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گــاهــجیگ 

 ازش شه،می تجاوز بهش سالگی ۱۲ در که ساده دختری آهو
 اتفاق اون از بعد سال هشت.  کنن می خشپ و گیرنمی فیلم

 ولی داره، رو مردها به نزدیکی و شدن لمس از ترس هم باز
 باهم رو شب یک که خوادمی شوهرش از سال سه از بعد
 !کنهمی آماده براش رو خودش و باشن

 .دمیلرزی خجالت سرخ شده بودم و م از

؟یلحظه منو نگاه کن  کی  شهیفرهاد؟ م -

چیرا باال داد و تعجب کرد. ه  شی ابرو  ی مردانه تا  دنم،یبا د  فرهاد

بود.    دهیبود، مرا لمس نکرده بود، نبوس  ده یرا ند  میهاوقت ممنوعه 

اش را خاموش  مردانه  ی زهیسه سال غر  توانستیم  ی کدام مرد

 جز فرهاد من...  چکس یکند؟ ه



3

اش   ده ییبهم سا  ی هادندان  ریرا بهم گره زد و از ز  شیهامشت 

 گفت: 

 لباس بپوش.  کیبرو  ؟یکنی کار م یچ ی دار -

بود؟ امدهیمنقبض شده بود و اخم کرده بود. خوشش ن  فکش

دم،یلرزی سمتش رفتم و دستم را دور گردنش حلقه کردم. م  به

نبود،    یفرهاد هرکس  ی. ولدمیترسی شدن م  دهیاز لمس شدن از د

 بود که دوستش داشتم.  یکس

آهو؟  یکن ی کار م یچ -

رم گذاشتم و خودم از حس لمس دستش،  را پشت کم  دستش

 ضربان قلبم تند شد. 

 نازم کن. کمرم رو ناز کن.  -

. زدی برق م شیهادست فرهاد مشت شده بود. چشم یول

 ی نم  نوی. مگه توهم اترسمیدارم فرهاد... ازت نم  یمن آمادگ  -

 ؟یخواست

گفت:   ی ادورگه ی صدا با

براش؟«  ی حاضر  ی»مطمئن
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به او فشردم و گفتم:   شتریرا ب خودم

م یرفتیم  ادتهی.  خوامتی وقته م  یلیفرهاد، خ  خوامتی م  یلی»خ

شر    نهی بابام بب  گفتمی . مدمیلرزی و م   گرفتمیتو اتاق، دستتو م 

شه؟« ی م

زد.  ی امردانه  لبخند

آهو. ادمهی -

ببوس   ذاشتمینم  ادتهی  - م  م؟ یهمو  توهم  عقد    یوقت  یگفت ی و 

م؟ یکرد

زد و گفت:    ی امردانه  لبخند

.« دمتیو هنوز نبوس  می »سه ساله باهم

نداشتم    شتریسال ب  ۱۲که    ی . از همان روزدمیترسی م  د،یلرز  قلبم

وقت    یلیشدم، محکوم شدم به زن بودن.  خ  یو لمس شدم، قربان

 د؟یاز فرهادم ترس شدی مگر م یول دمیترسی بود م

 وقته عاشقتم!  یلیمن عاشقتم، خ  -

شده باشد به کمرم چنگ زد و گفت:    یانگار که عصب فرهاد
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م خطرناکه    یدونی»آهو؟  جلو  کیچقدر  مرد   کی  ی دفعه 

 ها؟«عشوه نیبا ا ؟ی ایب ی نطوریا

 زدم. ی لبخند

 ترس.  نیمنو ببوس فرهاد. منو نجات بده از ا -

 بود. ج یمنتظره بود، گ ریغ شیبود، برا دهیترس فرهاد

 شد.  رهیخ می هابه لب  نگاهش

وقت   یدونی م  - بود  م  یچقدر سخت  گاز    ی کردی لوس  لباتو  و 

 هاتو؟من نبوسم اون لب یگرفتی م

 رهیاش خکه فرهاد انگار به طعمه  دمیزدم و لبم رو گز  ی لبخند

 ... دی شده باشد، من را نرم و آرام بوس

و نفس نفس    دی کوبی شدم. قلبم محکم م  داریدلشوره از خواب ب  با

 دمیبه خودم لرز   دمیکه از خودم و فرهاد د  یخواب  ادی. با  زدمی م

بود، قشنگ بود اما پر از دلهره و   نیریش   دم؛یکش  یقی و نفس عم

کنار تختم،    زی م  ی رو   از و  دمیترس شده بودم. با استرس لب گز 

  ی پاسخیتماس ب  دنیرا برداشتم و روشنش کردم و با د  امی گوش
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با او تماس برقرار کنم    نی. همدیاز اهورا، قلبم لرز که خواستم 

 زد.  میمامان صدا

 آهو!-

رو  ی گوش بر  تعو  زیم  ی را  به  را  اهورا  با  تماس  و   قیگذاشتم 

 انداختم. از اتاق خارج شدم.  

 بر لب که پر از استرس بود گفتم:   ی لبخند با

 .«ری »سالم، صبح بخ

 ام را جلب کرد.توجه ش،یهابه سمتم برگشت و برق چشم  

 .ریظهر بخ ی خترم. بهتره بگسالم د -

»اتفاق  ی زیر  ٔ  خنده گفتم:  جوابش  در  و  انگار    یکردم  افتاده؟ 

 .«یخوشحال یلیخ

پرس  ی سؤال  با او  از  کم  شیوپادست  دم، یکه  با    یرا  و  کرد  گم 

 کوتاه گفت:   یمکث

 !«دی»شا 

 : دمیپرس  متعجب
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 ؟« یچ یعنی»

آن   توانستیانگار نم  یبود؛ ول  انیهنوز هم نما  شیهاچشم  برق

در   گریبار د  ی ام، براشوره بازگو کند. دل   میبرا  یسادگاتفاق را به 

وجودم غوغا کرد و ترس را به دامانم انداخت. او ساکت مانده بود  

داده بود   بیظهر ترت ی که برا یامالقه را با آش رشته  هدفی و ب

 .کردی م یپُر و خال

 گفتم:   کالفه

 ؟«ینیبش شهی »مامان م

 نشست.  می روو روبه  یصندل  ی بعد بر رو یتأمل کرد ول یکم

 خب بگو. -

 فشرد و گفت:  گریکدیرا به  شیهاانگشت 

 پدرت، بهت زنگ زدن؟« ای»اهورا  

:  گفتم   و  دادم  تکان   بلهتماس اهورا نگران سرم را به نشانه    ادی  با

 خواب بودم.«   ولی اهورا، »آره

 زد و ادامه داد:  ی اجبار لبخندبه  مامان
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  ی ول  ؛یخوشحال بش  ی شنوی که م  ی خبر  نیبا ا  دیآهو، با  نیب»ب

 کنم.« ی نیبش یالعملت رو پعکس  تونمی من اصالً نم

در کار نخواهد بود؛ پس گفتم:    ی ا ی خوشحال  دانستمی خود م  انگار

 »خب حاال بگو.«

 کردن!« داشیادامه داد: »پ  رمنتظرهیو غ  ناگهان

بعد حرفش    کمی  و  شدم   متعجب  کوتاهش   ٔ  از اتمام جمله  پس

 را هضم کردم. 

 گفتم:   رتیح با

 ؟« ی»چ

 کردن. داشیپ هاس ی خوشحالم! پل یلیخ-

 بر زبانم  ۀو تنها جمل ختیحرفش، قلبم فرو ر دنیشن از

 »چرا االن؟« بود. 

را بچشم،    یها طعم خوشبختکه قرار بود پس از سال  یوقت  چرا

از   خواستمی که م  یچرا وقت  شد؟ی م  داشیپ  دیبا را  ام  گذشته 

 آمد؟ی م دیکنار بزنم با امندهیآ

 و با عجز گفتم:   دمیصورتم کش ی را بر رو میهادست
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 »چرا االن مامان؟«

 گفت:    نیرا  گرفت و غمگ میهادست  

 داشته، االن زندانه و همه منتظر تو هستن!«  یحکمت دی»شا

 . دمیگز لب

 ی های به بدبخت  یفرستادنِ سالم  یعنی  نینداره. ا  ینه حکمت  -

 !دیجد

 : دم یشن کرد،ی آرامش را که با خود زمزمه م ی صدا

 وحشتناک به تو.« یقت یگفتن حق یعنی»و  

اشک سمج در چشمش، من را نگران تر کرد. مگر اتفاق    ٔ  قطره

 هم در راه بود؟  گرید

  اش ی ناگهان   ناراحتیزدم، انگار که متوجه    دنیرا به نفهم   خودم

 ام.نشده 

 کردم: مامان! فرهاد...  نجوا

 گفت: »پدرت باهاش حرف زده.« آرام

 رو گفته؟ یهمه چ-
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 بعد گفت: »آره.« یشد. کم ترن یکرد و نگاهش غمگ  یمکث

 هاش؟ تیاذ-

 آره. -

 گفتم:   ریمتح

 »همه شو؟« 

 و گفت:  دیگز لب

 نبود!« ی زیاز کتک زدن که چ ری»غ

و کلمه  به   میهادر چشم  ترس بود  در   دانم«»نمیوضوح آشکار 

 .دادیسرم جوالن م

 . شهی درست م زیچهمه -

 فرهاد شکسته... -

 بر صورتش روان شدند.  شیهااشک

 تو نبود که...  ریتقص -

 .ی خواستگار انی ب خواستنی م -

 .«آنی گفت: »م آرام
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پس   یکی میهاکرد؛ اشک دنیشروع به تپ  وقفهی ب  نهی در س قلبم

 دنیشروع به لرز  میهابر صورت سرخم نشستند. دست   ی گریاز د

 کردند. 

 برگشت!« یزدم: »برگشت؛ بدبخت ادیفر اریاختی ب

را گرفت و با نگاهِ    میهاخود برخاست و دست   ی تند از جا   مامان

 ملتمسش گفت:  

. ادهی»آروم باش آهو. آروم باش دخترم. فرهاد عاقله، شعورش ز

 حتماً!« کنهیدرک م

پرخاش  خشم، شدند.  غالب  من  بر  دوباره  درد  و  کنان استرس 

 گفتم:  

خواستگار قرارِ  د  خواستی ...مم یداشت  ی »مـــــامان!    گهیماهِ 

تموم شد.    یشدنِ اون عوض  دای با پ  زیچزنش بشم! مـــامان همه

 !«زیچهمه

سر داد و گفت: »نکن دخترم، نکن    هیگر  د، یترس  میادها یاز فر  او

 .«رسهمی کارهاشهمه  ی ن به سزابا خودت! او طورنیا
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بره زندان! زندان    خوادی سال، فقط م  6سال؟ بعد از    6بعد از    -

 کنه؟ی رفتنش منو شاد م

 و آرام گفت:  دیگز لب

 ! بدتر...« ستی »فقط زندان ن  

چ  یچ- چ  ؟یمامان؟  آدم  کار یمگه  جز  بود   ی کار  ؟ییرباکرده 

 کرده بود؟

گوش آسمان    نیقیبه  شیادهای . فردیهقش به اوج رسهق   ناگهان

 .کردی را هم کَر م

 گفت:   بلند

 »نه!«

 گفته شد؟ مطمئن بود؟  ی»نه« به محکم نیا

 از اشکش را مشت کرد و گفت:  سیخ ی هادست او

 .« انیب سپلی»بذار پدرت و اهورا از اداره  

به آن ترس رسوخ کرده    ش،یپ  قدقایشوره  فرستادم به دل  لعنت

 !یدر من و به آن مردک عوض
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چهارد  به در  را  خود  کردم.  تند  پا  اتاقم  حبس   امییواریسمت 

 را از سر دادم.  میهاونی کردم و ناله و ش

  زد؟ ی شدم. چرا فرهادم زنگ نم  رهیخ  ی گوش  خاموشۀصفح  به

 از او نبود؟  ی چرا خبر

 بود! ی بتی چه مص گهید  نیا ایخدا-

غلت  ی رو  بر  میهاانگشت  گرفتن    دندیصفحه  به شماره  و شروع 

گرفتن    انیرا کنار گوشم گذاشتم و به انتظار پا  امی کردند. گوش

از   ی حرف  چیه  ی ول  افت؛ی  انیبعد پا  ی مکرر نشستم. اندک  ی هابوق

فرهادم   ی نشد. صدا  دهیشن  یلعنت   ی گوش  نیا  ی بلندگوها  انِیم

 نشد.  اندازن یطن

م  دوباره خاموش  بار  هر  و  گرفتم  تماس  دوباره   ای. خداماند یو 

 حقم بود؟ به کدام گناه نکرده؟ 

از سرِخشم، پدر و اهورا   ی هاو هق زدن  ییتنها  یاز ساعات  پس

 برگشتند. 

