمن رو ش  ی انقدر حس خسته  ،یتون  ی م. انقدر به من نگو نیزم  یپاچه رو ی شکنه م ی کنارش رد بشه م

 ؟ی خواست ی رو نم نیمگه هم ،ی د یساحل، تو به مادرت رس -

تا من بتونم درست   نه یتونه حداقل از جاش بلند بشه و بش  ینم اد؟یب  رونیتونه از بسترش ب یکه نم ی به کدوم مادر؟ به مادر-

 بغلش کنم. 
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 شدند. لیصورتم زا  یگشتند، به دست نهال از رو   یچشمانم وارسته م یپر شتاب از حفره  اچه،یکه همچو در   ییخط ها چوب

 تونه بغلت کنه.  یکه مادرت نم  نه یکارها واسه ا  نیا ی . همه یکن  یم  ی قرار  یب ی واسه چ ی قربون دل مهربونت برم، بگو دار-

 تونه باشه؟   یم  یبدتر چ نیاز ا-

 وا داشت.  میگفته ها یاز آن سو، مرا از مابق  ییصدا

  یباشه واسه خراش ها ی سالم باشه تا بتونه مرهم د یحتما با ی بهت دست بده و فکر کن یی کفاکه تو انقدر احساس خود نیا-

 قلبت.

من   ه ید بر علشواه  یجلو آمد، همه   یقدم  دم؟ید  یخواب م ایبود  د ینداشتم، ام  گریطرف صدا برگشتم، توان شوک دوم را د به

 عطر سردش. ی  حهیرا ی بودند، حت

 سالم. -

 را اشغال کرد.  شی جا د یبرخاست و از اتاق خارج گشت و ام نم یاز کم نهال

 ؟یکن یکار م   یجا چ ن یت...تو ا-

 فضول رو بردن جهنم. -

 . ستمیدادم و مادر بخت برگشته ام را نگر  هیتک  وار یعقب رفته و به د یکم

 ش؟ ینی ب یم-

 . یموهاش تو هست  یتو  د یسف یتارها ل یجواهر که دل کهیت ه یبله، -

 من؟ -

 خانم؟  یپرس  ی بازم م یدون   یم  یچرا وقت-

 نپرسم؟ -

 . یدون یرو که نم  ی زیچ ی بپرس، ول-

 بود.  دهیکرد و امانم را بر یگز م ام را فشردم، گز  قهیشق

 نم بغلش کنم؟ تو  یچرا نم-



 دن ریگ ینفس م هم ها چشم

218 
 

 مان هم سانت شد. یبه عقب آمد و هم فاصله   یمن کم همانند 

 خودت بگو. -

 دوستش ندارم؟ -

 نه. -

 خوامش؟  ینم-

 نه. -

 جز مامان زهرام مادرم باشه؟  ی ا گه ید ی خوام کس ینم-

 نه. -

 ترسم؟   یم-

 نه. -

 رد خور نداشت! آخر حرف دلم بود.  گرید نیا

 ش...شوک شدم؟ -

 احسنت.-

 کار کنم؟  یچ د یبا-

 تنگ شده بود.  شی گشته بودم اما دلم برا انگری کردم، سرکش و عص نگاهش

رو درک کن. چشمات رو ببند   تتیموقع ،ی االن کجا هست ،یکجا بود  ،ی هست ی ک ، یبود ی ک ی نیبب ، یخودت رو بشناس  د یاول با-

 کن.  ذهنت مجسم  ی ها رو تو نیا ی و همه 

گونه   رحم بودم. نگاه ژرف  ی مغلوط من نبود! چه قدر ب قه الزحمه اش رفتار و کردار زدم، ح انشیپا یبه لطف ب یجان ی ب لبخند 

  یاعتراف م  د یکه  کاشته اش جوانه زد و همچو پروانه در قلبم پر گشود، با  د یطول نکش چ یگزارد، ه شه یاش، عشق را در وجودم ر

 و مکان مناسب. نزما  ک یکردم، اما نه حال، در 

 . گهیو تموم شدم. ببند چشمات رو د م یخورد-
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 نگاهش کردم.  شرمزده 

 .د یببخش-

 چشمات رو ببند. -

کردم. همه   یرا هضم م تم یشناختم و بعد موقع یاول خود را م د یخواسته اش عمل کردم، فکر و ذکرم را به عقب برگرداندم، با به

  نیا ی . به باعث و باند یمادرم پر کش ی کردم و دلم برا  بودم، درک دهیو من به زمان حال رس   د یطول کش قهی کم تر از پنج دق زیچ

 . ستمیبود، نگر شتهحالم که به دست او واژگون گ

 ؟ یشه تنهام بذار یم-

 . میمنتظرت هست رون یمصدع اوقاتت بشه. ما ب  یکه کس  ن یجا بمون، بدون ا نیچرا که نه، عجله نکن، تا هر وقت دلت خواست ا-

 ممنونم. -

رهسپار   رمیکرد در آغوشش بگ  یمادرم که داشت با چشمانش التماس م ی برخاستم و سو میرفت. از جاخند زد و شکر  گندمگون

 گشتم. 

 

شناور آن    یروند که با شعله ها یفرو م  ی کردم تن و بدنم در مجمر  یگشتند، احساس م ی که از دهانش خارج م یی حرف ها با

  ند؟یکه در حقش کرده اند، آرام بنش یتوانست در برابر ظلم ی آدم چه قدر م کیآورد. مگر  یدر م   شهیآتشدان، داشت قلبم را از ر

  ریو درشت اشک را از ز  زیکند؟ قطرات ر شه یکردند سکوت پ ی م لی به او تحم رحمانه ی که ب ییشد جواب شکنجه ها ی مگر م

به خاطر سن و سالش   شیها یدانستم ناهموار ی به من بود. اما م ه یاش، شب ی، صورت استخوانچشمان گود رفته اش، زدودم 

  شیها هیاستماع شکوائ ی گوش شدم برا تنزدم و همه   یوقفه دستانش را بوسه م  ی نبود، بلکه از غم و غصه بود و بس! مدام و ب

 از خانواده اش.

 ام. خو ی از خدا نم ی چیه گهیدخترم، من د   یاالن تو هست-

 ؟ یواسه خودت نکرد  یچرا کار ؟یتحمل کن  یچ...چطور تونست -

 داشت. ی شتر یاستطاعت ب زیهم ن یاز سونام  ش،یاشک ها البیس 

 .دمیخودم رو ند  گه یتو رو ازم جدا کردن د ی کار مادرم؟ وقت یچ-

 گشت و از دهانم خارج شد. لیتبد   ینکردم و وافور جگرم، به نفس پر حرارت یی جگرم آتش گرفت، به اهلل که گزافه گو م یبگو اگر
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 . دمتیروزه که ند   ۱۸ماه و    ازدهیو دو سال و  ستیو سه سالته، من ب  ستیخوام به چشمات نگاه کنم، ب ی ساحلم، م ریآروم بگ -

 دوازده روزم بود؟  ی عنی...ی-

 ام تمبر زد.  یشانیاش را بر پ یآمد و مهر مادر  جلو

 که تو رو از من، من رو از تو گرفتن.  یبله دخترم، دوازده روزه بود -

 دهانش برد و مرا از خود فاصله داد.   یسرفه کردن افتاد، دستانش را جلو  به

 ن...نفسم نخوره به...بهت.   ی..برو کنار بو ب.-

 . رمیمادرم را بگ  ی خواستم مرض ها ی م گریشدم، د کی به او نزد شترینرفته و ب کنار

 ما گشود، با هول و وال به داخل آمد.  ی که در را به رو  یمرد  همان

 دارو هاش رو بخوره.  د یعمه با یول د یببخش-

 . ختیمادر ر   یآب برا  یوانیطاقچه برداشت و ل ی از دارو بود را از رو ز یکه لبر یلونینا

 ؟ ی عمه؟ خوب-

 که جواب او را بدهد، دست مرا فشرد و توجه ام را به خود معطوف کرد.  نیا ی جا مادر

کنم از خودمه. االن هم    یشد. پسر بردارمه، اما من حس م  ینم دتیقدر هم از من عا  نیکه اگر نبود، هم ه یهمون کس نیا-

 مامان.  گه یبهم م شهی بخاطر تو عمه صدام زد، هم

 و نطقش را گشود.  زد  م یبه رو یکردم، چهره اش مهربان بود. لبخند  نگاهش

 کار تمومه مامان جان.  گه یکنم د  یاگه ساحل خانم مجوز بدن براشون برادر -

خوام   ی باشه، م شمیخوام پ ی نشدم، م ر یس  دنشیشه، اما من هنوز از د ی م ز یداره از چشماش لبر  یده، ساحلم مهربون   یم-

 بشم. رابیس 

 ذارم.   یحله، من تنهاتون م  د یتون رو بخور  یزبون ری ز نیفقط ا ن،یبش-

 . ستیرنگ را به مادر سپرد و مرا نگر ی قهوه ا قرص 

 مواظبش باش. -
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 راحت.  التیهستم، خ-

 واسشون مرغ و گوشت سفارش بده. رونیکن و از ب   ییرایازشون پذ   ،یخونه پس یخدا عمرت بده پسرم، مهمون ها رو ببر تو -

 . فعال. نیگم شده اتون برس  ی  مه یراحت به ن الیودم انجام دادم، شما با خمقدمات رو خ نیا ی مادر جان همه -

 راهت.  یبدرقه   یپسرم، دست عل یش  ریپ-

 و در پشت سرش بست.  رفت

  یخاطر در آغوشش پنهان گشتم. همان گونه که سرم بر رو  ب یو ط شی خو ی و اراده   لیباز کرد و من با م م یدستانش را برا مادر

 . ختمیاش بود، اشک ر نهیس 

 مامان؟ -

 . ارمیبال رو سرت ب نیاومدم تا ا ی نم ایوقت به دن  چیه یاله  ره، یمادرت برات بم یاله-

 بود، حال مادرم کنارم بود.  زیکردم، دلم لبر ه یصدا گر یبود هر چه ب  بس

 غربت ولش کردم.  یکه تک و تنها تو  یواسه خواهر دن، یخروارها خاک خواب ری تنگه، واسه تو، واسه مامان و بابام که ز ی لیدلم خ-

 را در هم شکست. ش یگلو ن یبود تا در آهن ی که زدم، چوب ی حرف یی گو

 مادرت مرده؟ -

 فشردم.   گرید ک ی ی را رو می را در هم و دندان ها دستانم

 مادرم.  ی وقته ب  یل یمرده، م...من خ-

 در آغوشم گرفت.   محکم

 من رو برات پر کنه.  ی بلده چطور جا دمی فهم یول  دمش یبار د کیکه   نیبود، با ا ی خوب یل یزن خ-

و پر مهر    فیا...اون مثل برگ گل لط دم،یبار هم از دستش نرنج ک ی ی...حتبود، ح  ایزن دن ن یخوب بود، اون بهتر یل یم...مامانم خ-

 بود. 

که   یی خورم تا جا یلم قسم ماون رو برات پر کنم، اما جون ساح یتونم جا ی دونم نم ی خدا رحمتش کنه، نور به قبرش بباره، م-

 کنم.  یم  ی برات مادر اد یاز دستم بر ب
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 قاصرش شروع به سرودن شعر کرد.  یو او با صدا  ختمیدستانم را اطرافش تنگ کرده و آرام اشک ر ینگفتم، تنها فقط حلقه   چیه

 کنار پنجره تنها نشست و گفت  دختر

 برم به تو  ی دختر بهار حسد م یا

 ترا  یمست   و گل و ترانه و سر عطر

 خرم ز تو  ی بخدا م ی هر چه طالب با

 ی شکوفه ا یشاخ نوجوان درخت بر

 گشود دو چشمان بسته را  ی ناز م با

 به لب آب تقره فام  ی کاکل شستیم

 خسته را  ی باینازک ز ی بال ها آن

 خنده کرد و ز امواج خنده اش  د یخورش 

 د یدو  یدلکش  یچهر روز روشن بر

 به گوش او   یمیو نس د یسبک خز یموج

 د یاز او رم یسرود و موج بنرم  یراز

 باغبان که سرانجام شد بهار د یخند 

 که کاشتم   یشکوفه کرده درخت گرید

 بهار  نیو گفت چه حاصل از ا  د یشن دختر

 نداشتم یبس بهارها که بهار یا

 آسمان  یتشنه کام در آن سو  د یخورش 

 از خون نشسته بود  ی مجمر  انیم یی گو

 ب یغر ی ا شهی ر اند د  رهیرفت روز و خ یم
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 کنار پنجره محزون نشس دختر

 

 نشسته بود.  محزون 

 فرخ زاد.  فروغ 

 

کردم، فکرم آزرده گشته بود و مغزم در حالت اغما    یاستراحت م د یکشاندم. با گریدستانش گرفته به طرف د ی را از حلقه   خودم