اشک  ی اضربه  شد.  زده  اتاقم  در  به  و    میهاآرام  کردم  پاک  را 

اهورا  ٔ  اجازه دادم.  شده   ی ورود  و شکسته  اتاق خسته  به  پا  ام 

 ؟« ی لب باز کرد: »سالم ...چطور  ،ی گذاشت و با لبخند



14 
 

 زدم و گفتم: »بد!«   یجمع کردم و لبخند تلخ  نهیرا در س  میپاها

 بود. میروتخت نشست. روبه  ی رو بر

 فرهاذ ...خوبه؟ -

 .یدونی م  شتریتو ب -زدم ی پوزخند

 .« آدی تکان داد و گفت: »کنار م  یآرامرا به سرش

 !دونهی و زمانش رو خدا م -

 ... طورن ینگو ا-

 راهِ خود را از سر گرفتند.  میهاکردم و اشک سکوت

 و گفت:   دیکش یآه اهورا

 »دوستم بود!«

 زدم و گفتم:   ی صدادار  پوزخند

 »آره. دوست منم بود.«

 نقش انداخت و گفت:  شیبر ابروها یکمرنگ اخم

 نبود!« وقتچی»نه ه 

 . گرفتیاز درون آتش م نیقینگاهش کردم به رهیخ
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! ستیبه هم نگفت ن  یکس-

گفت:   نیغمگ

!«ی د ی»خودت نفهم

اون خوب بود. دم؟یفهمی چطور م -

 .ی کردیفکر م اتنده یبه آ دیبا -

کنن من دختر    یمن فقط دوازده سالم بود. اآلن همه فکر م  -

کنن من پسربازم.    ی. اآلن همه فکر مکنهی م  تمی اذ  نیبودم! ا  ی بد

اهورا من فقط دوازده سالم بود... 

اشتباه نکن.  میگفت ی ما بهت م -

کالفه شده بودم و گفتم:  گرید

»حوصله ندارم اهورا.« 

هم   گهی. خودت رو آماده کن. سه روز دی ایکنار ب   دیبا خودت با-

. کنهی صدرا حرکت م

؟یعنی زنهیچرا؟ از کارش م-

 . ره یگیم  یآره. مرخص-
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 کردم و گفتم:   اخم

 ما!« میافتاد ی به چه روز ن ی»بب

 انداخت و آرام گفت:   ریزسربه اهورا

 .« شهی م یدادگاه گهدی»هفته 

 باشم؟!  دیو منم با -دمیگز لب

 . نطورهیهم-

 یحلقه زد. با عجز گفتم: »خواستگار  گریبار د  می هادر چشم  اشک

 بهَم خورد.«

  د یبا دانستینم  زیام نسمت در اتاق حرکت کرد، برادر خسته به

بگو تأخدیچه  به  مراسم  د  دی...شا  افتادی م  ری.  برگزار    گریهم 

 من!  ی خدا شد،ینم

حالت بهتر   یاز اتاق خارج شود، زمزمه کرد: »وقت   کهنیاز ا  قبل

 . مامان و بابا باهات حرف دارن.« رونیب  ایشد، ب 

 کردم.  زیرا ر میهاچشم

 منو!  یترسونیم ی دار -



17

.«گفتم ی اتاق خارج شد و تکرار کرد: »حواست باشه چ از

امروز در حال انفجار بود. من    یها و خبرهااز شدت حرف  مغزم

 تحمل و صبر داشتم.   ی ااندازهها بهآدم ی هم مانند همه 

بار برخالف دفعات    نیا  یبه فرهاد زنگ زدم. ول  گرید  ی بار  ی برا

 . دیچیپ میها« سوزناکش در گوش»سالمِ شیپ

لرزان گفتم:  ییچنگ انداخت. با صدا میبه گلو بغض

؟«ی»سالم. خوب

کوتاه کرد و گفت:    یمکث

»نه!«

آزادم به فرش اتاقم چنگ انداختم و گفتم:  دست  با

»چرا؟« 

آرام گفت:   فرهاد

!«شمی خوب م ؛یست یتو ن لشی»دل

. دمی بود، کش اریبس ی بلند که منشأش ناراحت ی ادیفر
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تقص   - م   ی ریمن  مامان  نگ   گفتینداشتم.  بهت  چمیفعالً    زِ ی! 

 !  نیکرد. هم تمیو اذ  دینبود که. منو دزد یمهم

ول  فرهاد کرد،  ممردانه  ی هاهقهق  یسکوت  را  .  دمی شنیاش 

  ره یام بر من چکودکانه   ی های من گناهکار نبودم، تنها سادگ  ایخدا

 شده بودند. 

 عجز گفتم:  با

 نداشتم.«  ی ری»فرهادم، من تقص 

 ؟ ی ندار ی . کاردونمی م-

 و آرام گفتم:  دمیگز لب

 »نه.« 

 خداحافط. -

را   میهاهقاز جانبِ او هق  کوتاهمانۀگرفتنِ مکالم  انیاز پا  پس

 بود؟  نیاز ا شتریب ی زیاز سر گرفتم. مگر چ

 ش، یهای عذاب نبودم. من گول سادگ  همهنیمن مستحق ا  ا،یخدا

 و ظاهر جذابش را خوردم.  نش یدروغ ی های مهربان

 ! ستمیمن مقصر ن-
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باز کردم، شدم. چشم  داریاز خواب ب  ییآشنا  ی ها حس نوازش  با

 فرهاد بود.

خسته   ی نشست که او هم با لبخند  میهابر لب   ی لبخند  ارادهی ب

 جوابم را داد. نیو غمگ

 من؟ ی آهو یخوب-

و گفتم:    دمیتخت بلند شدم و تند او را در آغوش کش  ی رو   از

خوبم!«   شهیمن هم  ، یباش  نجایتو ا  کهی »آره. آره که خوبم! تا وقت

 که نبود.   بایز نِیدر آن طن یچه آشوب یکرد، ول یآرامۀخند

زدم و گفتم:  ی اشادِ بچگانه لبخندِ

اآلن   نی کنارم؟ بب  ی اومد  ی دینداشتم؛ د  ی ریکه من تقص  ی د ی»د

!«ی من شِیپ

. خودم هم  دیفهمیاش را م. او حال خرابِ معشوقهدانستیم  او

م   دانستمی م رفتار  کودکانه  شدم،  بچه  اآلن  آهو  کنمیکه   ی و 

 . ستمیهجده ساله ن

. میشام بخور میتوأم. بلند شو بر شِ یآره که پ-

کردم. لوچچشم
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 ؟ی هام رو ندجواب تلفن ستیکه قرار ن گهید -

 شد و گفت:   ریزسربه 

 .«دمی»م

 . دمیگز لب

 . شهیبه خدا که حالم خراب م -

 زد.  لبخند

 . کنمی ناراحتت نم گهیمن، د ی آروم باش آهو  -

 دوختم. شیها از اشکم را به چشم سیخ نگاه 

 من.  ِیبگو آهو شهیهم -

 تر از هرگاه گفت:  عشق نگاهم کرد و سوزناک با

 شام؟« میمن. حاال بر ی آهو گم،ی »معلومه که م

خود برخاستم و دست در دست او از    ی تکان دادم. تند از جا  سر

 اتاق خارج شدم. 

 شانیهای صندل  ی بر رو  ،ی ناهارخور  زِیاهورا و مامان به دور م  بابا،

 . مینشست   زیم یخال یِ نشسته بودند. ما هم بر دو صندل 
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جوابش را داد و گفت:   نیغمگ  یبابا سالم کردم که گرم ول  به

دخترم؟«  ی »چطور

گفتم:  یام را به فرهاد دوختم و با شادکام عاشقانه  نگاهِ 

خوبم!«  یلی»خوبم. خ

شکر... -

مامان، ازنظرم پنهان نماند. سرم    ی هاحلقهِ شده در چشم  اشک

ز به  دانه  ریرا  از  پر  بشقاب  به  و  خورشت    ی هاانداختم  و  برنج 

 ماندم.  رهیخ ی سبزقورمه

زد: »مامان؟«  شیمتوجه حال خراب مامان شد و آرام صدا  فرهاد

یما. ول  ی ...از اآلن او مادر زنش بود. قبل از عقد و نامزدمامان

 .دانستیتنها خدا عاقبتمان را م

به او فهماند که    ی نمناکش را به او دوخت و فرهاد با لبخند نگاهِ 

برا هم  باز  ی من  نقش  نباکنم یم   ی خود  او  پس  گونه نیا  دی. 

 .کردی را در حضور من ابراز م اشیناراحت

اتمام شام و کمک در شستن ظروف کث  پس در    یهمگ  ف،ی از 

 . م ینشست گریکدیسالن کنار 
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 گفتم:   مقدمهی ب

 د؟«یرو به من بزن  یحرفِ مهم دیخواستی »انگار م

به من خ  ناگهان اشاره    رهیهمه  بابا  به  شدند و مامان مضطرب 

 کرد.

لبخند  یسع آن  ی کردم  تا  متوجبزنم  را  و   امینگران   ۀها  نکنم 

خود    ی همه ساکت بر جا  یتر حرفشان را به من بزنند؛ ولآسوده

 نشسته بودند. 

سکوت گفتم: »بگو    نیشده بود و من کالفه از ا   یطوالن  سکوت

 بابا.«

کرد و بعد آرام    ی . مکثدیکش  اشی جوگندم  ی به موها  یدست   بابا

 .«ی ایباهاش کنار ب  دیکه تو با هی زیچ نیگفت: »ا

 ؟« ی: »من؟ در مورد چدمیپرس  متعجب

 تر از اون.قبل ای ات،ی برگرد به دوازده سالگ-

ب  از از سر گرفت.    مقدمهی حرفش تعجب کردم. چه  را  صحبت 

تکرارِ   میبرا  دانستی که شروعش با من بود. مگر او نم  ی صحبت

درون باغ سخت است؟    ی هااتفاق  ی ادآور یخاطرات زجرآور است؟  
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بدنم شروع   اریاختیرا؟ ب  میهاکردن  ی نقش باز  دیفهمیمگر او نم

 کرد. دنیبه لرز

انداخت. ریزرا به فرهاد دوختم و او سربه نمی غمگ ه نگا

 بابا...  یول -

. ی خودت شروع کن دیبردار. با یو دست از فراموش اریب ادتی-

 . دمیگز لب

رو فراموش کردم؟  یچ -

شد.  رهیخ میهاچشم در

 دیآهو. با  ی کرد  شی همه سال کنج ذهنت مخف  نیکه ا  یهمون  -

. ی بفهم د یبا ، یبهش برس

کردم. گریکدی ٔ  را حلقه میهادست

د؟ی کن تمیاذ دیخوای م -

آهو؟«  هیچه حرف  نیبه صورتش زد و گفت: »ا  یآرام  یلیس   مامان

ن؟ یخوا ی م یازم چ نیخب بب  -
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همه سخته.    ی به نفعت باشه. برا  طورن یا  دیلب باز کرد: »شا  فرهاد

 .« یتر هضم کن راحت دیبرگرد به عقب، شا بارکی

  شتر یترس هرلحظه ب  ی هاگرفتن حرف فرهاد، جوانه  انیاز پا  بعد

 . کردندی در بدنم رشد م

 و؟یچ-

 زد.  ی اخسته  لبخند

 . یبهتره سؤال نپرس -

 کرد...  دایسوق پ امی چشم بستم، ذهنم به سمت کودک ناچاربه

گذاشتم و از اتاق خارج شدم.    نیبر زم  ی را با شاد  امی پشتکوله

ام، پا تند کردم. بدون اجازه به سمت اتاقِ اهورا، برادر هجده ساله

 خندان، بلند گفتم: »سالم!«   یو با لب دمیدر را کش ٔ  رهیدستگ

بر   قِیاو با لبخند عم  یبرگشتند. اهورا آرام جوابم را داد ول  هردو

 د. من را شادتر از هرگاه به سمت آغوشش ران شیهالب

 مدرسه چطور بود؟« ؟یو گفت: »سالم گل دختر. خوب دیخند

به    بعد اخم  ی هااتفاق  ادآوردنیاز  مدرسه،  و    یدرون  کردم 

ن به دست خوب  »نه،  گفتم:  دخترهاستمی کمر  با  دعوا  بازهم   ی! 
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بچه و  بازهم گرلوس  ها و خنده  ٔ  هیننه.  من.    یحرص  ی هااون 

به دفتر مد توب  ریرفتن  مزخرف   شهی. مثل همی تکرار   ی هاخیو 

 تموم شد!«

 گفت:   یناراض اهورا

با همه  ری»تقص اگر راحت  از   ی ابی  کنار  دخترها  ٔ  توئه خب.  و 

 ی لذت ببر  ه،یتو عاد   ی هاهمه هم سن و سال   ی که برا  ییهای باز

 .«شهیمزخرف تموم نم وقتچی . هیو غرغر نکن

گفتم:    ،ی تکرار   ی هاحرف   دنیشن  از پس  بودم.  شده  خسته 

 نداره و دوست ندارم.«  دهی که فا یدونی»م

 باز گفتم:  یش یبرگشتم و با ن  اریسمت کام به

 حوصله سر بره، نه؟«  یلیبا دخترا خ ی »باز 

 به اهورا زد و گفت:  یچشمک او

 !« نطورهی»هم 

 کوتاه کردم و گفتم:   ی اخنده 

 من؟« ی برا یگرفت ی زیامروز چه چ ار،ی»خب داداش کام
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ی ارفت و بسته   اشی مشک   یِپشتلبخند زد و به سمت کوله   ار یکام

 از داخل آن خارج کرد. لی پاست

کش  ی هال یپاست  دنید   ی برا  ،یکوتاه  ادیفر با    دمیرنگارنگ  و 

 .کردم تشکر او، ٔ  کوتاه بر گونه  ی انشاندن بوسه 

 !یمرس ی وا-

.زمیقابلت رو نداره عز-

وحشتناک بر ابروانش نشسته بود و با نگاهِ تندش به    یاخم  اهورا

 . د یکشیونشان م خط میمن، برا

!تری کالفه را، عصب ی را تا بناگوش باز کردم و اهورا شمین

از اتاق خارج شوم، گفتم:   نکهیاز ا قبل

.«م یکنی م  ی باز انی و شهرام، عصر م نی»رام

. دیکش ادیبلند فر اهورا

 !سرتق ٔ  بچه  رونیبرو ب -

شد.   ختهیآمدرهم  اریکام  ی هابلند سر دادم که با خنده  ی اقهقهه 



27

 ی فرمِ مدرسه، نگاه  ی هالباس   ضیسمت اتاقم رفتم؛ بعد از تعو  به

 ی. اتاقدمیخند  امقه یبه اتاق پسرانه شکلم کردم و در دل به سل

 یبودند و پوسترها  زان یاز سقفش آو  یورزش  ی ها که انواع توپ

اتاق چسبانده شده بودند.    واریمختلف بر د  ی هاورزش  کنانِیباز

یشکل. من آهو بودم؟ دختر  ین ی ماش  ی ابا ملحفه  رنگی آب  یتخت

 پسرانه؟  یبا روح ایبااحساس...

کردن اتاقم، به سمت آشپزخانه رفتم.  یاز تماشا و بررس بعد

سالم مامان. -

 زد. ی لبخند

؟ ی ا. گرسنه ی سالم، خوش اومد -

بلند سر داد و   ی اماندم که خنده   رهیام خگرسنه عجز به شکم   با

ا نکن  »خب  فهم  طورنیگفت:  رو،  غذا سال   دم یخودت  هاست 

!« ی نخورد

کردم و گفتم:   ی ابامزه  اخم

»عه مامان!« 

جان؟ -
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 نکن منو!  تیاذ-

 و گفت:   دیخند زیر

 »باشه.«

قرارداد و پس از گفتن نوش    می رورا روبه  یپر از ماکارون  یبشقاب 

 نشست و نگاهش را به منِ گرسنه دوخت.   یصندل  ی جانت، بر رو

 قاشق را دردهانم گذاشتم و گفتم:   نیاول

 !« نییپا رهی»نم

 کرد و گفت: »بخور بچه.« ین یریاخم ش مامان

 . شدم  مشغول خوردنم ٔ  زدم و به ادامه ی لبخند

 اول شدم.  یاضیتو آزمون ر یراست-

که به مامان هم منتقل شد. برق    دیباری و افتخار از نگاهم م  غرور

 دختر! مبارکه.«   نیآشکار شد و گفت: »آفر  ی الحظه  شیهاچشم

 زدم و گفتم:   لبخند

 نره!« ادتی»کادوش 

 کرد و گفت:   ی اخنده تک
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 و.« v»پر

 . ستمین-

 ها چطوره؟ات با بچهباشه حتماً. خب رابطه  -

 .«شهیآب، گفتم: »مثل هم  ی ارعهرا فروبردم و بعد از ج غذا

 بود.  یناراض لیفام  یمانند اهورا، پدر و صدرا و تمام زین او

 ان؟یعصر پسرا م حتماً هم-

 گذاشتم و گفتم:   همی رو چشم

 »درسته.«

 تو آهو.از دست-

 باز، گفتم:   یشین  با

 »چاکرِ شما!«

 را به چشمان لوچ من دوخت و ادامه داد:  اشی جد نگاهِ 

. اصالً  گهید  ی و بزرگ شد  شهیدختر دوازده سالت داره م  نی»بب

از دخترها   هیهم سن حساس یل یسن که خ نیتو ا ستیدرست ن

باش باز  یدور  مشغولِ  رو  کن   ی و خودت  پسرها  رفتارهات یبا   !
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و    نیبا رام  یتونی خطرناکه. م  نی و ا  ستیها نبه اون  شباهتی ب

 و اشکالِش کمتر از...« دیسن هم هستهم  ،ی کن ی شهرام باز

 را قطع کردم و گفتم:   حرفش

 !«اره ی»کام

 گذاشت و گفت:   همی رو چشم

 »آره.« 

 مثل اهورا و صدرا.  یکیکه مثل برادرمه.  یدونی م-

 ! ست یبد ن  ،ی حرف مردم رو هم گوش بد-

ب  شانه و  انداختم  بق   تفاوتی باال  حرفِ  به  »من    ی کار  هیگفتم: 

 ندارم.«

و   نویا  فهمنینم   هیبق   یهم مثل برادرته. ول  اریکه کام   دونمی م-

 دخترم. شه،ی م یباعث دردسر بزرگ

 . ست یبرام مهم ن-

 خود برخاست.  ی کالفه از صحبت با من، از جا مامان

 بهت بگم.  دیبا یچ دونمینم گهید -
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 ها پره. حرف نیکه گوشم از ا یدونی م-

 .هاتی خسته شدم از تخس باز نیهم ی آره برا-

رفت و من بعد از اتمام ناهارم، ظرفم را شستم    رونیآشپزخانه ب  از

تا موقع آمدن    دمیتخت دراز کش  ی و به سمت اتاقم رفتم و بر رو

 کنم.  ی ها بازها سرحال با آنبچه

  ٔ  به سمت خانه  ادهیپکردم و    یخداحافظ  امیهمکالس   سا،یپر  با

( زیشهر بزرگ )تبر  نیحرکت کردم. خوشبختانه در ا  ال سهی  خاله

از من دعوت    شبدی.  نداشت  او  ٔ  با خانه  ی اد یز  ٔ  ام فاصلهمدرسه 

  ی بروم و گپ کوتاه  دنش یبه د  میهاکرده بود که ظهر پس کالس

  صفت طان شی  ٔ  پسرخاله  ژن،یتحمل ب  دانستیاو نم  ی. ولمی بزن

برا قدر  چه  لجبازم  ب   میو  است!  و  هم   ژنیدشوار  بود  اهورا  سن 

 داشت.  اریهم با کام ای دوستانه  ٔ  رابطه

  و   ساکت  ٔ  شادِ خاله در کوچه  ی بعد صدا  یدر را زدم و کم  زنگ

 . در را باز کرد و به استقبالم آمد. دیچ یاز عابر پ خالی

 گفت:  ی لبخند با

 تو.« ا ی. بزمی عز ِی»سالم آهو
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 .دمیخند

 جون.سالم خاله -

  ن،معی  آقا  لطف  به  شدم،  بزرگش   و  باشکوه  ٔ  خانه  وارد

امش کامل  آر  و  رفاه  در  پسرش  تک  و  او  ثروتمندم،  ٔ  شوهرخاله

 . کردندی م  یزندگ

 آرام گفتم:   ،ی ساختگ ی کردم و با عجز  زیرا ر میهاچشم

 هم هست؟«  ژنی»ب

  ن یبلند سر داد: »آره که هست. منتظرته، از هم  ی اقهقهه   خاله

 آماده کن!«  هاشتیاذ ی حاال خودت رو برا

 و خاله را صدا زدم که گفت: »جانِ خاله؟«   دمیکش   ی ا خفه  ادیفر

 کردم و گفتم:   اخم

 د؟« یکردن هاشو دوست دار تی»شما هم انگار، اذ

 و گفت:  دیخند

 !«نه یری»حرص خوردنت ش 
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کوله  نهیسبه دست و  شدم  سالن  وارد  قهرآلود  کنارو  را   ی ام 

 ام شدم.لباس فرمِ مدرسه   ی هاگذاشتم و مشغول باز کردن دکمه

 به سمت آشپزخانه رفت و گفت:   خاله

 .« ارمیتا برات شربت ب نی»بش

 ممنون-

 .کنم ی خواهش م-

ب  ی صدا   دنِیشن   با پ  یاخم  ارادهی ب  ژن،یشادِ   ام ی شانیبر 

 بست. نقش 

 با خاله بودم!«گفتم: » خشن

 زد. یامسخره  لبخند

 مامان جواب دادم.  ی جامنم به  -

 زدم و گفتم:   ی پوزخند

زبون کم    ،یوقت   هیخودت    ی که برا   ،ی موقع جواب بد»بهتره به 

 !«ی ارین

 را گرد کرد. زبانش را درآورد و گفت:  شیهاچشم
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 بلنده.«  یلی»نترس، خ 

 هات تموم شده؟ . علفی گاو شد ه یشب-

 کرد. اخم

 .ییپرو یلیخ -

 .یخودت -

 بدبخت!  بستیپشت از رو پروها ٔ  دست همه -

 ساکت شو!  -

 ؟ینشم چ-

با او بحث نکنم و منتظر شربت    گریدادم، د  حیکردم و ترج  یاخم

 شوم.  نیریش

شربتِ پرتقال داشت، وارد  وانی که سه ل ی ا ینی با س  الیسه خاله

 . ژنیداد و بعد به ب یوانیسالن شد. اول به من ل

داداش- د  کیو    یگرام  ی هابا  م  گه،ینفر  خوش    ؟یکنیچه 

 گذره؟ی م

 .«ادیز یلیدوختم و گفتم: »بله خ ژنی را به ب  زمیت نگاهِ 
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 . ی بازهم اول شد دمی شن-

 کوفت و گفت:   گریکدیرا به  شیهابا ذوق دست خاله

 .« زمیآره. مبارکِ عز ی »وا 

 دوختم و گفتم:  ژنی زدم و نگاه پر غرورم را به ب لبخند

 .«ی»مرس 

 .دیخند زیرا باال انداخت و خاله ر اشی ابرو ِیتا

 مبل بلند شد و گفت:   ی از رو ژنیب 

 .« ای»دنبالم ب 

به من، به سمت اتاقش حرکت    ینگاهم یپس از حرفش، بدون ن 

 کرد.

 پرسشگرم را به خاله دوختم که گفت:  نگاهِ 

 بهت بده.«  خوادی . مدهیخر  هی»برات هد 

 از حرف او، بلند گفتم:   متعجب

 ؟« ی»چ

 . گهیبه مناسبتِ اول شدنت د -
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 گرد شدند و متعجب گفتم:   میهاچشم

 شه؟«ی»به من؟ مگه م 

 و گفت:   دیخند میهای باز جی گ به

 »آره. آره.«

 خود برخاستم و گفتم:  ِیاز جا ناباور

 »جلل خالق!«  

حرکت کردم؛ در را باز کردم و وارد شدم.    ژنیبه سمت اتاقِ ب   تند

 خاص کنار زدم و گفتم: »اومدم.«   ی بر چشمم را با غرور   ی تار مو

جعبه  ژنیب و  بود  من  به  سرخ   ی اپشتش  و  در   یرنگبزرگ 

  ادیرا پنهان کنم و فر  میهاداشت. نتوانستم برقِ چشم  شیهادست

 از سرِ ذوقم را سَر ندهم. 

 منه؟ ی برا  ی وا-

تأ  ی زیآمطنتیش  ی لبخند و  از   دییزد  را  جعبه  تند  کرد. 

نشستم. درش را باز کردم   نیزم   ی و بر رو  دمی کش  شیهادست

به صورتم خورد و من را به   ین یکه ناگهان توپ بسکتبال سنگ 

سرخم    ی نی محکم بود که خون از ب  ی قدرعقب پرت کرد. ضربه به 
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به فنر    ده شد. نگاه متعجبم به آن توپ بسکتبالِ وصل ش  ی جار

 ماند.  رهی خ یبلند و سخت 

تمام وجودم    ی اکرد. لحظه  اریمن را هوش  ژن،یقهقهه بلند ب  ی صدا

  ی و مثل ببر زخم  دمی کش  ی بلند  غ یداغ شد. ج  تی از شدّت عصبان

 نگاهش کردم. 