 برد.  ی به سر م

 رخ داده بودند، فکر کردم.  م یبرا ری ماه اخ ک یکه در  ی اتفاقات به

حاللش کردم، آمدن مادر و   د یپدربزرگم به اصرار و التماس مادرم، مرحوم شدنش بعد از آن که فهم دنیکردن مادرم، بخش دایپ

 شده ام.  دایبه مادر تازه پ ا یدر یپسر عمه ام به تهران، وابستگ 

 گه؟ ید ی آروم بش  یخوا ی م ی چشمات بشم، ک یفدا-

 دونم چمه.  ی ر، نماسترس دارم ماد-

 را نوازش کرد.   م یکنارم نشست، موها محمد 

 ره؟  ی م  شیداره به خواست تو پ  زیهمه چ گه یخواهرم؟ االن که د یاسترس چ-

 گردن.   یکنم بر م   یآره، حس م -

  گه ید ،ید یازش ند  یر یخ چیکه تو ه  یاون هم به دستور خاله ا بودن  ده یگردن، برادر من و پسر خاله ات که تو رو دزد  ی بر نم-

 خورد.  چیپ یو گوششون حساب  میبهشون داد یدرس   هی اون ها بودن،  مید یفهم ی وقت د ی چون من و ام . انیطرفت نم

 ؟ ی چ انیاگه ب-

 فکر کن و گذشته رو بنداز دور.  نده یحواسمون جمع اطراف هست، تو فقط به آ ان، یدم نم  یمن بهت قول م-

 کرد.  ی قهر جمع کرده بود و مرا نگاه م  ینه  وارد شد، دهانش را به نشا  ایباز شد و در در

 . امیخوام ب ی من هم م-
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.  دمییو تنش را بو ده یکش ق یکه از تفنگ فارغ شود، در آغوشم پرتاپ شد. نفس عم ی ریباز کرده و او هم چو ت ش یرا برا دستانم

 .د یکش شیموها  یمادرم دستش را رو 

 حمکتت رو شکر. ایدوتا دختر داشتم. خدا دم یام د ی . وقتدمیند  دم،یند -

 .ستی مادرم  و بعد من را نگر ابتدا

 من به مادرت بگم مامان؟  ی ذار  یم یساحل-

رنگ چشمانش،  ش،یبای گشتم، لحن ز  رهیآرام به نوازش کردنش پرداختم و به چشمانش خ دم،یاش کش  یشانیپ یرا رو  دستم

 کردند. یم م جور خاص آرام کیقلبم،    یِ کیحضورش گرمش در نزد

 ؟ یچرا نتون ،ی من و مادرم زی تو همه چ م، یهمه زندگ -

 بشاش بود. شهیشد از پس چشمانش خواند، خواهر کوچک و دوردانه ام، کاش هم یشاد بودنش را م  د،یرا بوس   صورتم

 محمد برم مدرسه.  ییخوام با دا یساحل من فردا م -

 . ستمیمحمد نگر به

 . یر یزشون اجازه بگ ا د یاول با م، یاما ممکنه مزاهم بش-

 لباسم ور رفت.  ی اش را مظلوم کرد و با دکمه  چهره

 آخه خودش گفت. -

 . ستمیشان نگر ی هر دو به

 ن؟ یریگ  یچرا از من اجازه م گه ید ن یکن ی م  بیو تصو  ن یزن ی خودتون حرف م یبدجنس ها، وقت-

 .د یخند  محمد 

 . میریحالتو بگ  کمی-

 ما نگاه کرد و قربان صدقه مان رفت.  ی به هر سه  مادرم

 . اریرو هم از تنت در ب یکنم لباس مشک   یدکتر. خواهش م  میر  یمامان امروز م-

 پدربزرگت نشده.  ی مادر؟ هنوز چهله  ی دکتر واسه چ-
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و نه پدر    . در ضمن اون نه پدر بزرگ من بودشترینه ب ی سنت نشون بد  ی و اندازه   یدوباره سرپا بش یکه بتون   نیدکتر واسه ا-

  ی اجازه  انشیکرد و نه به اطراف ی کرد و بعدش رفت، نه خودش زندگ  اهیما رو س   یبود که اومد زندگ یی شوغا هی شما، اون فقط 

 .د ی اریمن ن ی رو جلو مشاس  گهی کردن رو داد، لطفا د یزندگ

 را گرفته و دنبال خود کشاندم. ا یو دست در برخاستم

 . زمیبهت غذا بدم عز میبر-

 به سرزنش خود بابت آنگونه صحبت کردن با مادرم پرداختم.  ی و در باق دم یچ ایدر ی آشپزخانه شده و بساط صبحانه را برا  وارد

 

را آن قدر   زیچ همه  م،ی سر زد د یکار مشترک خود و ام  ط یبه مح میبا مادرم به دکتر رفت میرا به مدرسه رساند  ایاز آن که در بعد 

زن، مرد و...   انسال،یجوان، م  ر،ی کارگرها بود. پ ن یقرن قدمت دارد، همه نوع آدم در ب نیچند  یی بود که گو دهیسامان بخش سر و

رفت و از او بخاطر آن   د یام ی قربان صدقه   ز یکردند و سرگرم بودند، مادرم ن یرا م  شانیکار ها گرید  ک یو در کنار  ی همه به خوب

  م،ی بود شانیدعوت ا ی رایپذ  زیشان دعوت کرد و ما نشام به خانه  یمان را براهمه  د یمن را داشت، تشکر کرد. مادر ام ی که هوا

و    ایخود و مادرم و در یبرود و من به بازار رفتم تا برا  ایشد خودش به دنبال در ربعد از کارخانه محمد مادرم را به خانه برد و قرا

کرد، مرا به خود مجذوب ساخت    دایپ یکه با چشمانم تالق ی پاساژ زنانه ا نیکنم. اول ه یته زیمناسب ن ی هم محمد لباس ها د یشا

  راهن یآن پ  یبلند از جنس لَمه به رنگ بنفش و رو راهنیپ زی مادرم ن یبودند، برا  بایو مجاب شدم به آن جا بروم. لباس ها همه ز

  گرینبود اما د ییلباس ها  نیچن دنیدانستم اهل پوش  ی م دم، یبود برگز  یآمد و رنگش مشک ی م شیزانو  ی کت که قدش تا رو کی

ساختمان،   مانو در ه  دمیمادرم و خود برگز ی لباس برا گر یپرداخت. چند دست د یم دش یجد  یکرد و به زندگ   یعادت م د یبا

کنند هم به آنان اضافه   چش یکه سفارش کردم کادو پ ،یعروسک خرس  کی را هم برداشته و  ایلباس مورد پسند در که یچند ت

نفس   دمیکه رس   یپاساژ مردانه ا  نینکرده بودم. به اول ید یخر چیمحمد ه ی تا کنون برا  ینداشتند ول ییجا گرینمودم. دستانم د

د ها را نداشتم، سن، وزن و قدش را که گفتم،  مر  یکردن برا  د یدر خر  ی تبحر زی که خود ن ییا. از آن جدمیکش  یآسوده ا

مردانه هم به آن   ی ساعت مچ ک یکنار گذاشتند و به سفارش خود  م یبرا بایرنگ ز ی دست کت و شلوار خاکستر  کیخودشان 

 .اضافه ساختند 

 د؟یخوا یاز کدوم مارک م-

 مادرم، فکر کردم.   یبرا  شیچند روز، به پسرانه ها ن یا یخود در ط یبرا  شیبردرانه ها به

 باشه لطفاّ. نشیبهتر-

 باب شده.  ی بازار نقره ا ی مد نظرتون هست؟ االن تو ی چه رنگ  د یی. بفرماد ی چند لحظه صبر کن چشم،-
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 .د یرو لطف کن نیکه گفت  یهمون-

 گرفت.داشت را برداشت و مقابل من    یبزرگ   یکه صفحه   یساعت نقره ا  کیبرد و  دست

 براتون حاضرش کنم.  نیاگه پسندتون بود بگ -

دربست گرفته و به خانه    ینیکامل شد، ماش  میدهاینهاد. بعد از آن که خر یی بایو ز  کیش  ی دادم، ساعت را در جعبه  د ییتا ی وقت

کردند.   یم  یو محمد داشتند باز  ای. مادرم سرپا بود و دردمیکه بود، در را گشودم و به داخل خانه رس  یشدن ت یبرگشتم. با هر اذ

را در   د یخر  یها سه یرفت. ک ی لنگان راه م  یباز هم کم یبهتر از گذشته شده بود ول  یلیاما خ بودرفته  ی وتراپیزی چند جلسه ف

 مادرم رفتم.  یگذاشته و سو  ییرایپذ 

 م؟ مادر  ییچرا سرپا-

 مادر؟   هی واسه چ  د یهمه خر نیکردم دخترم، ا ی داشتم واسه بچه ها تنقالت آماده م-

 . میالزم داشت د یخر کمی-

  ن یو ا افتی آن حرارت، در چشمانم انعکاس  یزد و شراره ها ت یخموش وجودم را کبر ی آغوشم گرفت و گرم شدم، شعله ها در

 د.دور نمان  زیگونه برافروخته گشتنم، از نگاه مادرم ن 

 . زمی بر یبرات چا ،یمادر خسته ا  ن یمن قربون برق چشمات بشم، بش یاله-

 . زمیر ی م یمن خودم چا نی. بشستیسرپا موندن واست خوب ن ادیز-

 . امیمن م ن یبش زم،یبر یخوام واسه ساحلم چا ی م ست، یخود ن ی سرپا موندنم ب-

 گوش را صدا زدم.   یمبل نشستم و آن دو نفر باز  ی زده و رو  یلبخند 

 ا؟یدر محمد؟-

 نشستند. نیزم  ی به من اما رو کیدو با نفس نفس آمدند و نزد هر

 ن؟یحضور من شد  یاصال متوجه  -

 حواسم رو بدم؟ ی ا گه ید یذاره من به جا ی خواهر شما م ن ینه واال ساحل جان، مگه ا-

 دادم.  ایدررا به    میچشم غره نگاهش کردم و رو با
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 خانم؟  ایدر یتو چ -

 ساحل. ی آبج د یببخش-

 بخشم.  ینم-

 نشست. م یپا یو رو  برخاست

 دوست دارم، پس ببخشم.   یل یمن تو رو خ ،یساحل-

گشت و قند خونم    نیریحرف زدنش ش  یدر دلم به راه افتاده بود که آن گونه سلول به سلول تنم برا   یقند ساب  یکارخانه   یی گو

 صورتش انداختم. ی محکم رو  یبوسه ا باال رفت.  زین

 محمده مگه نه؟  نیا ره یمن، همه اش تقص ی ایکردم در ی آخ من قربونت بشم، شوخ-

 به محمد نگاه انداخت و سپس لب بر گشود.  یدلسوز  با

 داد.   می هم سوار ی کنه. تازه کل ی آخه من به داداش محمد گفتم باهام باز ، ینه ساحل-

 که همان لحظه مادرم آمد.  دمیخند  بلند 

 بهتون بدم.  یا  هیکارت، مفتخرم هد   نیحاال به پاس ا ،یداد   یکه به خواهر بنده سوار   نیممنون از ا یلیخ-

  فی ام تعر قهیتشکر به عمل آوردند و از سل  کیبه   کیرا گشودم و همه را به آن ها دادم. همه  دهایگذاشته و خر  نیرا زم ایدر

 ساخت. شیدر بوسه ها  ق یبودم خوشحال شد و مرا غر دهیخر ش یکه برا ی خرس  دنیبا د ایکردند. در

 

ه طرف من برگشتند و چشمان آمدم، همه ب رونی. از اتاق بمیبرو د ی ام یتا به خانه   می شش عصر بود و همه آماده بود ساعت

 انداختند. ی مادرم برق خوش 

 رو ازت دور کنه دخترم.   لیحسود و بخ خدا چشم-

 بزنم که محمد مداخله کرد.  ی خواستم حرف ستادم،یرا سد کرده و مقابلش ا راهش

کنه و کله   یودش رو گم م وقت خ  هیبه الالش نذار  یل یشهر فت و فراوونه، انقدر ل نیا ی مامان جان، قشنگ تر از دختر شما تو-

 شه ها. یپا م
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 مونن.  ی جواهر م که یت ه ی بخدا مثل  ؟ینیب  یآخه پسرم، دخترام رو نم-

 نگاه کردم.  شیصورت مادرم انداختم و به لباس ها یرو  ی ا بوسه

کردن   ی حجم از دلبر نیبپا با ا یول ، یخودم، البته که از قبل بود یبایمامانِ ز  ی فدات بشم، االن شد  اد یبهت م ی لیلباس خ نیا-

 . ایرو دست من و در ینزن

 ها رو بپوشم.  یهمون قبل  نیلباس، بذار  نیا یمعذبم تو  یل یمادر، من خ  یآخ گفت-

 نشه.  ر یکه د  میبر د ی . حاال هم بزنکیساده و ش  اد،یهم بهت م ی لیشه. خ یحرفش رو هم نزن که نم نه نه، -