 گفتم:  بلند

 !«کشمــــتی»م 

زده وارد اتاق  قدر بلند بود که باعث شود خاله وحشتآن  میصدا

 : دیشود و بگو

 ؟«یآهو خوب شد؟ی»چ 

  اد یافتاد، فرام  کوفته  ینیاز ب  شدهی نگاهش به خون سرخ جار  تا

 سر داد و گفت:   یکوتاه

 ؟« ی کرد کاریچ ژن،ی»ب

 گفت:   کهیت کهیبلندش ت ی هاقهقهه  نیب  ژنیب

 »خودش...ذوق... داشت و زود... در جعبه رو... باز کرد.« 

 زدم و تند بلند شدم و گفتم:  نیرا به زم میهادست
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 !« شدینم  نطوریا یذاشتی رو نم ی»اگه تو اون فنرِ لعنت 

 شدت گرفت و گفت:   اشقهقهه 

 .« یمن رو بشناس دیواقعاً؟؟ تو که با ،ی فکر کرد ی»با خودت چ

 ! ی مارستانیاز ت ی فرار یِروان مارِیب کیآره تو  -

به خون نشسته   ییهاشد و با چشم  نیاز حرفم، او خشمگ  بعد

نگاهش را در نگاهم دوخت و خواست به سمتم هجوم آورد که 

 خاله مانع او شد و گفت: 

 .« ی بسه! مقصر تو بود ژنی»ب 

شده را پاک کردم   ی زدم و با دست، خون جار  یاانه یموز  لبخندِ

 رفتم.  ییو به سمت دستشو

 سرخ شده بود و ردِ خون تا   امین ینگاه کردم. ب   نهیصورتم در آ  به

کش  میهاگونه  م  دهیهم  کبود  احتمااًل  بود.  وَرم   شدی شده  و 

 نبود! یدردش هم که گفتن کرد؛ی م

 که نگرانم شده بود، چند تقه به در زد و آرام گفت:  خاله

 آهو؟«  ی»خوب 

 به اجبار زدم. ی را شستم و در را باز کردم و لبخند میهادست
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 آره خوبم.  -

 زده گفت:  خجالت خاله

 ه.«»به خدا شرمند

 ! نهیریحرص خوردنم ش -

 گفت:  وسیزد و مأ یلیاش سبه گونه  آرام

 !« نطوری»نگو ا 

 و گفتم:  دمیخند

عقل تو   کمی. اون پسرِ احمق  ی ندار   ی ریجون، تو که تقص»خاله

 ؟« یدی دستمال بهم م کی. ستیسرش ن

 از اتاقش بلند گفت:   ژنیتکان داد که ب ی سر خاله

 !« دمای»شن

 زدم. پوزخند

 .ی بلند گفتم تا بشنو  -

 خوبت کردم، حقت بود!  -
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کنا  زیاخطارآم  خاله من  و  کرد  خطاب  را  گفتم:    زیآم  هیاو 

 تو!« ادی احتمالِ ز یمن؟ ول ای ،ی تو کوچک تر  دونمی»نم

 کرد.  دییحرفم را تأ خاله

 ها. هجده سالته.  هیزیخجالت خوب چ ژن،یب -

چ  ژنیب خاله،  حرف  از  ول  ی زیبعد  لگد    ی صدا   ینگفت  محکمِ 

 . دیچیزدنش به در اتاق، در راه رو پ

 پسرِ احمقش رو به من کرد و گفت:  الِیخیب خاله،

 هست.«  نیی. دستمال پامیناهار بخور  میبر ای»ب 

 که در همان لحظه بلند گفت:   م یرفتیم  نییها پاپله از

 قهر نکن، پسر کوچولو!« ادی»ز

و آن لحظه   دی شن  ژنیبلند سر دادم که مطمئن بودم، ب  ی اقهقهه 

 . خوردی فقط خون خونَش را م

خونش    یقیکردم. بعد از دقا  زیرا تم   امی نی برداشتم و ب  یدستمال

برا توانستم  و  آمد  کنم، چند    زیم  دنیچ  ی بند  خاله کمک  به 

 .میکرد یآمد و احوال پرس زین  نیبعد عمو مع قهیدق

 چرا سرخه؟ باد کرده. اتی نی ب -
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 جو گفتم: کردم و گله اخم

 .« ژنهی»شاهکارِ ب 

  ی کرد و عصب  یاخم  ی ما عادت داشت ول  ی به جدل و دعواها  او

 گفت: 

 »امان!« 

 درد کرد. یلیخ-

 . رسمی هام رو عوض کنم، بعد به حسابش م معلومه. برم لباس-

 را نشان دادم و با ذوق گفتم:  میهادندان  فیرد

 »باشه.«  

 سر به تنش نباشه، نه؟ خوادی دلت م-

 .« ستمین ی انه ی و به خاله گفتم: »اونقدرا هم ک برگشتم

 . کنهی م  تتیاذ نقدری چرا ا دونمینم-

 باال انداختم.   شانه

 .ادی از من بدش م  -

 کرد. اخم
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 . خودیب -

 عوضش کرد.« شهیو گفتم: »نم دمیخند

شد و گفت: »مگه دست خودشه؟ خودم آدمش   نهیبه س   دست

 .« کنمی م

 قربون دستت. -

شده    ی کنده کار  یِچوب  ی هایصندل  ی و هر دو بر رو   دیخند  خاله

 یِ و شست و رو   شیهالباس  ضی بعد از تعو  نیو عمو مع  مینشست

 . وست یپ مانیصورتش، دوباره به جمع دونفره

ناهارِخوش  هرسه سکوت  غرورِ  میخوردمی   را  خاله  ٔ  مزهدر   .

او اجاز  ژنیبۀ بچگان از  دادیرا نم  زیبر سر م  حضورۀبه  . منم که 

 .بردمیغذا را فرو م  ی هالقمه  ی او خوشحال بودم و با شاد  امدنین

 اد؟ یب خوادی ناهار هم نم ی برا ژنیب-

 کرد و در جوابِ سؤال عمو گفت: »نه!«  یاخم خاله

  یباهاش مفصّل صحبت کنم، مگه با همسن خودش باز   دیبا  -

 چقدر بچه شده!«  کنه؟ی م
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ب  آورشرم بود،  قانون   ژنیهم  ا  یسن  و  بود  گذرانده  هم    نیرا 

 در شأن پسرِ هجده ساله نبود. جایب ی و آزارها  هایشوخ

بگم؟    یستاره چ  شد و گفت: »حاال به  ریسر به ز  نیشرمگ  خاله

 .«شهی ناراحت م یلیحتماً خ نهیآهو رو بب

و باز حرفم را تکرار کردم: »خاله گفتم که    دمیآب نوش  ی اجرعه

 .« ینداشت ی ریشما تقص

 .«زمیعز دیگفت: »بازم ببخش آرام

 لبخند زدم و به خوردنم ادامه دادم.  فقط

 .دیه زد و غر ضرب اتاقم ٔ  با دست به در قفل شده صدرا

 شد. رید گه،یآهـو! بدو د -

باز    یبود ول  می و به رژ ممنوعه نگاه کردم، رنگش مال  دمیخند  زیر

بکشم اما امروز فرق   میهاهم مامان دوست نداشت آن را به لب 

مجلل،    یقصد رفتن به رستوران  اری داشت. امروز اهورا و صدرا و کام

بعد از شن  ی برا   نیا  دنیناهار داشتند. من هم چند شب قبل، 

 کیها، تا  و بعد از مخالفت آن  رفتم را از سر گ  میبر، اصرارهاخ

روز کامل از اتاقم خارج نشدم و لب به غذا نزدم که در آخر  شبانه 



44 
 

مامان خسته و ناراحت از رفتار من، اجازه داد همراه پسرها به  

 رستوران بروم.

کردن بود که از آن   شیام آرا خصلت دختر بودن، تنها عالقه   از

م بر وسوسهشدمیمحروم  نتوانستم  رژ صورت.  و  کنم  غلبه    ی ام 

 . دم یکش میهارنگم را به لب 

و سرخ صدرا، برادر   نیدر را باز کردم که با صورت خشمگ  قفل

  ک، ی.  لیدو دل ی شدم برا  ریام روبه رو شدم. سر به زشانزده ساله 

  ی ظاهر یشرمندگ ی ام؛ دو، برابه رژ آغشته ی هالب دنیند ی برا

 را سرم آوار نکند.  شیکه صدرا هوارها

 .«دیگفتم: »ببخش مظلوم

بار ساکت ماند    نیا  یتر بود ولاز اهورا، برادرِ مهربانم گستاخ  صدرا

 سالن حرکت کرد.  یو به سمت در خروج

 . ند یباز، تند از در خانه خارج شدم تا مامان من را نب  یشین  با

اهورا   ۀدرهم قفل شد  ی جلو به ابروها  ٔ  نهینشستم و از آ  عقب

متوجه    توانستیهم نم  نهیاز آمدنم بود. از آ   ینگاه کردم. ناراض 

 شود. میهابرق لب 
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ام  ! خب حوصلهیداداش  گهیزدم و گفتم: »قهر نباش د  ی لبخند

 .«رفتی سر م

کردم   ی. سعشدیابروانش تنگ تر م  ۀاو ساکت بود و فقط گر  یول

ام از حضور من در جمع پسرانه، فکر نکنم  بودن خانواده  یبه ناراض

به چند لحظ باز کام   گری د  ۀو ذهنم را فقط    دم، یدیرا م  ار یکه 

 معطوف کنم. 

  کش یجذاب و ش  پ یکه با ت  دمیرا د  اریکام   م،یرستوران شد  وارد

 همه بود. ی هارأس نگاه  ریدر ت

 و گفتم: »اونجاست، اونجاست!«  دمیاز سر ذوق کش  ی ادیفر

گفتن،  نگاه   همه که  هم  صدرا  و  اهورا  برگشت.  سمتم  به  ها 

ناگهان  رفتار  از  هم  خودم  و   امی نداشتند.  شدم  زده  خجالت 

رفتم و آرام سالم کردم.   اریکام  زِیانداختم و به سمت م  نییسرپا

  ی خود بازگشت و تنها کس   یبعد جَو رستوران به حالت قبل  یکم

 بود.  ار یحالم شد، کام ِیاینکرد و با نگاه مهربانش جو خم یکه توب

با عالقه جوابش را    ش،یباز از حضورش و درک باال   یشیبا ن   منم

 دانستمی . مستیعشق چ  دانستمی . دوازده سالم بود، مدادمی م
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به خاطر عالقه و    ز یدانستنم ن  شتریو ب  دیآی از کجا م  اششهیر

 مامان و بابا بود.  نِیعشق آتش

نداشتم. تنها    ی طعم عشق کوچک بودم، سن   دنیچش  ی برا  من

آزاد   لیدل آن  پسرها،  به  ه  ی ای جذبم  که  قبولش    چکسیبود 

بازکردینم لوس  از  من  خاله  های .  و    ی های باززنکو  سن  هم 

. از محدود شدنشان که حق نداشتند بدون  آمدیساالنم خوشم نم

محافظت از    لی دل  اتنه  نکهیبودم. با ا  بروند، متنفر  ییتر جابزرگ

بود. ول خوب است؟ و چه    ،یچه آدم  دانستمی فکر کنم م  یما 

 گرم.خوب بود، مهربان و خون ار یبد؟ کام  ،یآدم

 تولدته؟ گهید ۀهفت دمی شن-

زدم و گفتم: »آره توهم   یاراده لبخند پهن  یجشن، ب  ی ادآور ی  با

 .«ی ای ب دیبا

باشم،    ینگاه   مین  اریکام و گفت: »اگر که دعوت  اهورا کرد  به 

 .« امیحتماً م

  د؛ یای خانواده دوست نداشتند اوب  ی از اعضا  کی  چیه  دانستمی م

حضور داشته باشد. جشن تولد دوازده    اریکام  خواستمی من م   یول

 نداشت.  ییوجود او معنا یب امی سالگ
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 ؟«ی دیشن  یرفت بهت بگم. از ک  ادمیبه ناچار گفت: »آره.  اهورا

 . ژنیب -

زده بود که    یحرف درست  ژن،ی اول بود که ب   ۀدفع  ی کنم برا  فکر

 آن هم گفتنِ جشن تولد من بود!

کام  یشین   با به  صدا   ره یخ  اریباز  رو  »گارسون  گفتم:  و  شدم 

 .«ستیاصالً حواسش به ما ن  ؟یکنی م

 زد.  لبخند

 اِ به چشم!  -

اشاره  گارسون از  برا  ار کامی  ٔ  بعد  آمد.  مهم  م  ِیبه سمتمان  ن 

کام  منتظر شدم،  بدهم. پس  را    ار ینبود چه سفارش  سفارشش 

 را انتخاب کنم.  میاز او غذا دیبدهد و من به تقل

 لطفاً.  ،یپرس سلطان کی -

و صدرا هم سفارششان را دادند. گارسون نگاهش را به من    اهورا

 ؟« یخوای م یدوخت و صدرا گفت: »بگو آهو. چ 

 شد.  انیکامالً نم میهادندان فِیزدم که رد لبخند

 لطفاً!  ،یپرس سلطان کی -
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تنگ    ابروان صدا  گرید  کیصدرا  و  هم    ِیشدند  را  اهورا  پوف 

 داشت. یها هم عالمکردن آن تی. اذدم یشن

 . دیام را کشگونه   اریمکا

 بال! ی ا -

 .دمیخند

 چاکرِ شما.  -

را مشغول صحبت    اریها، صدرا و اهورا، کامموقع آمدن سفارش  تا

خوردن حرص  به  و  کردند  خودشان  توجه  یهابا    ی امن 

لبخند    میکالفه از صحبت با آن دو به رو  ،یگاه  اری. کام کردندینم

 کردمیبا من صحبت کند. در دل آرزو م  خواستی. او هم مزدی م

 همه جا در کنارم بود!   ی آزاد  گریبرادرم بود. د  اری کاش کام   ی که ا

به    میهادست  نکهیکباب بزرگ را تکه کنم که قبل از ا  خواستم

کام  برسد،  مهربان   اریقاشق  با  و  برداشت  را  چنگال  و    ی قاشق 

د گفت: »حاال و با لبخن  دیرا تکه تکه کرد و گوجه را بر  میهاکباب

 بخور.«
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  ٔ  فکر کنم و با ذوق از توجه  میالعمل برادرهانکردم به عکس  یسع

 با وَلَع شروع به خوردن کردم. ار، کامی

 رم؟«یبرات بگ ی دوست دار  یآرام گفت: »چ اریکام

 کوتاه گفتم: »فقط خاص باشه.«   یفکر کردم و با مکث یکم

  ز یهمه چ  کنن ی ساله فکر م  زدهی نوجوون دوازده س  ی هابچه  همه

پدر و   یدرک نگران  فهمن،یعشق رو م  کننی . فکر مدوننیرو م

 ی ها هم براکودکانه بچه  ی ایسخته و درک دن  یلیمادر براشون خ

 . نیوالد

 خورن، ی وقت انتظارش رو ندارن ضربه م  چیکه ه  ییاز جا  هابچه

 رییرو تغ  شونیکه همه زندگ  هی و همون ضربه کاف  یناگهان  یلیخ

 ک یکه    رهیبگ  شیدو راه متفاوت براشون پ  تونهی م  نیبده. که ا

بگ عبرت  کار  اون  ب  رنیاز  و    شتری و  خودشون  به  حواسشون 

تسل رو  باشه، دو خودشون  تو  کنن  مشیرفتارشون  باتالق    ی و 

 عذاب غرق بشن. 