 .ستادیرا تند کرد و مقابلم ا شیجلو رفتند و من و محمد پشت سرشان. محمد قدم ها ایو در  مادرم

 من چطور شدم؟ -

نداشت.   زیدر پوششش ن یینقص و نارسا چ یبود و ه دهیکرده بودم را پوش  ی داریکه من خر یینگاه کردم، لباس ها شیسر تا پا به

 اش را صاف کرده و تار افتاده در صورتش را به عقب برگرداندم.  قه ی

 .ایداداش محمد در   یشد  یعال-

 ا؟ یچرا فقط در-

 ده.  یبزرگ نشونت م  ی ادیکنم داداش محمد ز ی حس م چون -

 بدجنس.  یباشه بزرگ تر از تو هستم دختره   ی هر چ-

 بلکه به عقلِ.  ستی به سن ن  یبرادر جان بزرگ -

 ناگوارش در امان بمانم.  یتا از حمله    دمیدو ایمت مادرم و درو س  را گفتم  نیا

ساخت و در قالب   ی مرا رها نم د یو بران ام  زینگاه ت ی . لحظه امیشد   ی و مشغول خوردن چا میآمد  منیاز شام همه به نش بعد 

  کیبودند و از  م یت ک یدر محمد و نهال هم  ا، یشان فرو رفته بودند، درو بند بودم، مادرها در بحث زنانه  د یطعمه اش در ق 

جمع پر شور و نشاط فقط دو نفر داشت که در سکوت با هم   نیا دند،یکوب   یم  گرید  کی سر گذشتند و مدام بر   یهم نم شانه یثان

اشاره کرد تا به   زی فنجان قهوه اش را برداشت و به من ن د یفرو رفته بودند، ام ش یدرون خو یزدند و در الک انزوا  ی حرف م

سرد و   میخانه رفتم. نس اطیو به دنبالش به ح  خاستمحواسش نبود، با آرامش خاطر بر ی نگاه انداختم، کس هی دنبالش بروم. به بق

 . ستادمیا د یل امبه رقص در آورد. دستانم را در بغل گرفته و مقاب م، یشانه ها ی را از رو م یو موها د یوز  ی دلخواه
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سامان درون افکارم را کنار  صبر کن، صبر کن تا کلمات نابه  م یرنگ نگاهت، فقط برا ی گشت، شعرها داشتم برا  رهیچشمانم خ در

خود   یل یشاخه نباتش سرود و او را ل  ی برا ی که سعد  م یسرا یرا م  یهمان شعر تیسوگند، برا  تیبگذارم، به خدا گر ید کی

 صبر کن.  میساخت...فقط برا

 گشت.  رهیو بعد به چشمانم خ د یچش کرده بود  داه یپ یتالق م یبا نفس ها ش یکه بو ی از قهوه ا یکم

 .نمی به چشم دشمن جانت نش یاگر خواه  ای نم، یگل خار کردم تا به دامانت نش ی خواهم ا-

 . میداد که یپشت سرمان ت ی ه گشت بعد و هر دو به نرد رهیچند لحظه در چشمانم خ ستاد یا کنارم

 منتظر بمونم؟  د یچه قدر با گهیمشکالت حل شده، د -

 ؟ یکرد  دایچطور شد که من و نهال رو پ-

. من اصال تنهاتون  گمیرو بدون پاسخ رها کنم م  یچون من اصوال عادت ندارم پرسش یجواب سوال من نبود ول نیهر چند ا-

 دم. حرکت کر زینذاشته بودم، پشت سر شما سمت تبر

 . اورمیب  لیحساب کردم، نتوانستم در برابر حرف به جا و به موقعه اش دل زی کالمش را گرفتم و هر طور که با خود ن  ی  کهیت

 ؟ یومد یچرا از اول با ما ن ،یایب  یخواست ی تو که م-

 با جنگ و جدل. درسته؟  ی. ول امیو من م میکن ی و در آخر بحث م  یکن  یدونستم مخالفت م   یچون م-

 را به باال حرکت دادم. میابروها

نظم گرفته و کارگر و کارمند ها هم   زی خوب شده، همه چ ی لیکارخونه خ ی . راستیکامال، به هر حال ممنون که تنهام نذاشت-

 ام رو اعمال کنم؟ فه ی وظ د یبا یهستن. من ک  یازت راض یکل

و وقتت رو صرف درس خوندن   ی شروع کن  د ی. از حاال بایاز دانشگاهت عقب موند و  ی سال رو در استراحت بود ک ی ن یشما که ا-

 اشغال نکن. گهی د ی فکرت رو جا  ،یبرسون  هیخودت رو به بق  ی تا بتون  یکن

 شه؟  ی م ی پس کارخونه چ-

دونه االن از چند کالس حذف    یشه. تو نگران درس و دانشگاهت باش. خدا م ی به بعد هم همون م نیشده؟ از ا ی تا االن چ-

 .یشد 

 روانشناس.  یشه آقا یداره، حذف نم یخوب  یکه سابقه   یی دانشجو-
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 . ستین اریبا آدم  شه یشانس هم ی حق با شماست خانم روانپزشک ول-

افکار ناگوار درون ذهتم را   یسر رشته    یچی د قبکشم، که مانن شیرا پ  ی گریکردم. خواستم بحث د د ییو حرفش را تا دمیخند 

 .ختیگس

دور گلوم و راه تنفسم    دهیچیساحل انقدر طفره نرو، جواب سوال اول من رو بده تا خالص بشم از ترس نداشتنت که مثل غالف پ-

 رو بسته. 

 د؟یام-

تا   م یکه به صورتم برخورد کرد، کم آوردم چه بگو  شیشد، چشمانش گرم بود، هرم نفس ها یمواز  ز یو صورتش با من ن برگشت

 نشوم.  انینما فی عشقش، ناتوان و ضع یجلو

 ؟ یبشنو یچ ی دوست دار-

 .یکه به احساساتم بله بگ  نیا-

 دن؟  یدن، م  ی بله رو که آسون نم-

 تو  ؟ ینیبب  یتا آسون رو چ-

 

 ؟ یخوا یم  یچ گه ی. دی و زنده کرد  ی چند وقت هزار بار کشت نیا ی من رو تو که 

. در اون  یمن بذار  اریاون همه رو در اخت د یو تو با ره یگ  ی حرف توش جا م ایدن  کیاما  کیجمله کوچ هی بزرگ،  ی لیخ زی چ هی-

 . یشنو  یصورت جواب دلخواهت رو از زبونم م

 که نه بگه؟   هی خواد باشه، ک یم  یبگو، هر چ-

 نبودم.  ی اگه روز ی شکل ممکن دوستم داشته باش، حت نیبه بدتر شهیفقط با من باش و هم شه یو هم شه یهم شه،یهم-

 خم شد و سرش را جلو آورد. د، یکش ی گرم و آسوده ا  نفس

ات کنم. فقط تو  دوستت داشته باشم، انقدر که خسته  شه یدم هم ی. قول شرف م یچند ساعت یحت ،ینباش  ی کن  یجا م یتو ب -

 ه من بده و مثل خودم عاشق باش.هم دلت رو ب 
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مغزت بسپر که من تا از احساسات خودم مطمئن نشدم، به صاحبش جواب مثبت ندادم و من رو دست    یخاکستر ی به گلبول ها-

 . فتهیخود ش  ی آقا ستم یمن ن یذهنت ساخت ی ام که از من تو یاحساس  ی. اون آدم برهیکم نگ 

 .د یکش  یآسوده ا نفس

 خوش حالم.  یل یبحث کنم چون خخوام باهات  یاالن نم-

 ام.  ی و شروع کرد به وارس  ستادیو سمت مان آمد. مقابلم ا  د یشد. دو د یمانع حرف زدن ام   ایدر یصدا

 ن؟ یگفت ی م یچ-

 کنارش زانو زد.  د یام

 خوب.  یزهایچ-

 د؟یبخر ین یزم بیبا س  تزایکه واسم پ ن یمثال؟ ا یچ-

 خوبه؟  ،یبخور  تزایبرم تا پ ی من فردا تو رو م ی بهتر. ول ی لیخ یزهایچ ر، ینخ-

 من جواب دادم.   ایدر ی جا به

 . یدم تا ماه بعد   یاجازه نم گهیبه لطف تو و محمد از سه بار هم گذشت. د ی بخوره ول تزا یبار پ کی شه، قرار شد در هفته  ینم-

 هم آمد.  نهال

 . میخورد تزایدوباره پ  ییسه تا ایدر ی سه انگار به حضورت نرسوندن که امروز بعد از مدر ی ما رو ول ینکش-

 .ستمیغلظت به نهال و محمد که پشت سرش سنگر گرفته بود نگر با

  ی رو م ششیرو  یجلو  زایچ ن یسن رشد هست و ا ی االن تو د یدون یسپردم، آخه نابغه ها مگه نم یام رو دست ک من رو بگو بچه -

 ؟ره یگ

 مونه که.  یکوتوله نم م ینکن تیبار رعا ه یحاال  گه،یبابا سختش نکن د -

 ؟محمد -

 . د یباشه ببخش-

 شد. یفردا منتف  یتزایاوصاف پ نیبا ا گه یخب د-



 دن ریگ ینفس م هم ها چشم

232 
 

 اتون کار دارم.  من بعد با همه   یدرسته ول-

 گوش نهال برد.  ک یسرش را نزد محمد 

 خدا رحم کنه. -

 . یگفت   یچ دمیشن-

 ماشاهلل.  زهیگوشاشم ت-

 نفر جدا کرده بودم.  سه  نیمن رو بگو بحثت رو از ا-

 ها بودن که اصرار کردن.  ن یا یول م یساحل جون، من بهشون گفتم نر-

 کرد.  ی و با اشاره و تکان دادن منظم دستانش شروع به سخنران ستاد یکه تا آن موقع ساکت بود، وسط مان ا ایدر

رستوران   م یرو ببر  ایدر  ایگه چون خودش گفت محمد ب ی گه دروغ گو دشمن خداست. ساحل نهال دروغ م ی ساحلم م ی آبج-

 بخوره.  تزایپ

 انداز شد. نیمتشنج طن یدست زد و قهقه اش در فضا د یام

 . ستمیکه ن گن حرف راست رو از بچه بشنو، کارت در اومده خواهر جان. من   یم-

 .میپرداخت د یامشب با ام ی و به ماجرا میجدا ساخت ا یبحث مان را از در م، ینهال تنها ماند رفتند و من و  ایو محمد و در د یام

 

شود تا از   یتوانست احساساتم را منقلب سازد و سد  یکه مرا در خود احاطه کرده بود، نم   یبود. دستان مادر  ده یامانم را بر ه یگر

آرام آرام خودش را به من   را هم لرزاند  ایام، قلب در ه یهق گرکند. هق  ی ریصورتم جلو گ یبر رو  میاشک ها یخصمانه  ی حمله 

و اصل   تیماه  ن یگفته بودم هم مادر تو هستم و هم خواهر، اما ا  زیاز مادر داشتن نداشت، من به او ن ی درک چیکرد. او ه  کینزد

که حال کنارم    یندارم و مادر  گریکه د یکه با مادر   یبود و کارش از من  ده یداد و او طعم مادر داشتن را نچش ی نم ریی ماجرا را تغ

 تر بود.  سریدهم م حش یترج  ستیکه ن  یتوانم به کس یاست اما نم

تو   ستین یآرامش روحش فاتحه ختم کن. باور کن اون هم راض  یبکش، خاکش رو بوسه بزن و برا  ق یآروم باش مادر، نفس عم-

 .یکن   تیهمه خودت رو اذ نیا
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  ی قیبود که مادر حق ده یدانم کارم به کجا رس  یرا به آخر رسانده بود، نم  ییدر حق من سفله گر  ایتازه شد، دن  شتریب ز یدلم ن  داغ

 بود.  نیدروغ ی ایرو  کیاگر  ی خواستم، حت یام کنارم بود اما من فقط مادر خود را م 

  ی . دارم خفه مرمیشکستن سد گلوم رو بگ   یمن بود و هست، سخته به گذشته فکر کنم و جلو  زینکنم؟ اون همه چ هی چطور گر-

 . نیشم. لطفا تنهام بذار

 مادرم.  ی ر  یم نی خودت از ب ی نطوریاما ا ،یگ   یقربونت برم. تو درست م-

 . امیبره خونه، من خودم م ی رو م  ایمامان، جون ساحلت برو. محمد شما و در-

 .افتیو اشک چشمانش بر صورتم تداخل  د یام را بوس  یشانیپ

 که دل من طاقت نداره.  ایباشه، فقط زود ب-

 .د یباش  ایچشم. مواظب خودتون و در -

 باشه مادر، تو هم مواظب خودت باش. -

ام را بعد از رفتن   یدادم. زندگ  که یکه در پشت سرم قرار داشت ت یخارج شدند، به سنگ  دمید ررس یکه از ت  یو هنگام رفتند 

کرده ام و    ریگ  ی در حفره ا  ییبودم، چشمانم سوزش داشت، دستانم منقبض بود. گو ده یند  زی از او ن یر یخ چیمادرم دوره کردم، ه 

  م یشد. ن میپا ر یمرطوب ز نیزم  ی درشت، با سرعت روانه  یرا نداشتم. اشک ی اعتراض چیه قو زمان گشته بودم و ح ن یسنگالخ زم

وقت   یو همه جا به دنبالم بود، حت شهی . همستیدانستم ک ی کرد، م  ست یمقابلم ا زیواکس خورده و تم  ،یچرم مشک یبوت ها

آورد   ی بود، تا به االن دوام نم یگر یبود، اگر کس د ه زدم. فقط آن ماند  ی خواستم و او را با دست و زبان پس م ی که او را نم ییها

پوستش مرا   ی و آمد و کنارم نشست. پالتو  نییو نوشش. پا ش یو ع  یرفت به دنبال زندگ یم گذاشت و  ی کول م  یو بارش را رو 

 م انداخت.یشانه ها یآن را بر رو  د،یدرنگ و ترد ی که بدون لحظه ا د یگرما و آرامش را در چشمانم د  ییهم گرم کرد، گو

 ؟ یدل ما رو هم شاد کن عاّیو جم یشاد بش  کم یکار کنم که  ی. چان یگر  شهیساحل خانم هم-

 صورتم را پس زدم.  یروان شده بر رو   یها د یخنده ام گرفت و با پشت دست مروار ه ی گر انیم

 ماجراست.  تیواقع  نیشه. ا یوقت کامال شاد نم چ یدل من ه-

 شدم.  رهیصورتش خ به

 روانشناس؟  ی درسته آقا-

 ؟گم  یتا حال تو رو خوب کنم، درست م نم یه اخانم روانپزشک، اصل ماجرا اون جاست که من مسئول و مکلف ب ریخ-
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 داره.  نی به ا ی حال من بستگ  ر، ینخ-

 .سنگ قبر مادرم زدم  ی رو

 . یخبر ی که تو ازش ب  ی شم. همون سابق ی بلند بشه، من هم مثل سابق م دهیقبر خواب نیا ر یکه ز  یاگه آدم-

 .تونم   یجزء محاالته و من نم ی بگ  یخوا  یم  یعنی-

 . ید یدرست فهم-

حرف   هی کنه. ما  ی فرق م  د یش  یازش رد م یبا اون نگاه شما که سرسر یل یاست، خ دهیچیما روانشناس ها پ  یایاشتباه نکن، دن-

 ؟ ید یاالن فهم رون، یب می کش ی که مو رو از ماست م م یهست یی هست، ما همونا لی دل ک یپشتش هزار و  م،یبزن

 . رونیب م یبکشمو رو از ماست  میما هم بلد   یآره، ول-

تا اون رو   م یحرف بزن ماریبا ب  شتریب یلی هم خ د یشا ایسال  ک ی ایماه  ک ی د ی. ما باد یکن ی کارو م ن یشما با دارو ا ی درسته، ول-

 . می کامال خوب کن

 کرد.  ی مرا نقد م رکرانهیو ز   نیریش  چه

 . یمنحرف کن  یزندگ  یها ت یذهن من رو از واقع  یکه متوجه شدم دار  دمیرس  یمن هم به اون مرحله ا -

 زد.   یلبخند 

سختش   یخوا  ی چرا م ؟ین یب یخوب رو نم ی کنم. چرا اتفاق ها ی رو در رو م تیزندگ یها تیبر عکس، من دارم تو رو با واقع-

 ؟ یکن

 ! چیشه ه یسوال م  نیشک حاصل ا  یخواد بشه، ب  یکه تو دلت م ی اون یمنها ایخواد کل دن ی دورت شلوغ باشه، م ی وقت-

که    یکس  هیخواهرت،   ت،یمادر واقع ن،یاما بب هی بزرگ یلیدرد خ  نیدونم ا ی م ست، یکه تو رو بزرگ کرده ن  ینه خانم گل. مادر -

و با هم   ایراهت اشتباست. ب  ، یبد  رییطرز نگرشت رو تغ د ی. بایخانواده دار هی برادر کنارت هستن، تو  یگ  ی بهش م گه یاالن د

 . میرستش کن د

زد. دستش را بلند کرد   ی شد و لبخند  دهی به دنبال آنان کش د یآورد. نگاه ام رونیشال بافتم ب ر یرا از ز میو موها  د یوز  یخنک مینس

 .د یآن به خود آمد و عقب کش ک یخواست آن ها را لمس کند که  یو م 

 . یخور ی سرما م م،یپاشو بر-
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 .ستمیدراز کرد. به دستان مردانه اش نگر می و بستوه گشته بود، برخاست و دستش را جلو  کالفه

 .پاشو زم،یدستکش دستمه عز-

 را در دستان قدرت مند و مردانه اش قرار دادم.  فمیضع ی به گفته اش عمل کرده و دست ها مردد 

 را به او پس دهم که مانع شد.  شیپالتو خواستم

 . ستیبذار باشه، من سردم ن-

 سر ست، یآره اصال سردت ن-

 

 کنه.   یهوا استخون سوزه و آدم رو خشک م نیا یما

 .شیصدا ی و من چه  قدر غرق لذت گشتم با آوا د یخند  بلند 

 ؟ یتو خشک ی عنیاالن -

 گذاشتم.  شیام به نما یشانیپ ان یم ی تصنع اخم

 .یاریخودت نم یبه رو  ی و از بس مغرور  یش  ی م ی تو دار یشم، ول  ی پوست تو هست من خشک نم یپالتو  نیتا ا  رینخ-

 دانست.  یمجنون کنارم گشته بودم و کاش م  یِ لیکرد؟ ل  یمردانه اش! با قلب سرکش و گستاخم چه م  ی باز هم خنده  و

 .ستین  یریکه قراره فردا دست بگ   یبه شغل ه ی نوع برداشتت اصال شب نیا-

 ست؟ یواقعا سردت ن  یعنی-

 .ستی. سردم نزمی نه عز-

 چشم دوخته و جوابش را دادم.  ر یمس به

 باشه، باور کردم. -

 خرسندم شدم. ،ی ممنون که باور کرد-

 کوتاه، هر دومان.   یو بعد از گذشت چند لحظه  دمیدفعه من بودم که خند  نیا
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 لرزه؟  ی خنده هات دلم م ی با صدا ی دونست  یم-

باشم تا شهامت گفتن دوستت دارم را   نیتوانستم چون او صادق و راست   یانداختم، کاش م ریو سرم را به ز  دهیخجالت کش یکم

 . میننما زیلبر د یشا ایپر و  یخال  یرا با جا شیدر خود پرورش دهم و جواب عاشقانه ها

 کنه؟   دایخوب بودنم ادامه پ نیبه ا ی خوا ی کنارتم، االن م ی حالم خوبه وقت-

 را بلند کرده و فقط نگاهش کردم.  سرم

 اش رو به من بسپر.  ه یفقط بگو آره و بق ،یکه تو بخوا  ییهر جا می ر ی. ممیشب و با هم باش تا   میبر-

 بود با تو بودن، بخوان نگاهم را!  میزدم، از خدا  یلبخند 

 . میبر-

 

  ی توانستم کم  یکه نم  یساخت، ننگ بر من  ی عالمم م یکوبشش داشت رسوا ی کرد و صدا یم  ی نیسنگ  نهیدرون س   قلبم

  د یبا رنگ سف بای ز یِکه درون گلدان سفال   یی شاخه گل ها ستم،ینگر د ی ام یخانواده   یترل کنم. به جمع سه نفره  را کن جاناتمیه

حال   نیچه نا آرام است و در ع ی دانستم برا  یکردم، نم ی را درک نم د یام کردند. طوفان درون چشمان  یم  ی و قرمزشان دلبر

فهماندم که   یبه او م  د یاما با اش کند  یتوانست مرا خام لبخند تصنع یاز نظر خودش م  د یشد. شا یلبانش پاک نم  یلبخند از رو 

 برداشتم.  ام  ده یمادرم آمد و دست از افکار در هم تب ی مرغب فرضم کند. صدا ا یتواند احمق  ینم

  یبرو تو  د یهمراه آقا ام . حاال نوبت شما دوتاست، پاشوستین ریامر خ ن یا یبرا  یو مانع م یدخترم، ما که حرف هامون رو زد-

 . د یاتاقت و اون جا حرف بزن

که عشقش را ثابت کند،   ن یا یبرا  روزیکه تا د  ید یکرد و خواست از حرف زدن طفره برود، آن هم که! همان ام  ی دست شیپ د یام

 زد!  یله له م  ز یحرف زدن با من ن یبرا

 !میما باشه که در موردش حرف نزده باش  ن یهم ب یگریمسئله د  چ یکنم ه ی فکر نم م،ید یمن و ساحل قبال به تفاهم رس -

 ساختم. رهیجفت چشم را به خود خ نیبرخاستم و چند  می از سر جا ستیدانستم چ یاش، که م ی باطن لیم  برخالف

 اتاق. ی تو میو خواسته هام باهات حرف زده باشم، بهتره بر ی شخص یدر مورد زندگ اد ینم ادمینه، من -

.  می رفت زی! برخاست و با پوزش از جمع خانواده ها به اتاق من ن یکاش به باغم نظر کن  م،یپا ز یگر ی زده نگاهن کرد، آهو رتیح

 کنار تخت خواب نشست.   یصندل  یگره نواختم. مقابلم رو  گر ید ک یرا در  میام را درست کرده و دست ها یروسر
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 خب؟ مشتاق حل کردن مسئله ات هستم. -

 گشتم.    رهیاش خ بانه ینشستم. آشکار در دو چشمان فر ز یتخت ن یبر رو  اد، ینه چندان ز یفاصله   با

 شده؟  یچ-

 اتاق. یتو  ی تو من رو آورد زم؟یشده عز ی چ یچ-

 گم.  ی م اوه یو من   ستین یمشکل  چیه یشده، نخواه که ثابت کن یزیچ  ه یم از چشمات بخونم تون  یم  ی طفره نرو، به راحت د یام-

 نشده.  یچ ی اما واقعا ه ،یرو بشنو  نیا ی خوا ی دونم نم  یساحل، م-

 احوالت ناخوشه؟  ،ی کش یساله انتظارش رو م ک یبه  کی که نزد یشب ی پس چرا تو-

به ساحل   بتیترس و ه قیداشت مرا از قا یسع  رانگرش یبه پا خاست و آمد درست مقابل من نشست. با چشمان و ی صندل یرو  از

 که وجود نداشت برساند.  یامن و آرامش

 ست؟ ین میچیچطور بهت ثابت کنم من ه -

شدم، آرام و پر لذت لب  گر ، پس نظاره شدند  یبا چشمانش در خون گرم و پر التهاب غرق م  میرگ ها  یبود، همه   تمینها دنشید

 درون قلبم را اختتام دهد.   شیبرگشودم تا تشو

 جون من رو قسم بخور. -

  ی چشمانش، کاش آرامم م یداشتم از بلوا  م یدرنگ کند نگاهم کرد. ب  ی لحظه ا ایبگذارد  گر ید کی  ی آن که پلکانش را رو یب 

 کرد. 