  و اگر مادر و  دیرینظر بگ  ریهر حرکت آهو رو ز  خوام یم  ازتون

 تیها اذ که نه اون  د یمواظب بچه هاتون باش  ی جور   دیپدر هست

 . د یو رفتار نکن  دیرینگ  میطرفه تصم  کیوقت    چی بشن و نه شما. ه
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 .دیخند

 من بدم خاصه.  یخب هرچ -

به خنده باز شد و گفتم: »اون که صد در صد.    میهاهم لب   من

 دوست دارم.«  ی اریب  یپس هرچ

 نثارم کرد. ی مهربان نگاه 

 باشه.  -

ز  ی لبخند و  زدم  او  چهره   یچشم   ری به  کش  ی هابه    ده یدرهم 

 . دمینگاه کردم و در دل خند مبرادرهای  ٔ  شده

اهورا به خانه   یهادر شهر و اخم و تَخم  یاز گردش کوتاه  پس

 العاده به خواب رفتم. روز فوق نی و من هالک و خسته از ا  میرفت

                      

 بهیغر   ی مردها  گفتی را تنم کردم و به اجبار مامان، که م  لباسم

 را سرم کردم.  امیسرخاب ِیهم هستند، روسر

را لوچ، التماس گونه به مامان    میهارا غنچه کردم و چشم  میهالب

 گفتم: »رژ بزنم؟«

 کرد. اخم
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 بشه؟  یکه چ -

 را وارونه کردم. لبخندم

 تر بشن.تا قشنگ زننی م -

به  شیهادست   خواد، »نمی :  گفت  و  داد  تکان  نه  ٔ  نشانه  را 

 .«ی خوب نطوریهم

خوب تر باشم! مثالً    خوامی گفتم: »من م  ی کردم و با لجباز  اخم

 تولدمه ها.« 

 !«کمیگفت: »  ضیدوخت و با غ  میهاسرزنشگرش را به چشم  نگاه 

 . دمیاش را بوسبلند سر دادم و تند گونه  یغیج ،ی شاد از

 !یمرس ی وا -

  ی او بوسه   دمی کش  میهاآرام رژم را به لب   شیهاچشم  ِیرو   ی جلو

خود فرستادم. مامان به سمت در اتاقم رفت و گفت: »زود   ی برا

 !« ی. دوباره نزننیی پا ایب

دوباره رژ    دنکشی  ٔ  حرفش و بسته شدن در، نقشه  انیاز پا  بعد

لب مرا   یمنتف   میهابر  خوب  او  شد.  بلند  نهادم  از  آه  شد. 

 . شناختی م
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اتاقم خارج شدم و به سمت    راهنیپ از  بلندم را مرتب کردم و 

داشتم، نقطه ضعف   ازین   طنت ی ش  یاتاقِ اهورا حرکت کردم. کم

 دوستش بود.  نیبهتر  ار،یاهورا هم صحبت از کام

 اد؟«ی م  یک  اریو بلند گفتم: »کامـاجازه در را تند باز کردم    بدون

 . دیبلندم از ترس پر ی و صدا ی حضور ناگهان  از

 !ی دختر، سر آورد  هیچ -

 چه خوشگل شدم!«  ن یزدم و گفتم: »بب یپهن لبخند

بود و تنها    ادیاش به من ز را نداشت. عالقه  امه یو تنب  خیتوان توب  او

 . شدند ی م گری د کیتنگ  شیهافهماندن کار اشتباهم اخم ی برا

 .شه یآره مثل هم-

 را تکرار کردم. سؤالم

 اد؟یم  یک -

 کرد. زی را ر شیهاچشم

 بچه!  یدونی نگو که نم -
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را باز و بسته کردم و گفتم: »معلومه   میهاعشوه چند بار چشم با

 که نه.« 

 . دیام خنداز رفتار پرافاده 

 !یخرم خودت -

. چون ادیم  هیاز بق  رترید  یبلند سر دادم و گفتم: »کم  ی اه قهقه

نتونست امروز باشگاهش    ادشی ز  ی هابت یباشگاه داره، به خاطر غ

 رو نره.«

گفت:    ی و ناراض  دیزدم، که خند  ی از اتمام حرفم لبخند پهن  بعد

 .«ی کن تیمن رو اذ  ی خوای »فقط م

 به صورتم زدم. یل یو با کف دستم س دمیگز لب

 نه به جان تو! -

گرفت و هردو دست   انیپا  مانیهاکَل کردنزنگ در، کلَ   ی صدا  با

 نیعمو مع  ال،ی . خاله سهمیاز اتاق خارج شد  گری د   کی در دست  

  ک ی و خاله و عمو تولدم را تبر  میبودند. با همه سالم کرد  ژنیو ب

 گفتند. 

 داداش؟  ی چطور -
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اش ضربه زد. اهورا  و به شانه  دیاز اهورا پرس  ژنیسؤال را ب  نیا

 وروجک بذاره!« نیلبخند زد و گفت: »خوبم، اگر ا

کردم. دوست نداشتم    ی دست به من اشاره کرد که اخم پررنگ  با

  م یوروجک صدا  م؛یزدی م  ر یرا با ت  هم یۀکه سا  ی پسر  ی رو   ِیجلو

 کند. 

 ؟ی سوزوند یشیباز چه آت-

 به کمر شدم.  دست

 !ت یبزنه، کبر  شیمن رو آت تونهی وجود تو مفقط  -

 دادم، بلند قهقه زد. ژنیکه به ب  یاز صفت اهورا

 !ــتیـرکب  -

 . آمدیخون نم  ، ی زدی زدم. کارد به شکمش م  ی پر افتخار  لبخند

ب   از که  گذشتم  م  ژنیکنارشان  سا  یهادندان   انِیاز    ده ییبهم 

 بچه!«  رسم،ی اش گفت: »به حسابت مشده 

 لبم را باال دادم. کنج

 ات نکنم! سوخته  تیبپّا کبر -
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ب  دیرا مشت کرد و لب گز  شیهادست   شتر یتا در حضور اهورا 

 نکند.  ی زبان باز

وارد خانه شدند    شیَابه همراه دو دختر لوس و عشوه  نیسم  خاله

ناز با  دخترها  ی و  گرفت   شیکه  ارث  به  او  از  گفت:  ههم  بودند، 

 »تولدت مبارک، دختر خوشگلم.«

  ا یگفتند. دن  کی از مادرشان به من تبر  دیهم به تقل  ایو در  ایدن

ها دخترانه در آن  ی های ژگیده سال. و  ایپانزده سال داشت و در

 برعکس من.  کرد،ی م دادیب

ب  شتریب   هامهمان و    زین  میشدند و عمه و عموها  شتریو  آمدند 

 .میجشن را شروع کرد

و شاد، جمع را از   با یز  یرقص و هلهله آغاز شد و با آهنگ  ابتدا

 .میخارج کرد اشهیبودن اول یو رسم یخشک

کم  چشمم بود.  کام  گرید  یبه ساعت  و  بود  مانده    ار یتا هشت 

 .آمدی م

کردن را از سر گرفت و جو پر جنب و جوش را   ییرایپذ  مامان

 آرام کرد. یکم
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  شکالتی   ٔ  با خامه  کیک  ی گذاشت، که رو  زیم  ی را بر رو  کیک

»آهو بود  شده  پره  زمیعز   ی نوشته  مبارک«.   نیترجانیتولدت 

 ک،یرنگارنگ بود که بعد از برش ک  ی ایبخش تولد باز کردن هدا

ها م، عکس گرفتن و من هرچه زودتر دوست داشت افتادی اتفاق م

 ی مساو   ی هابرش  بهتولدت مبارک« را    زمی عز  ی تمام شود و »آهو 

 کنند.  میتقس

کام   زنگ جز  درآمد،  صدا  به  باشد.    توانستی نم  ی کس  اریدر 

برخاستم و  میرا پنهان کنم و تند از جا  میهانتوانستم برق چشم

 باز کردن در را فشردم. دی رفتم و کل فونیبه سمت آ

خود   هوای و جذاب وارد سالن شد. ب  دهیاتو کش ار یبعد، کام  یکم

خوشحالم که   ی لیخ  ی را در آغوشش انداختم و گفتم: »سالم. وا

 !« ی اومد

گز  ار یکام دستپاچه  دیلب  لبخند  رو  ی او  را  من  و   ن یزم  ی زد 

گذاشت و آرام گفت: »سالم...آهو، تولدت مبارک. همه نگاهشون  

 ماست.«  به
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به جمع دادم. همه   آب را  نگاهم  و  بردم  فرو  از ترس  را  دهانم 

دهان  ماۀریخ با  و  بودند  چند   ی شده  اتفاق  به  ذهن  در  باز، 

 . کردندیفکر م  شیپۀلحظ

به بابا نگاه کردم، صورتش از خشم سرخ شده بود و با نگاهش    اول

م  میبرا نشان  و  خجالت دیکشیخط  از  که  مامان  به  بعد   .

کند.    توانستینم سرزنش  مرا  ناراحتش  نگاهِ  با  و  کند  باال  سر 

بابا شده بود. اهورا...اهورا هم که سرخ و سر به    ه یصدرا هم شب

 ندارند! ی دخترها آزاد  ،گفتمیم نیهم ی . من چه کردم؟ براریز

زدم و بلند گفتم: »داداش    ی کردم خودم را نبازم. لبخند پهن  یسع

 !«ار یکام

...  ایخدا   ی بود. وا  گرید  کیتنگ    زینگاه کردم، ابروان او ن  اریکام   به

 بد کردم؟ دم،یمن تنها او را در آغوش کش

 خودیۀرا به حالت اول  زدهرتیکردند، جمع ح  یو صدرا سع   مامان

 باز کنند.  خواهند،یرا م ایبازگردانند پس اعالم کردند هدا

تا    ی صدا  دنیشن  با نشستم  و  رفتم  مبل  سمت  به  تند  مامان 

تقد  ی رنگ  ی هاجعبه پا  ممیرا  به  کنارم نشست.    م یکنند. صدرا 

 بود؟ ها!« ی چه کار نیضربه زد و گفت: »ا
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 شد.  یعصب  شترینثارش کردم که ب  ییکردم و برو بابا اخم

 . میرسی داً به حسابت مبع -

 کردم. اخم

 برو اه.  -

 فقط واستا امشب تموم بشه.  -

 ! ی کنینم ی کار چیه -

  تیترب  ی . او براگذاشتیمرا ادب کند، مامان نم  خواستیاو م  اگر

 . شدی قدم م شیپ ی اه یهرکار و تنب ی من حساس بود و خود برا

جا  ن یخشمگ  صدرا کم  شیاز  و  سه  ی برخاست.  خاله    ال یبعد 

 زد. ی را به دستم داد و لبخند  یرنگ  سرخۀجعب

 .زمیمبارکت عز -

ز  دیسف   راهنیپ سل  ییبایرنگ  او  ب  امقهیبود،  مامان   شتریرا  از 

 .کردی من را خوشحال م شهیو هم دانستی م

باز شدند و من ساعت، عروسک، شلوار    کیبه    ک ی  کادوهاۀجعب

گرفتم. در آخر اهورا و صدرا   ه یهد  ی رنگ  ی هاو الک  شرتیو ت

خرس بزرگ که بر    کیو شکالت و    ل یپُر از پاست  ی اهردو جعبه
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قلب دستش نوشته شده بود »عشاقِ آهو«به من کادو دادند.    ی رو

ان  سر دادم و هردو اخمو را در آغوش گرفتم. مام  ی از شاد   ی ادیفر

 کردند.  ههدی من  به طال ٔ  و بابا هم دستبند و گشواره

انگار قرار نبود به من بدهد. هم    یبودم ول  اریکام  ٔ  هیهد  منتظر

نداشتم هد توقع  ناراحت شدم.  بودم، هم  را   اشه یتعجب کرده 

 فراموش کند. 

 ی من آن شاد  گرید  یجمع را در برگرفت. ول  ی رقص و شاد  دوباره

  ی من را عصب  ار یکامۀرمنتظریرا نداشتم. کار غ  ام هیاول  یو خوش

 کرده بود. 