 ؟ یسخته به دروغ قسم بخور  ای ؟یشد   میتسل  ؟یزن  یچرا حرف نم-

برد و سه   شیو خوش حالت موها   اهیتوده س  ان یقدم زد، دستانش را م یبرخاست و کم شینگاهم کرد و بعد کالفه از جا ی ا لحظه 

نکرده بود! چه قدر احساس نا  ر یی. رنگ چشمانش تا کنون تغستادیبعد، مقابلم ا هی. چند ثاند یکش قی مرتبه پشت سر هم نفس عم

 .کردم  یم  یامن

تو هست و    لیدونم برخالف م  یدم که م  یرو م  یقسم که امشب همون جواب  ایبه جون در ،یاریدروغ و دغل در ب  ی اگه بخوا-

 .ی شناس  یرو م  ی کیثابت کنم چون خودت خوب من  نیاز ا شتریب  ستین ازیکنم، ن  یوقت هم ازش صرفه نظر نم چیه
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گذاشتم مربوط و آشفته شوند!    یبردم نم یگان بلند ممژه  ریم انگشتانم را ز زانو زد، چشمانش نمناک بود، دوست داشت  مقابلم

 به لبم رساند! زی قلبم را از هم شکافت و جانم را ن  یتکه ها شیجنس صدا

 چموش.  ی هات شدم دختره   یزرنگ باز  نیهم ریسبب نبود که عاشقت شدم، اس  یب-

  نیدروغ هم از ب  نیزود با هم یلیکه از االن بخواد با دروغ شروع بشه، مطمئن باش خ ی . زندگیحرف بزن برام، ثابت کن عاشقم-

 ره.  یم

. باالخره من در  یخود به خودت استرس وارد نکن یو ب   ینش تیبود که اذ ن یمن نخواستم بهت دروغ بگم؛ فقط قصدم ا ی ول-

 م. بودنت هست یاسترس  زان یم انیجر

 .دمیتنفس کند، ترس  ی اش فوران کند و کالبدم را ب چه یباشد که آب از در ی قلبم آبشار یی گو

 بگو.-

 .ی هم نداشته باش  یکار دخالت  نیا یو تو  ی نکن ی فکر منف قه ی دم به دق ، ینترس  ،ینگران نش  ی بهم قول بد  د یبا-

  ،یگذاشت انی رو باهام در جر تیشخص یکه مسئله  نیاز ا یکن  ی بهم لطف م یدم. فکر نکن االن دار  ینم  یقول چ یمن ه د یام-

 . یو در قبال ازم مهر سکوت طلب نکن  یبهم حساب کار هات رو پس بد  فته ی اگه قرار بر ازدواج ما باشه پس وظ

 ؟ یهمه زبون رو کجا مستور کرده بود نیا ،ی وا ی وا-

که   یکردم تا آرام شوم و با مالطفت بتوانم مسئله ا  پنهان میچند لحظه صورتم را در دست ها دم،یکش ی نفس آسوده ا کالفه

 همانند بختک بر سرم نازل شده بود را مطرح و حل سازم.

 آرومم االن، حرف بزن. -

گن تا دست   یشده، البته م  دایبودن پ دهیکه تو رو دزد یی همون کسا یرم سر اصل مطلب، سر و کله   یرو کار ندارم و م  هیحاش -

ما قفل کرده بودن، اومدن    یوقته رو  یل یسراغشون و اون ها هم انگار خ می سمتت. من و محمد رفت اد یاون نم ی به دم مار نزن

 سراغمون.

 را  شیخواستم حرف ها ه،ی بغض و گر انیم

 

 کردنشان بپردازم.  لی تر از آن بود که بتوانم به تحل نیکنم اما سنگ  هضم
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واسه حرف هام   کم یکاش  ن، یکرده بش دای پ صله ی که ف  یا  هی قض نیا الی خ یبه تو گفتم ب  شتریمن هزار بار به محمد و ده برابر ب-

 . یشد  یارزش قائل م 

  یتو م   ایزود سراغ من  ای ر یافراد دنبالمون بودن. د نیقبل از شروع هم بهت گفتم آروم باش. ساحل همون طور که گفتم ا-

 اومدن. 

 

 زم؟ یعز ید  ی رو کش م  یچ ی دار االن

 برخاستم و همان گونه که دستانم را در هم کوباندم، لب گشودم.  میجا از

 خواد بشه؟ ی شده که االن م یزنم. مگه تا االن گفتم چ ینم ی حرف گهیدم. اصال من د یرو کش نم یچی من ه ، یچیه-

و مقابلم گرفت. دستش را پس زده و به قصد باز کردن پنجره، به سمت مخالف   خت یآب ر یوانیبلند شد و ل شیاز جا زین د یام

 لب با خود حرف زدم.  ریرفتم و ز 

 خواد آرومم کنه.  یده بهم، گند زده به آرامش خودش و من، با آب م  یآب م -

وارسته ام ساخت،  ی از آشفتگ  یکم  د یکه وز  یمطلوب و خنک  مینمودم. پنجره را باز کردم، نس لشیو به باال ما  دمیپرده را کش زیآو

 دعوت کرد.  شیگلو  یمرا به آشوب تارها  د یام یدورگه   ی نگذشت که صدا یاما چند 

 .د یبشه، ببخش یطور نیخواستم امشب ا ینم-

 االن که شده. -

 کنم.   یجبران م -

 زدم.  یخند  ش یبازگشتم و ن سمتش

 طلب و وصلت؟ یایب ی خوا یهم م  گهیشب د ه یچطور؟  -

 کنم.  ی لطفت رو جبران م یآت  ی و انشاهلل در روز ها  رمی گ ی امشب بله رو م ن یمن هم گم، یب ریخ-

 ارزش کردن حرف هام رو نه.  یب  یبودنت رو دوست دارم ول یخود را-

  یزندگ یتو  می انتظارش رو ندارشت ی حت یشد مطمئن باش بعدها وقت یشد. اگه نم  یدرست م  ییجا  ه یاز  د یبا هی قض نیساحل ا-

 کنارم باش تا مقابلم.   کمیکرد.  یم  دایدرز پ مونییزناشو
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  ینه آنگونه که خودش م د ید ی طوفان نداشتم گر معشوقم مرا آن گونه که هستم م ن یاز ا یرا تار کرد. ترس  دگانمید اشک

 خواست.

 کنارم باش تا مقابلم. جمله هات تناقض داره استاد.   ،ییزناشو یزندگ-

  نیبرم. تو ا شی تونم با منطق پ یچون نم  ست یدست خودم ن ن یره روانشناسم و ا یم  ادمیوسط،  ادی حرف عشق و احساس که ب-

 چاکت رو عفو کن. نهیسرباز س 

 گلو چاره چه بود؟   ی  چهیدر   انیبردن بغض م  نیاز ب یرا پاک کردم، برا  میها اشک

 رفتن؟  شیتا کجا پ-

 .قرار بود  ی داد. آن هم همانند من ب ه یتک شه یآمد و به ش  کنارم

 کردن.  یرو دستکار نمیماش  شیپ ی که هفته   ییتا اون جا-

و تاب   چیمن آن قدر در هم پ  ضیشد؟ اما افکار ضد و نق یدادم چه م  ی کردم اگر از دستش م ی نگاهش کردم. داشتم فکر م فقط 

 آن ها گم گشته بود.  ان یام، م یخورده بود که سلول خاکستر 

 ندارم.  ی خوبه، حرف-

 . ینطور ینکن ا-

 شدم.  نییو باال و پا ستادمیا میانگشت پاها یبند نبودم. بر رو  میاضطراب سرجا از

 ؟ یچطور-

 . رمیآروم بگ  ی . مثال بخند قهر نکن   یبزن ول غ یحرف بزن، داد بزن، ج-

 و مخالف گفته اش عمل کردم.   اوردمین ی جواب خواسته اش، سر فرود بر جا در

 . میاتاق ی وقته تو  یل ی. خنییپا میبر-

 راهم را سد کرد.  شیبه عقب بازگردم که صدا خواستم

 کنم، به جون خودت قسم.   یچشمات. حلش م ی غم رو تو نمینب-

 کنار زدم.   میپلک ها ری را از ز اشک
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به   نیبب یول  شه، یهمه کل  نیکنم. منم مثل تو خسته شدم از ا  هی زار زار گر نمیکه از درد بش ی کن ی م  یکار  ی ساحل، بخدا دار-

  یروزهامون م نیبه ا م ینیش  ی شه و م  ی دونم که همش حل م ی دم. م  یرو از دست نم  دمیخندم و ام ی عشق تو به دردهام م

 .میخند 

 به فردا فکر کنم.  ده یرفتار کنم و امروزم رو ند  نانهیتونم مثل تو خوش ب ی نگرانم، نم-

 ... یول  یحق دار -

ماند.   رهیدستگ  ی خشکش زد و دستش رو شیسرجا د یحالت ما را د  یبه در خورد و محمد با کسب اجازه وارد شد. وقت  ی ا تقه 

 به خودش آمد و در را بست. د یام یچند لحظه بعد با صدا

 .گهی سر هم د ی تو نید یکوب نیکه وارد اتاق شد   یت انگار از همون وق ه؟ ی چه سر و وضع نیا-

 ماندم.  رهیبه محمد خ یپاسخش را داد و من با ناراحت د یام

 درسته.  بای تقر-

 برده ام.  ی شان پ یپنهان یبه ماجرا  د یاز نگاهم، فهم ییبه جلو برداشت و گو یمیقد 

 نگو که...  د یام-

 .د یآره محمد، فهم-

 قدم برداشت.  زیبرون آمد. به سمتم ن شیبودن خو  رانی ح ی از حال و هوا ی ساکت ماند و وقت قهیچند دق  محمد 

 ساحل بخدا...-

 گرفتم  شیرا به عالمت سکوت جلو دستانم

 نگو محمد. ی چی. هسیه-

 مگه قرار نبود ساحل نفهمه؟  ؟یچ  یعنیآخه  -

 . دمیفا دار بود تا من. خودم فهمکه با تو بسته بود و یبه عهد  شتر ینکرد و ب ی معرفت ینترس، دوستت ب -

 ؟ یچه جور  ی ول  ید یباشه خودت فهم-

 شه.  یبه من مربوط م  گهیاونش د-
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 مرا به خنده وادار کرد.  ش یتشو انیم د ی ام  یدر رفتم که صدا سمت

 نه.  ایده  ی بله م ن یمحمد نذار بره. اول بب-

 مقابلم قد علم کرد. یینجایپرش به قول خودش ن کیبا  محمد 

 جا چالت کنم؟  ن یهم ای ید  ی بله رو م-

 .چال کن  یوجودش رو دار -

 وجودش رو نداره آخه. -

 .ندازم  یمشقت م  یتو  دهیگرگ در   نیبا عرض پوزش که دارم واسه تو خودم رو با ا-

 و محمد نگاهم کرد.  د یخند  د یام

 رو با من نکنه.  ی کار نی همچ یطیشرا چ یتحت ه د یکه ام  ی به شرط یدم، ول  یم-

 .د ی نقطه رس  نیتر  ک یبه نزد شیسرم قرار گرفت و صدا پشت

خصمانه ات قرار   یاگه بدونم بعدش قراره مورد حمله   ی دم گزارش تک تک کارهام رو بهت بدم. حت ی به جون خودت قول م-

 .رمیبگ 

 چرخه.  یخونه م ی. ساحل از فردا مالقه به دست تو یاالن وا داد نینکنم. هم لت یخاک تو سر زن ذل-

 که بخواد.  ی هر چ ا یمالقه -

 کردند که سمتشان برگشتم.   یبحث م  داشتند 

 . د ییشد بفرما ر یمشاجرتون ختم به خ یرم بله رو بدم. شما هم وقت  یمن دارم م-

 ی آمدند و خنده   را بستم که هر دو به ال فاصله دنبالم  در

 

 د زدن مجاب کرد. مرا هم به لبخن شان
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  یوار به مجنون مقابلم چشم دوختم. صدا  وانهی دل بدهم، د نیکردم چن   ینم ال یوقت خ  چیچشمانش غرق گشتم، ه ی ورطه   در

حکم سوگند خوردن   میداد. چشمانش برا شیرا افزا م یاتاق، خون در رگ ها ینم باران، خاکستر شدن چوب ها در مشعل، گرما 

 . د یکه در پس نگاهش خفته بود. کنارم نشست، عطر تلخش در تنفسم غلط ی ندرما  ینم با درد بک دانستم چه  ی داشتند و نم

 رون؟ یب م یبر یامشب همگ -

 . گهی. به نظرم بذار چند روز دمیدور هم جمع بود شبیما که د-

 .ستیدرون فنجان گسارد و ساعتش را نگر  یاز محتوا  یکم

 خوبه؟  ،یکه تو بخوا ی به وقت م یکن ی باشه، پس زمانش رو موکول م-

 خوبه.  یلیخ-

 گرم شوند.  یرا اطراف فنجان کوچک احاطه کردم تا کم دستانم

 درسات چطوره؟ فصل امتحان ها هم شروع. -

 و...  ایمادرم و در  ر یرسم بخونم. درگ ی نم ادیز  یره ول ی م شیپ-

 نهاد.  ف یمقابلش را در ک یبرخاست و چند برگه   شیجا از

 .  یکن ی خودت ضرر م ینکن، نخون ی تنبل-

 جبران کنم.  یجور  د یفاصله گرفتم، با  ایاز در  ادیروزها ز ن یا یکنم ول  یدونم خودم ضرر م   یم-

 جبران هست.  یوقت برا-

 جرقه زد آن هم انتقام گرفتن از بستگان مادرم!  زیچ  ک یمبل نشست. در فکرم تنها  ی آمد و مقابلم رو  د یترد با

 مامانم و نهال.   شیپ نیبر د یو مادرت هم با ای. تو و درمیستین  یمن و محمد چند روز -

 ن؟یستین ی چ ی عنی ن؟یستین-

 . می کن یدگیبهشون رس  ی حضور د یکار که با  یسر  هی دنبال   میر  یم-

  ف یبردارد و بگذارد با ط میها ی چارگیدکمه ب ی خواست دستش را رو  یم  یدانستم غالف روزگار ک   یمزدم، ن یغمناک ی  خنده

 ام لذت ببرم؟ ی زندگ ی خاطر شاد شوم و از لحظه به لحظه 
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 ؟ یزن ی بچه گول م د یام-

کنم با حرف هات اقاتمون    یو من دلگرم بشم از رفتنم. خواهش م   میبا هم حرف بزن ی جا تا منطق نی ا ی ایساحل، صدات کردم ب-

 رو تلخ نکن. 

 قلبم موجه سازد.  ی را برا بتشیغ حیخواست برود اما حاضر نبود با توض ینگاهش کردم، م  متعجب

 ؟ یگرد ی بر م یو ک  یر   یم  یواسه چ ؟ یر  یگه ازت نپرسم کجا م ی منطق م-

 ما.  یخونه   میو بر  نیهفته بردار کی  ی رو اندازه   ازیمورد ن لیخونه وسا م یشو برگه؛ تو ازم نپرس. حاال هم پا  یمنطق نم-

 مخصوص برداشت.  یچوب لباس  یو کتش را از رو  برخاست

 !ن؟یهم-

 که سمت مخالف بازگشت. د یطول نکش  چیکرد اما ه نگاهم

 .نیهم-

  م یو محمد برا د ی. اماورمیاشان را تاب ب یتوانستم دور   یکردم، نم یخانه کرد. درکش نم م یگلو یدر مجرا ی بزرگ و پهناور بغض

  تیگذاشتم مامور  ی م د ینبود. با ینگفتم، حاال وقت تالف  چ یوجودشان بودم. اما ه  ونیحالم را مد  یرا داشتند و زندگ ی حکم زندگ

  ک ی ریپشت سرم آمد. در مس ز یرا برداشتم و رفتم؛ او ن فمیافتادم. ک یبه فکر انتقام گرفتن م  تو آن وق ابد ی انیشان پا ی مخف

با   ی را را حاضر کند. وقت لمانیچند روز وسا ی. با مادرم تماس گرفتم و گفتم برامیو هر دو غرق افکار خود بود م یکلمه حرف نزد

و   ایفقط من نبودم که مرد کنار دستم وابسته هستم، در دمیفهم ردند ک  یاحوال پرس  د یشدند با ام بلی آمدند و سوار اتوم ایدر

ممکن شود.   ر یآورد که پرداختنش غ یرا به بار م ییخسارت ها مانیدو نفر برا ن یا یدرد دور  د یمانند من بودند و شا زیمادرم ن 

 داند.  ی دروغ راه دادند خدا م نیخبر من را چرا در ا یب  ایمادر از دن

 . میدار  ازیمرد ن  هی شهر درندشت به  ن یا یبچه تو  هی آخه ما چهارتا زن با  ن؟یرفت  ی ا هم مدوتاتون ب د یحاال حتما با-

 و با آرامش خاطر پاسخ مادرم را داد.  د یخند  د یام

تا اون موقع شما همون جا    م،ی مون ینم  ادی. ما زد یایاز پس خودتون بر ب نیتون  یو م   نیهست یبالغ ی شما زن ها یدرسته ول-

ته شماره اش رو بهش   ی زنگ بزنه به همون کس نیبه مادرم بگ  نیداشت  ازین ی ا له یو اگه وس  د ینر  رونیب د یکن  ی و سع د یبمون

 . ارهیدادم. فورا براتون م
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و محمد هم   ی دار  که ی امتحان ی . تو تمرکزت رو بذار رود یفکر ما نباش  ی ترسه. باشه شما تو ی آدم م ی جور نیمادر نگو ا ی وا-

 . نیزودتر کاراش رو بکنه و سالمت برگرد

 خانه اشان ترمز کرد.  مقابل

 .د ییچشم. بفرما-

و متوجه شدم فقط   دم ینهال و مادرش را د م، یوارد خانه شد   یما آمد. وقت یبا آوردن چمدان ها زین د یو ام م یخارج شد  نیماش  از

 جمع نبودم. نیمن آدم نگران ا

 ساحل جان؟  یخوب-

 بله خوبم. -

 زد و کنارم نشست.  یلبخند 

 بهت نگفت؟  ی زیچ د یام-

 . یچینه، ه-

 . ستیاز دستم ساخته ن یکار  ی . من هم مثل تو دلواپسم دخترم ولستیاز کوتاه جواب دادنت معلومه حالت خوب ن-

 برن؟   میبذار م؟ یکار کن ی به نظر شما چ-

 . میریجلوشون رو بگ  ستنی. بچه که نمیندار ی چاره ا-

 را گرفت.  دستانم

 گه. ی خواهرش م ایمن فکر کردم به تو -

 زدم.  یکوتاه لبخند 

 کردم.  ی فکر رو م نیمن هم هم-

 .زمیآروم باش عز زم،یبر ی چا هی من برم -

 به مادرم کرد.  رو

 . د یدرمون آورد یی. بخدا از تنهانیخوش اومد  یلیخ
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 .میاسباب زحمت شد -

 واسه ما.  نیرحمت ه؟ یزحمت چ-

 کرد.  میحال حرف زدن بودند که نهال صدا در

 .کارت داره  د یام  زمیعز-

برخاستم. چمدانش را که   میخاطر از جا نی و به هم گذاشت  ینم یبرجا ی بازخورد خوب مانیمادر ها  یخواستم بروم اما جلو  ینم

 زدم. نگاهم کرد.  ه ی حرکت به در تک یب  دم،ید

 م. خوام حرف بزن  یم  ؟ی نیشه بش یم-

 ؟ یمطب نزد  یمگه کل حرف هات رو تو -

 

 .نینه، بش-

 فعال که غالم منم و سرور شما.  د،یچشم، شما امر کن-

 من رو بفهم.  ت یساحل بچه نشو، موقع-

منتظر اومدنت   ی ک  ؟یر  یخوام بدونم کجا و چرا م  ی گم نرو، فقط م  ی . من نمیمن رو بفهم تیموقع د یالزم به ذکره که تو با-

 باشم؟

بار رو ببخش و بگذر،   نی. استیگم چون الزم به ذکر ن ی شن. نم ی خود نگران م ی شنون ب یه تن صدات باشه. دارن محواست ب-

 . ینیمشترکمون نب  یکل زندگ   یتو  ی رو یزی چ نیهمچ گه یدم د  یقول م

 نگذاشته بود. م یبرا یداشتم و حق انتخاب  شیدر پ ی سخت راه

کنه و   ر ییما تغ  نیب  زهایچ یسر  هی  یبرگشت ی وقت د یشا یکن  ینم الیخ  ام؟ یاخالقت کنار ب ن یمن حاضرم با ا ی کن ی فکر م د یام-

 بشم؟  گه یساحل د ه یمن 

 . میاقدام کن یعقد و عروس  یبرا  د یبرگشتم با یکنم. چون وقت یم  الیچرا خ-

 ه؟ ینظرت چ م؟ی پس دادن حلقه ات توسط من اقدام کن ی هم برا د یو شا-
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مان پشت در اتاق به هول و   ی و مادر ها  د یاندامم لرز ی ها چهیماه یباال برد و اسمم را بازگو کرد که همه   ی را به قدر شیصدا

 ترس مبتال شدند.

 ؟یراه انداخت ادیداد و فر  ی طور نیپسرم چه خبره؟ چرا ا  د؟یام-

 . د یشما بر ستین یز ی. چد یمامان، ببخش  یچیه-

. وقتش بود به  یبرنداشت ی جوره دست از لج و لجباز چیه یبرم ول  ی خواستم با خوش  ی چند روزه م ؟یخواست ی رو م نیهم-

 .ی ایخودت ب

  یکرد؟ مگر نم یم  ر یتفس ی دانم سزوار خشمش بودم؟ چرا ترس از دست دادنش که در دلم خانه کرده بود را به لجباز ینم

  گران ید یبرا  مانیها ده یشن شهیبود که هم نیدر ا ی خوانند؟ چه حکمت یرا از چشمان هم م  گری کد یگفتند اعشاق حرف دل 

 دانم.   یشت، نمگ ی شد و فقط نگاه کردنش از دور بهر ما م ی محقق م

  ی رو نقطه ضعفم کنترلم رو از دست دادم. به جون خودت وقت یدست گذاشت یخوام، وقت  یکه سرت داد زدم معذرت م  نیاز ا-

  جیه د، ینر رون یچند روز از خونه ب  نیا ی کنم. فقط االن به حرف هام گوش کن. تو ی کار ناپسندم رو جبران م  نیبرگردم ا

خونه   نی. انیباش   گهی. مواظب هم دارهیکه هماهنگ کردم براتون ب یبه کس نینزنگ بز نیتون  ی هم م  نیخواست یکدومتون. هر چ

 سپرم.  یرو و آدم هاش رو دست تو و نهال م

منفجر گشتم   یو  همانند باروت   رمیام را بگ  هی گر  ینتوانستم جلو  گرید د،یدر رس   ی  رهیرا برداشت و دستش که به دستگ  چمدانش

 و اتاقش به آتش کشاندم. 

 نکن. خدانگهدار. تم یاذ ن یاز ا شتریساحل ب-

 خدانگهدارت باشه مالک قلبِ نا آرومم. -

 ! د یاش را دادم اما نشن یخداحافظ جواب

ت، آن  بعد نهال آمد و کنارم نشس قه ی وارسته کرد. چند دق  شیخو یاحساسش گذاشت و رفت! در را بست و مرا در انزوا یبر رو  پا

 بود.  ز یهم چشمانش از بغض لبر

 رفت؟ -

 آره، رفت. -

 !می و فغان سر داد م یباز کرد گری کد ی یدو آغوشمان رو برا  هر
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ام را درست فشردم و   یبه خود گرفته بودند. گوش  ی عیطب ریجا بند شوم و دستانم لرزِش غ کیتوانستم   ی تالطم بودم، نم در

 .ستمیغرق در کتاب درون دستش بود نگر ده ی. برگشتم و به نهال که آرامدمیزهر بود چش ریکه طعمش نظ ی از قهوه ا یکم

 کشتم.  یکار کنم؟ کجا برم؟ دلشوره داره نفس م  ینهال، چ-

 چشمانش برداشت و کتاب را کنار گذاشت.  یمطالعه اش را از رو  نکیع

  ده یازشون به دست ما نرس  یبد  یخبر جیو ه   یدنبال کار  و محمد رفتن  د یامن و امانه، ام یهمه چ  ن ی. ببریآروم بگ  کمیساحل، -

 و مواظب خودشون هستن.  ستنیرسه. بچه ن ی و نم

 .ستین ی خوب ی که رفتن اصال جا  یینه نهال، اون جا-

 . د یکش یو متوال   قیقلبش نهاد و چند نفس عم ی دستش را رو نهال

 لطفا مثبت فکر کن.  زدلم،یخوبه عز  حالشون استرس وارد نکن، -

 زنن؟   یس چرا زنگ نمپ-

 . ادیب شیتونه پ یتموم شده، خوابن، هزارتا مشکل م  شونی سرشون شلوغه، شارژ گوش -

 احاطه کردم.  م یدست ها انیتوانستم قانعش کنم! دستانم را دور فنجان کوچک م ینم

ام   نه یس  ی باشم، آشوب تو نیمن خوش ب م یری. حاال گ ستنی. االن چهار روزه که نمیندار ی ازشون خبر ی ساعت سه صبح شده ول-

 کار کنم؟ اون درمان نداره؟ ی رو چ

 برخاست و نزدم آمد و در آغوشم گرفت.-

کرد و از من خواست مراقبت باشم، گفت نذارم آب تو دلت تکون بخوره. اما تو   د یتو تاک یاز همه رو   شتر یرفت ب  یم  یوقت د یام-

 برادرم شرمسار نکن.  شیبکنم. آروم باش و من رو پ ی کارتونم  یو من نم  یایاز پا در م ی االن دار

عقب رفت. تلفنم به صدا در آمد. در طوفان ترس اضطراب غرق   می دستانم هزار تکه شد و نهال با ترس و ب  انیقهوه م فنجان

  ی و تابع او، تماس را وصل نمودم. نم میتسل  زیاست و من ن  انیام در حال طغ یزندگ  البی س  نیتر قی دانستم عم  یگشته بودم، م 

از اظطراب درون قلبم   ی ذره ا شد، خشنود نگشتم  انیام نما یگوش  یسر صفحه   بر که  یاسم مخاطب خاص دن یدانم چرا با د

 .د ینکاه
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 ب...بله؟ -

با همون   نینداربر یچ ی. هرونیب د یها از خونه بر نیاالن با مامان ا ن ینگو. هم یچی ساحل تو رو به قرآن فقط گوش کن و ه-