 دخترخاله؟«  شدیبه سمتم آمد و گفت: »چ ایدن

 . نداشتم را او با  صحبت ٔ  حوصله ن یقی به

 . یچیه -

 بغل کردنِ دوستت، دعوات کردن؟«   ی زد و گفت: »برا  ی پوزخند

 کردم. اخم

 برو بابا.  -

 شد و گفت: »کادو نداد بهت، نه؟« نه یبه س دست
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ساکت شدم که باعث شد ادامه دهد:    ینگاهش کردم ول  ی عصب

 من!« ی خدا ی چقدر ناراحتت کرده. وا دونمی»م

 را محکم فشار دادم.  دستش

 تَهِش؟ ای ی ازیسر پ نم،یبگو بب  -

بزند که ادامه دادم و با   یرا محکم فشرد و خواست حرف  دستش

. چون  یهست ازیپ  ِیگفتم: »احتمااًل بوپوزخند مختص به خودم  

 !«خورهی بد داره حالم ازت بهم م  یلیخ

س   بعد خواست  و  شد  منفجر  حرفم  که    یلیاز  بزند  صورتم  به 

ناج به  شد.  گرفته  هوا  در  کام   امیدستش  کردم،  بود.    ارینگاه 

برق چشم دن  میهانتوانستم  به  غرور  پر  و  کنم  پنهان  نگاه    ایرا 

 کردم.

 چاک. بزن به  -

 تکرار نشه!«  گهیهم با نفرت دست او را پَس زد و گفت: »د  اریکام

 .«یگستاخ یلیگفت: »خ یکه سرخ شده بود و عصب ایدن

 دهنت بسته باشه.«   پیو ز  ی گفتم: »بهترِ بر  شیهااز حرف  کالفه

 را که آمده بود، رفت.   یکرد و راه اخم
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 با لبخند نگاهم کرد.  ا، یبعد از رفتن دن  اریکام

 برو اتاقت.  -

 وارد اتاقم شدم.  کالفه

 ه؟یچ -

 و گفت: »چته تو؟«  دیخند

 رفت، ها؟« ادتیبه کمر شدم: »بازم  دست

 زد.  قهقه

 معلومه که نه.  -

 پس؟« ی گفتم: »چرا نداد ناراحت

 رفته.  ادمینشون دادم که  نطوری. ارهی نم ادمیمن -

  دونستم، ی م  دی گفتم: »با  ی رفت و با شاد  نیاز ب  یبه آن   امیناراحت

 .«دونستمی م دیبا

که شکل قلب بود را به دستم داد.   رنگی  سرخ  ٔ  و جعبه  دیخند

بود    ی درش را باز کردم. پالک  ی برق زد و با ذوق آشکار  میهاچشم
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قلب در  را  اسمم  خ  ی انقره   یکه  بود.  کرده  و   بایز  یلیاحاطه 

 العاده بود.فوق

خ  یلیخ- ول  یلیممنون.  ا  یقشنگه.  بهم    نیچرا  سالن  تو  رو 

 ؟ ی نداد

بفهمه من بهت دادم.   دینبا  یرو کس  هیهد  نیزد و گفت: »ا  لبخند

 گردنت!« ی اندازیب  یکِ گمی خودم به وقتش م

فقط سر تکان دادم و پالک را در    شیهااز حرف  جیو گ  متعجب

 بفهمه.«  دینبا یفشردم و زمزمه کردم: »کس میهادست

به اهورا    دمی م  کیکوچ  ٔ  هیهد  ک یادامه داد: »فردا    ی جد  اریمکا

 که بهت بده. مثالً من فراموش کرده بودم. باشه؟«

 ییبایمن پالک ز   یاو برا  دیفهمی م  یداشت، کس  ی راد یچه ا  مگر

 به ناچار که ناراحت نشود، قبول کردم. یول ده؟یخر

 باشه.  -

 .زد ینیری و لبخند ش دیبه سرم کش یدست

 . زمیعز نیآفر -
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 یمخف  یمیقد  یااو از اتاق خارج شد و من پالک را در جعبه  ابتدا

 رفتم.  رونیکردم و بعد از اتاق ب

م  کهیوقت شدم،  سالن  وارد  چ  زی که  همه    دهیشام  و  بود  شده 

حرف نشستم،  مامان  کنار  منم  بودند.  خوردن  من    یمشغول  با 

 . هنوز هم از آن اتفاق ناراحت بود. زدینم

 !« دیببخش ؟ی ضربه زدم و نجواکنان گفتم: »مامان شیبه پا آرام

 کرد. اخم

 . م یزنی بعداً حرف م -

 . ذوق کردم خب، دست خودم نبود!گهید دیببخش-

 کرد.  تکرار

 گفتم بعداً آهو!  -

خشنش، به اجبار ساکت شدم و ناراحت به بشقابم نگاه    ِیصدا  با

خود   ی بعد از جا  ینداشتم شام بخورم. کم  ل یم  ی حت  گریکردم. د

از همه خداحافظ به من   اریکردم. کام  یبرخاستم و  را  نگاهش 

زدم و به سمت اتاقم حرکت    ی دوخت و من تنها لبخند غمناک

رفتم و    یمیقد  ٔ  بهکردم. در اتاق را قفل کردم و به سمت جع
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ب  را  ک  دم، یکش  رونیگردنبند  ا  دیبا  یتا  را    ی مخف  نجایآن 

 رفتارها و کارها چه معنا داشت؟  نیا  کردم؟ی م

ب  یب به گردنم  دوباره آن را وارد جعبه   زم،یآویآنکه گردنبند را 

  راهنم یحوصله و کالفه پ  ید قرار دادم. بکردم و جعبه را داخل کم

 را پا. امیرا تن کردم و شلوار راحت یشرتیرا از تنم درآوردم و ت

و به رفتارم فکر کردم که همه تصور    دم یتخت دراز کش  ی رو  بر

نبود. شرم    نطوریام! نه اانجام داده  ی آورکه چه کار شرم   کردندی م

بهتر    ایدوست    کی   دنِید   ِیاز سر ذوق و شاد  یآور نبود، رفتار

 بود. امی روز زندگ نیبرادر، در بهتر  میاست بگو

 ک یها بلند شد که قصد رفتن کرده بودند و  مهمان  ی و صدا  سر

خداحافظ   کیبه   بابا  و  مامان  کم  کردندی م  یاز  کم  هم  من   .

 شدم. گرم شد و در عالم خواب غرق  میهاچشم

ب  ی هاضربه   با از خواب  به در  باز   میهاشدم و چشم  داریآرام  را 

را مالش دادم و از    میهابا دست چشم   شتر، یوضوح ب   ی کردم و برا

 گفتم: »بله؟«  ی آلودخواب ی خود برخاستم و با صدا ی جا

 در قفله.-
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کردم و به سمت در رفتم و قفلش    یاخم کمرنگ  شب ید   ی ادآوری  با

 .« ریبه من زد و گفت: »صبحت بخ ی را باز کردم. مامان لبخند

ب   من زدم و آرام جوابش را دادم و به سمت    یحالیهم لبخند 

را شانه زدم. مامان به    میام را برداشتم و موهارفتم و شانه  امنهیآ

شانه  سمتم آمد و آرام شانه را از دستم گرفت و خودش شروع به  

 کرد.  دنیکش

 .ی مهربون شد-

 شدم.   نش غمگی  لبخند ٔ  متوجه نهیآ از

 مهربونم.  شهیهم -

 شدم. ریو سر به ز دمیگز لب

 کارم اشتباه نبود. -

سرم، محکم با کِش    ی جمع کرد و باال   شیهارا با دست  میموها

 خودت اشتباه نبود.«  ی بست و گفت: »برا

تو    ی عصب بزن  »پس  گفتم:  و  برگشتم  طرفش  به  حرفش  از 

 گوشم!« 

 نگاهم کرد و گفت: »آهو!« متعجب
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 و تکرار کردم.  دمی کوب نیبه زم  پا

 بزن تو گوشم مامان!  -

 کرد. اخم

 ؟ ی شد وونهید -

 خانه کرد.  میها در چشم اشک

به نظر من اشتباه نبود. حاال که به چشم تو اشتباه    یتو گفت   -

 ! ی کن دعوام دیاومد؛ با

 را گرفت و مرا به سمت تخت برد.  میهادست

 . ن یبش-

 اول بزن منو.  -

 باال رفت و تکرار کرد. شیصدا تُن

 ! ن یبش -

خ  به در چشمانش  و  نشستم  »د  رهیاجبار  گفتم:  و  ! ی دیشدم 

 به نظرِ توهم اشتباه نبود.«  ی دید
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  ی چ  یعنی.  یزنیحرف م  ی نطوریگفت: :بارِ آخرت باشه، ا  کالفه

 تو بلند کردم؟« ی منو بزن؟ من تا حاال دست رو   ایب

 . کارم اشتباه نبود.چونی. مامان... حرف رو نپ ی نه نزد-

هم اشتباه    یل یسر داد و گفت: »اشتباه بود. خ  ی بلند   ادیفر  ناگهان

 بود!«

 و ناباور گفتم: »کجاش؟«  دمی از جا پر شیصدا ی شدت بلند از

آهو. همه   شیهادست بلند گفت: »همه جاش  و  را مشت کرد 

اون هجده   ی رو رد کرد  فیجاش! تو دوازده سالته، تو سن تکل

 ؟«یفهمی م  نویسالشه از تو بزرگتره. ا

 هم بلند گفتم: »گناه که نکردم. دوستش دارم!« من

 کرد. اخم

 !ی که دوستش دار خودیب -

خشمگ  میهانفس  افتاد  شماره  »تو...من    نیبه  گفتم: 

 !« یشناس ی رو...م
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  نکه یخود برخاست و به سمت در اتاق رفت و قبل از ا  ی جا  از

ا »مشکل  گفت:  شود،  د  نجاستیخارج  رو  تو  من  که   گه یآهو 

 !«  شناسمینم

بلندش در گوشم زنگ زد.    ی بعد تند در اتاق را بست که صدا  و

  م یبه موها  میهابا دست   شناخت؟یناباور تکرار کرم، او من را نم

نم مرا  او  زدم.  نم  شناخت؟ یچنگ  را  دخترش  او  شناخت یاو   !

 بود. دهیفهم نگونه ی پاکش را ا ی آهو

 زدم. لب

 درد داشت!  شتریزدن ب ی لیدرد داشت مامان...از س -

را    راه  میهااشک   لیو س  دیلرز  امچانه بر صورتم    افتندیخود  و 

 درد داشت...  یل یروان شدند. خ

نگاه ناباورم را از در اتاق گرفتم، سست    امی گوش  امکیپ  ی صدا  با

ب پ  ی گوش  حالیو  و  برداشتم  کام  امیرا  از  کردم.  باز  بود    اریرا 

 روزم چطوره؟«  کی  ی »آهو

را خاموش کردم و در   گوشی  ٔ  آنکه جوابش را بدهم، صفحه   یب

 .«ستی روزه حالش اصالً خوب ن کی ی دل گفتم: »آهو
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  شبید  عیوقفه در دفتر خاطراتم، وقا  یگذشته بود و من ب   یساعات

حالِ خرابم، نوشتن    نِ ی. تنها راه تسککردمی م   ادداشتیو امروز را  

 بود.

باز شد و مامان وارد اتاق شد. سر بلند نکردم و    گر یاتاقم بار د  در

و نگاهش را به من    ستادیسرم ا  ی نوشتن ادامه دادم. او باال به  

لحظه جمله ادوخت. همان  را  »م  نگونهیام  دفتر   یدونینوشتم 

عز د  زم،ی خاطرات  گفت  مامانم  نم  گهیامروز  رو  .  شناسهیمن 

تو   یعنیبه تو اعتماد ندارم.    نم   یعنی  ؟یچ  یعن ی  نیا  یدونی م

تو دختر    یعنی .  ی عالقه دار  اری تو به کام  یعنی.  ی ستیدختر من ن 

 ...« یعنی و  یستین یخوب

را ناگهان از سر    شیهاهقو هق  د ی کش  میهامداد را از دست  مامان

  ن یآهو. من همچ  دیدخترم. ببخش  دیگرفت و تند گفت: »ببخش

به تو اعتماد دارم، تو   یلینداشتم. باشه دخترم؟ من خ  ی منظور

 .« یتنها دخترِ من 

. او  دیدفتر خاطراتم چک  ی شد و بر رو   سیاز اشک خ  میهاچشم

 بود من زدم؟«  یادامه داد:» اون چه حرف

 خودم را در آغوشش پرت کردم.  
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 مامان...  -

 فشرد و سرم را نوازش کرد. اشنه ی محکم من را به س مامان

 دخترم.  دی. ببخشد یببخش -

 ا با زبانم تر کردم و گفتم: »باشه. باشه مامانم.«ر میهالب

دهان   شدی . کاش ممیکرد  هیآرام گر   گرید  کی در آغوش    هردو

  نیا  یصحبت نکنند. ول  کسی  ٔ  درباره  نگونهیمردم را بست تا ا

 . شدی کاش، باش نم

کتاب علومم بلند کردم   ی سرم را از رو  امی با زنگ خوردن گوش 

نگاه    زد،ی بار چندم چشمک م  ی صفحه برا  ی که بر رو  یو به اسم

 من، او بود.   یتنها علت ناراحت ینداشت ول ی ر یکردم. او تقص

  م یصدا  دنیتماس را زدم و آرام سالم کردم. او که از شن  ی برقرار

ه با  بود  آمده  وجد  »وا  جانیبه  خوب  ی گفت:  کجا    ؟یسالم. 