 . نیخونه نمون ی ها. فقط تو هیهمسا ی در خونه  ن،ی . در بزند یخونه بر یلباس ها

 توانست گرمش کند.  ینم ی زی چ چیشده بودم که ه ی د یهمانند ب دم،یلرز یم

 ؟یخونه ام. ساحل؟ ساحلم خوب  ک یراحت بشه. من نزد المیقطع نکن قربونت برم. بذار خ-

 من!  چاره ینما شده بودم! بمن خواب  ا یکرد  ینهال بود که داشت همه را از خانه خارج م  یدانم صدا ینم

 نهال آمد.  یصدا

 ره.   ی تو نم  یب  ایدر ی ها رفتن ول  نیمامان ا م، یساحل بدو بر-

 تر از من خواهر کوچک و صبورم!  چارهیب و

 ش. به فکر اون بچه با ی ستی. به فکر خودت نایساحل چرا خشکت زده؟ لطفا ب-

 نهال را صدا زد.  یاز آن طرف گوش  د یام

 . د یها رو صدا بزن ه یهمسا ادیاگه نم رون،یب د یشده بر ی نهال، نهال هر جور-

 و ذجه ناله سر داد. هی با گر نهال

 فهمه، دستش غرق خون شده.   ینم ی چیه اد، ینم د یام-

 شده؟  یچ...چ-

 . یکن داداش  ی کار  هی د ی. ام یکن ی شلوغش م یدار  یخود  ی زد و منِ احمق گفتم ب  ی دونست، دلش شور م  یم-

 (. ی.)محمد تند تر برو لعنتادیب ی کیبزن  ادی. داد بزن، فرنیتورو خدا مواظب خودتون باش   کم،ینهالم نزد-

 و فلک زده!   چارهیب د یام  ی به خودم آمدم. صدا ر یبرگرداند، افسوس که چه د زیو نهال مرا به خودم ن ایدر غیج

 شده؟  ینهال، نهال چ-

 برق ها، برق ها رفتن.  د یام-
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 رفت.   د یکش ی م ادیکه داشت فر  ایاش به دنبال در یرفت و با چراغ گوش  سپس

 گفتم نکن.   د،یگفتم نکن ام-

 ساحل، تو رو به خاک مادرت برو. -

 در آورد.  زیوحشت انگ  ی نه دو بار و نه سه بار بلکه صد بار به ندا کینه  م یآمد، ناقوس خطر را برا اطیکه در ح ییصدا

 . دنیرس  ره،ید-

 گشتم.   ایدنبال نهل و در  به

 ا؟ ینهال؟ در-

 شان بهرم گشت!  ی از عمق گلو ی خفه ا ی صدا فقط 

 سالم دختر عمه. -

 مان کجا بودند؟  ی گرفتم و ماندم چه کنم! مادر ها گر

 .وجودم را دچار اختالل کرد  ی کرد، هورمون ها یم   هی که داشت گر د یام یصدا

 کنم.  ی رو واست جهنم م یزندگ  یرو بهشون بزن فت یفطرت. دست کث ناکس، پست -

 و چند نفر اند. ستند ینفر ن ک یفقط  دمیخنده آمد، فهم یکه صدا یهنگام

  ی طور زنت. خوب همه  نیو هم  یار د ییبایخواهر ز ؟ی. راستادیم شیپ ی چ م ینیدست ما هستن. تا بب  زانتیفعال که جون عز-

 .یقشنگ ها رو دور خودت جمع کرد 

 هدف نزول کرد. ی نقطه  نیدر وسط تر رش ی را حرص بدهد و ت د یخواست ام ی اما م د ی د ی ما را نم یکیدر تار  نامرد

 ؟ ی . به ناموس من چشم دارارمیصبر کن و با خودم رو به رو شو، جفت چشم هات رو از کاسه در م  یوجودش رو دار   ،یعوض-

 به سرشان کند تا خودش از راه برسد. خواست دست ی م  د یدانستم ام یم

 داوود برق ها رو وصل کن. -

 چشم داداش. -
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 د! بو هی کرد، به محمد شب یم  یکه تا به حال در سکوت و سکون سپر  ی همان کس یصدا

 زد.  یبر خالف خودش، مهربان م ی. نفر پشت سرستند یگشت. هر دو مرا نگر انیشان نما یها که وصل شد، چهره ها برق

 کنم.   یهست که من چند سالِ بهش فکر م ی زیبهتر از اون چ ی لیراه نگفتم. دختر عمه ام خ ی ب ، یوا-

 از پشت تلفن نبود، بلکه پشت سر آن دو نفر و مقابل من بود.  گری آمد، اما د  د یخشن ام یصدا

 ؟ یگفت  ی تکرار کن چ گه یباره د  هی-

 

 برگشت.  د یداشته باشد، سمت ام  یآن که ترس  بدون

 دختر عمه ام... -

 شد. یخروشان خون در دهانش جار یسر و تهش نا تمام ماند و چشمه   ی ب ی صورتش کرد، حرف ها ی که حواله   یمشت با

 . زیهمه چ یب  یدر مورد ناموس من اظهار فضل کن ی کن  یجا م یتو ب -

 خواباند. هشیدر صورت کر گر ید یمشت

 را کجا بردند؟  م یای. نبود! درستمیافتادم، اطراف را نگر ایدر  ادیآن  کی

 .دمیکش  ادیفر

 . ستین ایدر  د یام د،یام-

که   یسرعت ممکن از خانه خارج شد، من و نهال نینشد، با باالتر دش یعا یز یاطرافش را مشاهده کرد و بعد از آن که چ محمد 

 . مید یدو  اطیآمده بود به سمت ح  رونیحال با دستان محمد از حصار ب

 کردند. ی م ه یو گر دند یکوب  یآمد که بر سر خود م   یم  مانیمادر ها یصدا

 .د ی کش ر یغرق در اندوهم، ت دل

 را بدهد.  ایالتماسش کردم در  دم،یرا د  مادرم

 شده. آره بگو؟  میقا تی چادر گل گل ریز  شهیکجاست؟ بگو مثل هم ایمامان، در-
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 و مست کنند! ز یجام ساغر را لبر  هی از ثان یرا داشتند تا در کسر   نیاستحقاق ا شیها اشک

 . ستینه دختر قشنگم. ن-

 .د یکرده بود غر شیکه داوود صدا  یآمد و به کس  رونی که در خانه مانده بود ب ی آمد. آن نفر  د یمحمد و ام یصدا

 . امیبرو، بچه رو ببر و برو من خودم م-

 نزدش آمد. مادرم

دار و ندارم   یکه همه   رتتیغ یاون پدر ب  ن؟یخوا ی من و دخترم م یاز زندگ  ی نده. چ رتیخدا خ  ی اله ؟یکار خودت رو کرد -

 ؟ یرو هم ببر  نیا یخوا  یجون واسم مونده، م  ن یمرو گرفت. ه

 .گشود  یی گو  اوهیو با حرص و طمع لب بر  د یساب گر ید کی  ی را رو ش یرحم مقابلمان، دندان ها ی ذات و ب یب پسر

 ببرم.  د یآره عمه. جونت رو هم با-

 به مغزم را نداشت. یتوان خون رسان  گریکه آمد روح در تنم منقبض شد و قلبم د نیروشن شدن ماش  یصدا

 ها بلند شد. هیهمسا ی همه، حت ادیو فر   غی رساندم، ج لیو خودم را به اتومب دم یدو  فقط 

ش فرو  گونه ا یشمار رو  ی ب شیزد و اشک ها  یرا چنگ م شهیکه ش  دم یرا د ایکرد. در دایپ یو مادرم در هم تالق د یام ادیفر

 صحنه، احساس کردم جگرم را بر آتش گذاشتند. نیا دنی. با دختند یر

  یرحم چی که پشت فرمان بود، ه یشکست. اما آن کس لیاتومب ی  شه یمحکم پا ش  ی مرا به آن طرف کشاند و با ضربه  د یام

  ی نجات م د یبا یرا چه کس ایشکاند، در ی را م شه یش  د یزد و ام ی را م  یکی. محمد آن ردیرا از من بگ  ا یخواست در ی نداشت و م

  ی دانم چگونه خودم را جلو  ینماند، نم یباق  میبرا ی فرصت  گریبه حرکت در آمد، د ی را باز کنم اما وقت نیداد؟ خواستم درب ماش 

 دانم چطور!  ی کلمه نم یواقع ی ! به معنااندختم  لیاتومب

کنم.   دایتوانستم پ  یرا نم د یام د، یش مات بودند و خشکشان زده بود. امسرم آمد. نهال و مادر یتر شد. مادرم باال ادیها ز  ادیفر

  ی کردم، ب یاحساس نم ی درد چیرا در آغوشم بگذارد. ه  ایخواستم در  د ی. با چشمانم از امگرید کی با   میایو در  د یاما آمدند. ام

توانستم   ی در آغوشم گرفت. فقط از باز  و بسته شدن دهانش م ای هستم. در یخون و قرمز غرق دمید  یحس بودم و فقط م 

  سرم آمد. ی که باال  دمید  یرا م  د ینباشد. ام دارمانید  نیآخر نیکاش ا م، یبایکند. خواهر کوچک و ز یم  ه یحدس بزنم دارد گر

 . ختیام فرو ر یشانیپ یو بر رو  د یاش چک یاشک از چشمان مهتاب

 باهام؟  ی کار کرد  ینامرد، چ-
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نگه دارم و پلک   را باز  م یتوانستم چشم ها  ینم گر یرا رها کردم. د د یمادرم، احوال نابه سامان ام  یدر پ  ی پ یذجه ها  والنس،آمب

 را بستم و تمام.  میها

 

را   ی حرکت چ یکردند و توان ه ی م تم یصداها اذ د،یچی اطراف سرم پ یگنگ بود. درد   میبرا ز یرا آهسته گشودم، همه چ چشمانم

بستم و   ی . چشمانم را کمدمید ی را م  ایو در  د یمادرم، ام شهیو رو کرد. از پشت ش  ر یمطرود الکل معده ام را ز  ینداشتم. بو

  ی ! دلم کمیکردم. چقدر تلخ بود! خسته بودم از آن همه درد و رنج و خستگ  یآور   ادی ا است ر یک  یدانستم برا  ی که نم یخاطرات

. دکتر ها با خنده وارد اتاق شدند و تخت را باال  د یخند  یم  هی و بق خت ی ر یاشک م هی م با گرخواست. مادر ی ثبات و آرامش م

 بردند.

 .یو پا شد  ی و چهار ساعت استراحت، دل از خواب کند  ستیباالخره بعد از ب -

 باشد. ن یریو ش  د یشروع جد  کیروز کامل نبودم! در اغما بودم اما باز هم برگشتم، کاش  ک یکه  دمیفهم

... 

 نشست و در چشمانم براق شد. کنارم

 . میشد  یکیباالخره -

 زدم.  ش یبه رو یلبخند 

 باالخره.-

 . یبش ایزن دن  نیکنم خوشبخت تر ی م ی قسم، کار ش یبزرگ یبه خدا و همه -

 ام شدم.  یدرون انگشت انگشتر نیو تک نگ  ان یبرل یکردن با حلقه  ی باز مشغول

 در عوض؟ -

 . امیمرد دن ن یفقط با من باش، وجودت کنارم باشه من خوشبخت تر-

 د؟یام-

 جان دلم؟ -

 که دوست دارم رو کنار هم داشته باشم.  ییها زیچ  یترسم، عادت ندارم همه  یم  ی همه خوشبخت ن یمن از ا-
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 تازه اولشه.  ن یها تو راهه، ا یخوش  م، یما االن فقط عقد کرد ؟ یترس   یم  یاز چ-

 ساحلم؟-

نبودم جز در   یز یچ چ یطالب ه گریبه نامم افزوده و حال کنارم بود. د تی مالک م یکرد، ساحلش بودم، م یم  میگونه صدا نیا ی وقت

 نهال آمد. یاز کنم، صدادر کنارش بودن و او را داشتن. اما تا خواستم دهان ب  یِخوشبخت نیچنگ نگه داشتن هم

 از جانب مادرهاست. دنی شن حت یجا. وقت نص نیا د یار یب ف یعشق، تشر یمرغ ها-

 . میوستیکرد و با هم به جمع آن ها پ دایپ یدر هم تالق   د یمن و ام ی خنده  یصدا

 هم کنار مادرش نشست. د یکنار مادرم و ام من

 ب قرار داد. را مخاط  د یمادر من شروع به پند و اندرز کرد و ام اول

  یداغ نبودنش تب م ی از دخترم دور بودم و هر روز تو ی لیمن خ م،ید یو مرارت کش  یسخت ی کاف ی ما به اندازه    یپسرم، همه -

نبود که با کابوس رفتنش سر از بالش بردارم.   یبالش بذارم و صبح   ینبود که بدون فکر اون سر رو  یسوختم. شب ی کردم و م

 . دمیشه بهش رس  ی هنوز که هنوزه باورم نم

 . د یکش یو با درد آه سوزناک ختیر اشکش

مستقل   یخونه  یکه تو   نیحق دار ی ا گهی. نه! شما هم مثل هر زوج دمیکن ی و با هم زندگ د یایگم که شما ب  یها رو نم نیمن ا-

 چون من طاقت ندارم دخترم ازم دور باشه.  د یدور نش  ادیکه ز نه یم ا. اما تنها خواهشد یکن یزندگ

 مادرم را پاک کرد و خم شد و دستش را بوسه زد.  یبرداشت و اشک ها  یبرخاست، برگ دستمال شیاز جا د یام

و با هم   می آپارتمان سه واحد بخر یو قرار شد تو   می مسائل حرف زد ن یچشم، اما من و ساحل در مورد ا ی ها به رو نیا یهمه -

 . د یدور بش ا یتونه از شما و شما از اون و در ی. چون ساحل هم نممیکن یزندگ

 .د یمادرش رفت و دست آن ها را بوس  سمت

 مادر و خواهرم رو تحمل کنم.  ی تونم دور  یو من هم نم-

 دستش را نوازش کرد و اشک در چشمانش حلقه بست.   د یام مادر

 جاست. نی جا رو رها کنم، تمام خاطرات تو و خواهرت ا نیتونم ا یرم. اما من نمدورت بگردم پس-

 جا، خوبه؟  نیا می ایمونه و آخر هفته ها م ی جا م ن یهم لشیخونه با وسا نی گم رها کن. ا  یمن هم نم-
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 روع به حرف زدن کرد. به مزاح ش  د،یگونه د ن ی. محمد که اوضاع را اختیخوش حال شدند و اشک شوق مادر ها دوباره فرو ر  همه

 من رفتم.  د؟یکنه؟ مطمئن  یخواد بخاطر من کار ینم ی وسط کس نیشد. ا ی چه بخاطرم بخاطرش -

 گرفت.  شیبا سرعت رفت و او را از پاها ایرا کرد و همانند بچه ها رفت که در پشتش

 .مونم تا حوصله ات سر نره یمامان جون م  ینرو داداش محمد. من هم بخاطر تو خونه -

 . د یرا در آغوش کش ایو در د یخند  محمد 

 کنه و مانع رفتنم بشه.  یحاضر شد واسم کار  یکیآخ قربونت برم. چقدر خوشحال شدم که باالخره -

 من بمونه.  شیپ د ی نگفت. اون با ی جد  ایاما در-

 اخم کرد و دستش را اطراف گردن محمد برد.  ایدر

 . امیمن هم باهاشون م شتی پ انیاداش محمد و مامان جون بد یخوام. وقت  ی من نم-

 از او را نداشتم. ی لحظه دور ک یشدم، من تحمل  یعصب

 ... ایدر-

 نگذاشت ادامه دهم.  د یام

 ساحل!-

 کاسته شد. ش یکه درون قلبم بود پ قه ی چند دق یخانه کرد و از شاد  می در گلو ی نیندادم اما بغض سنگ  ادامه 

نشد و همه مشغول تدارک   ایمن و در یاز ماجرا یصحبت گریامان تعارف کرد. دبرداشت و به همه  زی م ی ها را از رو ینیریش  نهال

 شدند. د یمشترک من و ام  یخانه  یبرا  دنید

.... 

وقت   چیه  د یشا ایرا به بعد  یو جشن عروس   میماه عسل را به مشهد برو  د یاز آن ماجرا گذشت. قرار شد من و ام ی روز چند 

  ی که شده تحمل م ی قی به هر طر د یآوردم اما با  یچند روز تاب م نی را در ا ایدر ی دور د یدانستم چگونه با ی . نممیوکول کن م

 کردم. 

 ن؟ی دخترم؟ لباس گرم برداشت-
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 .د یبله مامان، نگران نباش -

 گذاشتم.  شیپاها ی و سرم را رو دمیهراس داشتم. دراز کش ی کنارم نشست. کم  مادرم

 برام حرف بزن مامان. -

 کنم، اما...  حتتی تونم نص ی و من نم  یبزرگ شد  ی کاف ی دختر قشنگم، تو به اندازه -

 را قطع کردم.  حرفش

 یلحظه   نیاما من تا آخر-

 

هر طور که دلم   د یدلم خواست بکنم. چون ازدواج کردم نبا  یدارم. مامان نذار هر کار  ازیمادرم ن یو سرزنش ها حت یبه نص عمرم

  روز یخوام وجودت برام هر روز پر رنگ تر از د ی گوشم، سرکوفت بزن. م  ر یدعوام کن، بزن ز ییوقت ها  هی کنم.  ی خواد زندگ یم

و   ی دوست دارم، بهم کمک کن چهارچوب زندگ ی لیرو خ د ی. مامان من امیآدم صبور کن ه یبشه. دوست دارم من رو مثل خودت 

 رو داشته باشم. د ی ام اقت یمشترکمون رو از خشت عشق بسازم و ل ی خونه 

 هر دو چشمانم را بوسه زد.  یخم شد و رو  مادرم

  یخودت رو خودت از آب بکش می گل یو بتون  ی باش  یقو  د ی. بازمیکس وفا نکرده عز چ یبه ه شیو بد  ی خوب یبا همه  ایدن نیا-

وقت باعث    چیکارت ه نیو ا ی فتیدردسر نم ی تو یکه بدون  ی اما به شرط ی انجامش بد  ی بتون د یاومد با ش یبرات پ ی . کاررون یب

حق توئه. شک نکن   یخوشبخت  نیو ا ید یرو به جون خر  ی ادیز  یها ی. تو سخت یدارن اجینشه شوهرت احساس کنه تو بهش احت

کن   یباش، سع یزن قو  ه یکن و  ه یبهش تک شه یده. هم  یرو انجام نم  ی وقت بدون حکمت کار چی. خدا ه یعشق هست نیا قیال

  ی مثل نگاه پدرت رو د ینگاه ام  ارم، خوان، من تجربه د یخوان، عشق م   ی . مردها توجه میتو در رو براش باز کن اد یخونه م ی وقت

خوشحال   د ینترس، تو االن با ی چی. از هیشیم  ایزن دن  نیدوستت داره و شک نکن خوشبخت تر ی لیمنه. برام آشناست. اون خ

 کنن.  ی تو م ی افت هستند کمه اما بدون تک تک اون ها جونشون رو هم فداکه اطر  یدرسته تعداد افراد  ،یباش 

را بوسه زدم. دستانش را گرفتم و نفسشان   شی. پادمید ی را روشن م نده یقرص شده بود و آ بی را بلند کردم. دلم عج سرم

 ! چقدر عطر مادرانه اش خوب بود! دمیکش

 و پوچم.   چیکن. من بدون تو هوقت ترکم ن چیه ، یمامان، ازت ممنونم که کنارم هست-

 .د یمن هست ی دخترم، تو و خواهرت اول و آخر زندگ ستم ین ی چیتو ه ی من هم ب-
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 شده بود.  غی از من در یکه در نوجوان   یچشمانش نگاه کردم، آرام شده بودم. همان آرامش در

 

مقابلش   نیزم ی عضو جمع، رو نیبه کوچک تر دمیکردم و رس  یبا همه خداحافظ یسخت بود! وقت  م یبرا م یها زیکندن از عز  دل

 دَم گرفتم.   شیخوش موها میکرد. از شم ی ام مخف نه یزانو زدم. آغوشم را باز کردم. با سرعت خودش را در س 

 من.  یا یشه در ی دلم برات تنگ م-

 کنم، دوست داشتم با صورت خندان از جوارشان مرخص شوم.  ه یخواستم گر ینم

 ؟یساحل-

 ؟یجان دل ساحل-

 .زنه بخر   یحرف م ید  یشکمش رو فشار م ی که وقت ییاز اون عروسک ها ی کیبرام -

 و من او را در آغوشم فشردم.   می به خنده افتاد فشی امان با توص همه

 . ینخور  تزای. با نهال و محمد هم هر روز پ یو درس هات رو خوب بخون   یمراقب خودت باش  یلیخ د ی تو هم با ی چشم. ول ی به رو-

 .د یدهانش برد و خند   یگوشتالودش را جلو  یها دست

 باشه.-

 همراه با خنده بر چهره ام نشاندم. ی تصنع اخم

 . یاز اون خنده ات مشخصِ که قراره چه قدر به حرفم گوش بد -

 کشاند و شروع کرد به حرف زدن.  ی را گوشه ا من  د یمشغول حرف زدن با محمد بود. مادر ام  د یبرخاستم. ام نیزم یرو  از

  یخوام پسرم رو خوشبخت کن  ی. ازت میو بالغ هست   دهیفهم  ی. تو به قدر کافیبرام مثل نهال شد   دمتیاز همون بار اول که د-

، با عشق  هم گفتم د یحرف ها رو قبال به ام نی. اد یباش  گهیمراقب همد   شهیدل تو تکون بخوره. هم ی از اون خواستم نذاره آب تو 

عشق استوار   ی  ه یتا ابد بر پا تونیهم باز نشه، زندگ ی رو یو روتون تو   د یمشکالت رو با حرف حل کن ی . اگه همه د یشروع کرد

 مونه.  یم

 آغوشم گرفت.  در
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  ی هاتون عمل م ه یتوص ی . به همه میخطا بر د ید ی چون اجازه نم می خوشبخت د یمن و ام نیشما و مادرم هست یچشم، تا وقت -

 .د یو از خودتون مراقبت کن د یکنم. نگران ما نباش 

را   نیماش  یبخار  د یشب بود. ام ییگو  یباران  ی هوا ل یداد اما به دل ی. ساعت شش غروب را نشان م می و رفت م یدل کند  باالخره

 روشن و برف پاک کن را فعال کرد. 

 ؟ یاومد  ر یمس نیچرا از ا د یام-

 رم تر از آتش. گ  یکرد. گرم بود، حت  نگاهم

 . یهم برات در نظر گرفتم چون فراموش کرد یحساب  هی تنب ه ی. یش  یو متوجه م  م یرس  ی م گه ید  ی  قهیدو دق -

 را فراموش کرده بودم؟  یز ینگاهش کردم، چه چ جیگ

 ماه عسل؟   میبر  ستیرو فراموش کردم؟ مگه قرار ن یچ-

 .د یخند 

 . میبر ییقرار بود قبل از رفتن جا ی بله ول-

 آخه... -

 بود برد.  ایمدرسه در  کیکه نزد  یاشاره اش را به طرف کوچه ا انگشت

 شو  ادهیپ-

کنم و او    هیتک   واریکه من را وادار کرد به د  ی. هنگاممیکم قطر رفت ی کنارم آمد و با هم در آن کوچه  د یام م،یشد  اده یهم پ با

 را فراموش کردم.  ی مهم زیآمد چه چ ادمی دستانش را اطراف سرم برد، 

 بهت بکنم؟  یاعتراف ه ی یی حال و هوا نیهمچ  هی  یبارون، تو  نیهم ری کوچه، ز نیا ی قرار بود تو ادته ی-

 تشنج کردن ندادند.  ی کردند و اجازه   هیدلسوز و مهربان پاشو ی باران مرا همچو مادر ی آتش نگاهش تب کردم، اما قطره ها در

 . ادمهیآره، خوب -

 .د یرس  ی طور به نظر نم نیا ر یمس یاما تو -

 کرد.  ی چکه م د یمن و ام یشده بود و آب از ابرو و مژه ها  سیکامال خ مانیها صورت
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 اش براق شدم.  یمشک ی زدم و مرموزانه در دو گو  یلبخند 

 .همسر جاندفعه رو ببخش  نیا-

 .د یخند  شیشد و لب ها  ینوران چشمانش

 ؟ یچطور من و خام کن  ی گرفت  ادیاز حاال -

 اش زدم.  یشانیام را به پ یشان ی. پدمیسرما به خود لرز از

 .ن یا یعن یزنانه  استیبله، س -

 نگفت، فقط نگاهم کرد و در صورتم ذل زد.  چیه

 ساحل؟-

 جانم؟-

کلمه نفسم   ی واقع  ی چشمات نگاه کردم به معن ی بار تو ن یاول ی جمله باشه. چون وقت ن یمشترکمون ا ی خوام سر فصل زندگ یم-

 قطع شد.  یا  هیچند ثان

 به اون چشم دوختم.  عاشقانه

 باشه؟  یچ-

 بار پلک زدن و بعد زمزمه وار لب گشود.  کی  یدر چشمانم نگاه کرد، بدون حت  یا  هیثان چند 

 .رند یگ ی نفس مچشم ها هم -

  یو صفحه    می و برگشت م ی. به ماه عسل رفتمی( گذاشترند یگ  یمان را )چشم ها هم نفس م یشد، اسم داستان زندگ  همان

 است. د یسپ ه یشب س  انی. پامیبرد یلذت را م تیمان نها نیریش  یاز زندگ  ه یرقم خورد و هر ثان ز ی از فصل عشقمان ن ید یجد 

 .انیپا#

 

 

   