 ؟« ی بود

 ؟«یا بستم و گفتم: »خوبم. خونه بودم. تو خوب ر کتاب

بعد آرام گفت: »منم خوبم. چرا   یکم  ی ساکت شد ول  ی الحظه

 چقدر بهت زنگ زدم؟«  یدونی چند روز م نی ا ؟یداشتی برنم
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 .دونمی آره م -

 گفت: »خب؟« ی و عصب متعجب

 کردم. اخم

 ها؟ ی اشتباه کردم؟ طلب دار -

 شد و آرام گرفت.   اشی عصب صدای  تُن ٔ  متوجه او

 نگرانت شده بودم. -

 ی خودش را با صدا  ی رفت و جا  ن یابروانم از ب  ان یتنگ م   ٔ  گره

 عوض کرد. نمیغمگ

 حالم رو.  ی دیپرسیاز اهورا م  -

 . دهیکه جوابم رو نم یدونی م -

 چقدر بزرگ شد داستان.  -

 آهو من دوستت دارم خب. -

 زدم.  لبخند

 . یمنم دوستت دارم داداش کام -

 گشت.   یسکوت طوالن نیشد و ا  ساکت
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 ؟ یالو. کجا رفت -

 . دیکش یآه

 ؟یعن ی ی دوستم دار شتریاز اهورا ب -

 جوابش آشکار بود.   یگرد شد. ول  میهاچشم  اش؛ی سؤال ناگهان   با

 آهو؟ -

 معلومه که اهورا.-

 . شد قبل ٔ  از دفعه تری طوالن یسکوت، ول دوباره

 ؟ ی ندار ی باشه. کار -

بهتر  ناراحت نزد  نیشد؟ چرا؟ اهورا  به من بود.    نیتر کیو  فرد 

 داشتم؟ی دوست م شتریاو را ب دیچرا نبا

 نه. -

 خداحافظ.-

 خداحافظ.-

  د ی. شاکردمیم   اطی احت  شتریب  دیبا  دیرا خاموش کردم. شا  یگوش

 و مشکل از من است.  ندیگوی همه راست م
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 . گهیآهو، بدو د -

 بابا.«  امیگفتم: »االن م بلند

ساندو  مامان »ا  یچیتند  گفت:  و  داد  دستم  کالس    نیبه 

 ه؟« یچ گهیها دالعادهفوق

 .دمیخند

 منم تو کارشون موندم واال. -

 . بدو برو. بابات کار داره.رهیگیوقت آدم رو م-

 . دمبوسی  را مامان ٔ  ام گذاشتم و گونهرا داخل کوله چیساندو

 خداحافظ. -

 زد.  لبخند

 خداحافظ. مواظب باش.  -

قدم تند کردم و سوار    نیرا پا کردم و به سمت ماش  میهاکفش 

 شدم. 

 بابا.   دیببخش -
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تموم    یعوض کرد و گفت: »اشکال نداره دختر. کالست ک  دنده

 شه؟« ی م

 ساعت شش.  -

 دنبالت. منتظرم باش.  امیب رترید کم ی دیباشه. شا-

 حتماً.-

رس  به که  را  گونه   م، یدیآموزشگاه  خداحافظ  دمیبوس اش   ی و 

 کردم.  یکوتاه

  ی بود و اکثراً گروه   ار یکالس شدم. سر و صدا و همهمه بس  وارد

دَر  هر  از  و  بودند  م  ی نشسته  چون کردندی صحبت  هم  من   .

  ی خال  ی صندل  نی آخر  ی نداشتم بر رو  هایدوست  نیبه ا  ی اعالقه

 کالس نشستم. 

  امده ین  امیاضیر   ریدب  ، یعیاز ساعت گذشته بود و خانم رف  یربع

  ی و با صدا  دمیکش ی م  یدفترم اشکال گوناگون  ی بود. کالفه بر رو

بود که    ادزی  هابچه  ٔ  همهمه  ی . به قدرخواندمیآواز م  یفیضع

 بود.  می من تنها در آن طوفان، نس ی صدا

 صدات خوبه ها. -
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رو  ی دختر  ی صدا  دن یشن  با روبه  بلند    میکه  سر  بود،  نشسته 

 کردم.

 ممنون.  -

 .«ی را مرتب کرد و گفت: »تنها نشست اشمقنعه 

 بهتره برام. ی نطوریآره. ا -

 : »چرا؟« دیرا باال داد و پرس شیابرو ی تا

به چند دختر لوس و جلف   ی ا به جمع انداختم و اشاره   ینگاه

 کردم.

 . نیخودت بب -

بعد گفت: »همه که   ینگاهش را به آن طرف دوخت و کم زین او

 .«ستن ین نطوریا

 زدم.  لبخند

 مثل تو؟  -

 زد.  لبخند

 مثل تو.  -
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 .« کنهی و گفتم: »اخالقم با دخترها فرق م دمیخند

دارم    ادیرا با زبان تر کرد و گفت: »من دوستِ دختر ز  شیهالب

 .« کنمی و مناسب انتخابشون م

 . ستیبه پسرا ن شباهتیب امه یمن روح -

 مثل تو هستن.  دمید -

 بد؟«  ای می: »خوبدم یپرس کنجکاو

 .دیخند

 ندارم. چون باهاتون دوست نشدم.  ی نظر -

 . یبفهم یفکر نکنم بتون  -

 دوستت باشم؟  تونمی نم یعنی -

 .امیآدم خوب دونمی م  یول ستمین  یدوست خوب -

  دیشماها با  گهی شد و کنار گوشم گفت: »مامانم م   کیمن نزد  به

 !« دیمواظب خودتون باش شتریب

 کمرنگ کردم و از او دور شدم.  یاخم

 چرا؟  -
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 تون با پسرا بهتره. چون رابطه -

 گه؟« ید هیچ یدونی: »اعتماد مدم ی. پرسامدیحرفش خوشم ن از

 .دیخند

 اعتماد کرد. شهینم چکسیبه ه  گهی بازم مامانم م -

 .« شهیگفتم: »م   یعصب

 آروم باش.« یه  یشد و آرام گفت: »ه پاچهدست

 .ی بهتره سربه سرم نذار -

 نداشتم.«  ی قصد نیگفت: »به خدا همچ ناراحت

 .«ومدیساعتم نگاه کردم و گفتم: »ن به

 ؟ یعیخانم رف -

 آره. -

معاون آموزشگاه وارد کالس شد و سر   ،ی دیهمان لحظه خانم ب 

 . دیو صدا خواب

م  - رفبچه  خوامیمعذرت  خانم  ب  یعیها.  امروز   ان،ینتونستن 

 اومده.  شیبراشون پ  یمشکل
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به غر زدن   هابچه از سر گرفتن و شروع  را  اعتراض همهمه  به 

زد و    بلندی   ٔ  ضربه   زیبا سرِ خودکارش به م   ی د یکردند. خانم ب 

  انیهاتون تا ب به خانواده   د یاز آموزشگاه زنگ بزن   د یتونی گفت: »م

 دنبالتون.« 

شدم و پوست لبم را با دندان کندم    یعصب  یعیخانم رف   امدنین  از

 دنبالم آه.«  ادیاالن ب ستی هم که ن یلب گفتم: »کس ریو ز

 .ی ا یبا ما ب  یتونی م-

»نم  نگاهم گفتم:  آرام  و  دوختم  او  به  اعتماد   یکسبه    شهی را 

 کرد.«

 کرد. اخم

 .یلیهرجور خودت ما -

زدم، برگشت و گفت:    شیکه صدا  رفتی سمت در کالس م  به

 ه؟« ی»چ

 .دمیخند

 کردم. ی ادآور یناراحت نشو. حرف مامانت رو برات  -

 و کالفه گفت: »ممنون واقعاً.« دیگز لب
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 ه؟ یقابلت رو نداشت. اسمت چ -

 م؟«یشی ازهم جدا م میدر اشاره کرد و گفت: »حاال که دار به

 بدونم.  خوامی. م ستیمهم ن -

 . یلیشا -

 را فشردم. دستش

 خوشبختم. من هم آهو.  -

 . هیاسم قشنگ  -

 خداحافظ. ،ی ممنونم. بهتره بر -

 زد و به سمت در رفت  یچشمک

 مواظب خودت باش. خداحافظ.  -

  ک یگرفتم به پارک نزد  میآمدم، تصم  رونیهم از آموزشگاه ب  من

بروم و تا ساعت شش آنجا صبر کنم. قدم اول را   ابانیخ  نیهم

 نگذاشته بودم که... 

هق   د،یلرز  امچانه تا  گرفتم  دندان  به  نشود.    میهاهقلب  بلند 

 بسه.« گهینگاهم را به جمع منتظر دوختم و آرام گفتم: »د
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 انداخته بود. ریو پدر سر به ز ختیریآرام اشک م  مادر

 ف ی. بعداً تعرزمیزد و گفت: »باشه عز  زیدلهره آم  ی لبخند  اهورا

 .« یکنی م

با صدا  با و  را پس زدم  اشک  قطرات  گفتم:    یف یضع  ی انگشتم 

 د؟«یبهم بگ  دیخوای م  یچ دی»نگفت 

خواست لب باز کند که فرهاد تند به سمتم آمد و دستم را   پدر

 گرفت. 

 . ستیبلند شو. اآلن حالت خوب ن -

د  دستش بگو  »بابا  گفتم:  و  زدم  پس  م گهیرا  قول   ه یگر  دمی . 

 نکنم.«

و به سمت اتاقش پا    دیمامان، به اوج رس  ی صدا  یب  ی هاهقهق

 تند کرد. 

 رم.. برو اتاقت دختستین ی زیچ -

»  توانستمینم  گرید گفتم:  بلند  کنم.    ی زیچ  یچ  یعن یتحمل 

اتاقش؟ چرا شما   کنه؟ی م   هیچرا مامان گر  ها؟ست ین چرا رفت 
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باش  دیبا  ؟یناراحت عوض  یخوشحال  اون  مگه    یکه  گرفتن.  رو 

 آرزوتون نبود؟« 

را گرفت و    زدمیوقفه حرف م  یو ب  دمیلرزیرا که م  یمن  فرهاد

 . بلند شو.«زمیگفت: »بلند شو عز

 ش یهاو به شانه   دمیرا به عقب هول دادم و به سمت اهورا دو  او

 ضربه زدم. 

خبر بد؟ بگو اهورا، بگو داداش من.    نیا  هیتو بگو؟ تو بگو چ  -

 ی زیآره؟ همون درسته؟ همون چ  کنم ی که فکر م  ی زیهمون چ

ها؟ بگو داداش من،   دم؟یترسیشش سال ازش م  نیکه تمام ا

 ! زتیمن تحملم باالست. بگو تو رو جون عز

نگاهش را به من دوخت وتنها گفت:    یاشک  ی هاناباور و با چشم  او

 »آروم باش آهو.« 

من   یعنیآره؟    یعنی  ؟یچ  یعن ی: »آروم باش آهو  دمیکش  ادیفر

سپرده    یبه فراموش  ی هرچ  یعنیچندسال؟    نیبدبخت شده بودم ا

 «داره؟ قتیبودم حق

سقوط کردم و زمزمه کردم: »نه خدا. نه نه نه نه    نیبر زم   ناباور

 نه.«
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 .«ی نکن با خودت. تو بدبخت نشد نطوری: »اختیاشک ر فرهاد

 :» نـه خدا!«دمیکش ادیچنگ زدم و با تمام توانم فر میموها به

خود بلند شد و به سمت پدر برگشت و گفت: »بسه،    ی از جا   اهورا

 بسه.« گهید

  یابعد وارد سالن شد و برگه  یقیو دقا  دیسمت اتاق مامان دو   به

هات رو. حرف  نیگفت: »تموم کن ا  یرا به سمتم گرفت و عصب

 !«ی اتوباکره  ن،ی خودت بب نی بب

 به شماره افتاده بود.  میهاگرفت. نفس  میهاچشم ی را جلو برگه

 د؟ یدیزجرم م نقدریپس چرا ا ؟یچ یعنی نایا -

به پدر کرد و به سمتم برگشت و آرام گفت:    یق ینگاه عم  اهورا

. ی کردیم  فی تو دادگاه هم تعر  دیها رو با  نیاز ا  ی نره بخش  ادتی»

 ؟« ی شدی آماده م دینبا

 تو رو خدا.« ی دروغ نگ ؟یگی : »راست مدمیگز لب

نگاه  شیهارا در دست   میهازانو زد و دست  کنارم به    یگرفت. 

شده بود، انداخت. لبخند زد و گفت: »دروغم   ریفرهاد که سر به ز

 قشنگم؟« ی آهو هیچ
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 دوختم.  شیهانمناکم را در چشم نگاه 

 بهم بگن؟ خوانیرو م یمهم زیچ کی ی پس چرا گفت  -

 . کننی اعدامش م -

 اهورا را صدا زد. ناباور گفتم: »ها؟« زیاخطارآم پدر

نفر    کیو فرار کرد،    دیتو رو دزد  نکهیگفت: »عالوه بر ا  نیغمگ

 رو هم بدبخت کرد!« گهید

 خفه ماند.  میهاهقگرد شد و هق میهاچشم

 ؟یک -

شد و آرام گفت:    رهیخ  میهابه چشم  د،یلرز  شی هاچشم  مردمک

 .«دونمی»نم

آن   یول  بودم؛ی خوشحال م  دیا شدم؟ من سالم بودم، ب  خوشحال

بود، چه؟ چرا آن  ی دختر نابود شده  ا که  باز  نگونهیها   یمن را 

گذشته   ی ادآوریخبر اعدامش، من را با    دن یشن ی دادند؟ چرا برا

تاوانش بود    نیبد کردم و خام بودم؛ ا  دانمی عذاب دادند؟ من م

بعدها   یبرادر بود، ول  میبرا  دیاکه ش  یکس  شد؟یاو اعدام م   ؟یعنی

کرد و   ی از من خواستگار  یکه در نوجوان  یجانم شد. کس  ی بال
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  ی زد. او عاشق بود. او عاشق من بود، من  اشنه یپدر دست رد به س

ته دلم    شد؛ی. او اعدام م دمیدیکه جز به چشم برادرم او را نم

نکه  یمامان هم به خاطر ا  یعنی!  دانستمی نم  خواست؟یرا م  نیا

 کرد؟ ی م ه یبه اتاقش پناه برد و تنها آنجا گر شدیاعدام ماو 

و در   میبه خود آمدم تنها من و فرهاد در سالن نشسته بود  یوقت

 . میافکارمان غرق شده بود

 ؟«یکنی فکر م  یرا جمع کردم و گفتم: »تو به چ میزانوها

 . ی اصالً خودت نبود ،ی شد داریاومدم و تو ب یوقت-

 ناراحت بودم.  -

 ؟یستیاالن ن یعنی -

 .« اموونهیو گفتم: »االن د دمیکش یآه کالفه

 ؟ی آروم شد ییهویچرا  -

 !یالک یبهم وارد کردن، الک ی تشنج بد کی -

 .«یالک یکرد: »الک زمزمه

 ؟یدون یچرا؟ تو م -
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 دوخت: »اهورا که بهت گفت.«  میهارا در چشم نگاهش

 فقط همون؟  یعنی -

 گفت: »فقط همون.« آرام

 .میبود کیبهم نزد یلی... خشهیاعدام م -

 کرد. اخم

 ؟یموضوع ناراحت نیا ی برا -

 آره. عاشقم بود انگار. -

زدم و ادامه دادم:   ی ابه خون نشست، لبخند خسته  شیهاچشم

 ناراحتم.«  ی زیاز هرچ شتریب ی زیچ کی »از 

 ؟یچ -

 به فرهادم چشم دوختم. عاشقانه

 شده.   ی که فعالً منتف یای خواستگار -

بلند خنددیناگهان خند  ی از حرفم ساکت ماند ول  پس آن   د،ی. 

 هابش هم موج زد. که ترس در چشم دیقدر خند

 حرفم خنده نداشت ها.« ؟یگفتم: »فرهاد خوب ناباور
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 را مشت کرد.  شیهاشد و دست  ساکت

 فکر کردم. نیبدتر از ا زیبه چ -

 چرا؟  ؟ی دیتو ترس یول ؟یچ -

 .دیخند

 .ی آروم شد ییهویکه تو  یلیبه همون دل -

 تیکه خودم رو اذ   یکردم و گله جو گفتم: »دوست نداشت   اخم

 پوچ بوده.« کردمی فکر م یهرچ نکهیا  دنیکنم؟ با فهم

 . یگی درست م -

 زدم.  لبخند

 ؟ ی د یمعلومه. حاال تو بگو چرا ترس -

 عشق و غم نگاهم کرد.  با

 . میعقد کن  می هم نتون گهیتا سال د نکهیاز ا دمیترس -

 .میکرد ان یها را بناگفته  گرید کیزدم و با لبخند با  لبخند

 ترانه. ترسمی م -

 شد.   نهیکرد و دست به س  اخم
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 کردن. داشی که پ یخوشحال باش  دیبا قاً؟یدق یاز چ -

حرف دلم را به او   توانستمیو کالفه نگاهش کردم، نم  دم یگز  لب

 .کردمی پا و آن پا م نیبزنم و مادام ا

 . نم یبگو بب -

 زدم.  ی البانم را باال دادم و لبخند مضحکانه کنج

 رو؟  یچ -

و گفت: »بذار خودم   ستادیا  میتخت بلند شد و روبه رو  ی رو  از

بدتر   ایجونم بره زندان    ی بال  خواد ی ترانه، دلم اصالً نم  ی بگم. وا

  ال یخبی  و  بود  برادرم  مثل  اون!  دار  ٔ  چوبه  ی از اون سرش بره باال 

 کرد.«  تمیاذ یلیخ شیتو نوجوون نکهیا

 نکن.« تمیگفتم: »اذ خسته

 ی گفت: »اون داره سزا  نیتخت نشست و خشمگ  ی بر رو  دوباره

 !«ی داشته باش ی درد دی. تو نبانهی بیکارهاش رو م

 .دیلرز امچانه

 خب بره زندان. اعدام...  -

 .دیغر
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 .زمیشرمنده عز ست،یدست تو ن  نیا یاعدام نشه؟ ول  -

. شیو آخر  یو بهتره بگم اول یدوست من  نیترانه. تو بهتر نیبب -

 . یمن رو درک کن دیپس با

 را غنچه کرد. شیهالب

از    یکی  نیا  زمیمتاسفانه عز  ی. ولدتیو تمج  فی ممنون از تعر  -

 .آدی دست من بر نم

و با عجز گفتم: »پس برو. حالم بدتر    افتندیراه خود را    میهااشک

 .«شهی م

قطرات اشک را   شیهانگاهش را به من دوخت و با انگشت   کالفه

فکر کن تو رو خدا.   یمنطق   ی. کم زمیپاک کرد و گفت: »آهو، عز 

جا  تو  دختره  ِیآگه  چطور   ،ی بودمی  بدبخت  ٔ  اون  حالت 

 بود؟« ی م

فکرش هم   یاز حرفش ناگهان تمام تنم به رعشه افتاد. حت  بعد

متوجه که  او  بود.   در  مرا  بود،  شده  من  العملعکس  ٔ  دردآور 

 « .بزن پس رو »احساساتت: کرد زمزمه آرام و گرفت آغوش

 ترانه؟  -
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 جانم؟-

 رو که سرم آورده تو دادگاه بگم؟   هاییاتفاق  ٔ  همه  دیچرا من با  -

 .«گه یرا نوازش کرد و آرام گفت: »حتماً الزمه د سرم

 سخته برام. -

را قاب صورتم کرد و    شیهاآورد و دست  رونی از آغوشش ب  مرا

 . باشه؟«یاون لحظه سنگ باش  دیگفت: »با

 .دیلرز می هاچشم مردمک

 باشه.  -

 .دیخند

 . رونیب می . حاال بلند شو برزمیعز نیآفر -

 تو رو خدا.«  الیخیب ی و گفتم: »وا دمیتخت دراز کش ی رو بر

 . فرهاد منتظره.« خودیکرد و گفت: »ب ی ابامزه  اخم

خود برخاستم و به سمت کمد    ی اسم فرهاد تند از جا  دنیشن  با

 دختر.« یگفت یرفتم و گفتم: »زودتر م میهالباس

 بلند سر داد.  ی اقهقه 
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 . لیشوهر ذل -

 نثارش کردم.  ییو بروبابا دمیکش رونیرا ب امی سرخاب  ی مانتو

 ام؟ی من ن ی خوا ی م-

 ه؟یچه حرف نیترانه! ا -

 بشه؟ یچ  امیخب من ب-

 پوستم را بر صورتم زدم. کرم

 تا من خوشحال باشم.  ی ایتو م -

 ستم؟ یسَر خر ن یمطمئن  -

 .دمیخند

 نه  -

 .« امی. م یرا برداشت و گفت: »اوک فشیو ک دی تخت پر ی رو بر

ب  با از خانه  ترانه  ترانه هرکارمیآمد  رونیزنگ فرهاد، من و    ی. 

هم که شده غم و    ی ا لحظه  ی تا برا  کردی من م  ی برا  توانستی م

از داشتن   امیکودک  ی هابرود و من در تمام سال   نیاز ب  امیناراحت

خوب ب  ی دوست  او  از    بهره ی مانند   ی هاقتحما  یادآور یبودم. 
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  یاکه ترانه متوجه شد و سلقمه  دمیشک  یام، آهکودکانه   منطقی ب

 ؟«ی. اوکلی تعط هیبه من زد. اخم کرد و گفت: »آه و ناله و گر

  یبر رو  د،یچیپ  میکه در بازو  یدرد وحشتناک  ی را برا   میهاچشم

 هم گذاشتم و گفتم: »باشه باشه. ول کن.« 

  ی سالم کرد. من هم لبخند  شی جلو آمد و با لبخند دلربا  فرهاد

 ؟«ینثارش کردم و گفتم: »سالم خوب 

 هم گذاشت.  ی بر رو چشم

 آره ممنون.  -

شاد و    ی آهو  نم یا  ایمن را به سمت او هول داد و گفت: »ب   ترانه

 شما.«  میسالم تقد

 و گفت: »سپاس از شما.« دیخند فرهاد

م   چرا وقت  د  دیخندیهر  و  ترس  چشممن  در  را   شیهارد 

 افتاده بود؟  یچه اتفاق کرد؟ی م ی چرا تظاهر به شاد  دم؟یدی م

ماش  ترانه سمت  ا   نیبه  از  قبل  و  گفت:    نکهیرفت  شود،  سوار 

 ها. آهو جون اصرار کردن.«  امیدارم م ییبا کمال پرو دی»ببخش

 به او گفتم.  «ییو »پرو  دمیبه اجبار خند  من
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 ترانه خانم.  م یشیخوشحال هم م  -

 .«م یبر د،ین یسوار شد و گفت: »پس بش  ترانه

زد و خواست سوار شود که مانعش شدم.    ین یلبخند غمگ  فرهاد

 شده؟« ی زی : »چدم ینگاه پرسشگرش را به من دوخت که پرس

 .«ست ین ی زیشد و گفت: »نه چ رهی خ میهاچشم به

 دروغ نگو. -

ا  دستم از  قبل  و  کرد  رها  ماش   نکهیرا  گفت:    نشیسوار  شود، 

 .«گمی»نم

از    یبر صندل   نیبه دندان گرفتم و غمگ   لب جلو نشستم. ترانه 

 .«گهیبه دستم زد و گفت: »تموم کن د ی اپشت ضربه 

 گفتم: »باشه ترانه.« نیرا نوازش کردم و غمگ دستم

.  م یدیرسبعد به بام تهران    یو ساکت ماند. کم  د یکش  یآه  ترانه

گذشته به آن پناه برده   عیبود که بعد از وقوع وقا  ی تهران، شهر

 .میبود

شد و فرهاد پس از رفتنش گفت: »ناراحت    ادهی پ   نیاز ماش  ترانه

 فکر نکن. بذار امروز به همه خوش بگذره.«  ی چینباش. به ه
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 زدم.  لبخند

 باشه.  -

 را نوازش داد.  دستم

 من.  ی آهو یمرس -

 دوستت دارم.-

 شد.  رهی خ میهاچشم به

 عاشقتم.  ی بدجور -

  نصفه   ما  ٔ  عاشقانه  ٔ  که به پنجره خورد، مکالمه  ی اچند ضربه   با

 دیایبعد. ب  ی کرد و گفت:»فاز عاشقانه باشه برا  ای خنده   ترانه.  ماند

 .«رونیب

 . میشد ادهیو پ میدیما همراه او خند ی هردو

 تا من برم تنقالت بخرم. د،ی نیبش ییجا کی دیشما بر -

 نره.« ادتی یبه فرهاد کردم و گفتم: »بستن  رو

 ن؟ یخوای نم یخاص  زِیچشم. ترانه خانم شما چ-
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لواشک    خوام،ی بعد گفت: »چرا م  یتأمل کرد و کم  یکم  ترانه

آبم و  و    ٔ  وهیآلبالو  نها  یاگوجه  پسیچ  کیپرتغال  در    ت ی و 

 نره.« ادتی یشکالت ی بستن

و خندان   ریو به فرهاد متح  دیخند  شیهاخواسته   انیاز پا  بعد

 .«ی دیگفت: »واال که خودت پرس

 به چشم.« ی دست بر چشمش گذاشت و گفت: »اِ فرهاد

به دست ترانه زدم و گفتم:»خوبه    ی ااز ما دور شد، ضربه   یوقت

 خاص.« زیچ کیگفت 

گفت: »گفتم که    ییشانه باال انداخت و با کمال پرو  الیخیب  ترانه

 .«گفتم یوگرنه که من نم دیپرسخودش 

 .دمیخند

 تو. ی دار  ییعجب رو -

  م ینیرا باز و بسته کرد و گفت: »ما ا  شیهابار با عشوه پلک  چند

 .«گهید

 نداره ها.« ی و گفتم: »افتخار  دمیتر خند بلند

 به من زد و با اخم گفت: »ساکت باش ها.« ی اسلقمه



95 
 

 .رمی ام را بگخنده ی تا جلو دمیگز لب

 باشه.  -

 گفت: »کوفت.«  ظی غ با

خندان    یپر از تنقالتِ ترانه آمد و با لب  ی اسهیبعد فرهاد با ک  یکم

 او کرد. میها را تقدآن

ن  ترانه جانانه   شش یکه  تشکر  بود  شده  جان    ی اباز  به  و  کرد 

 افتاد.  هاپس یچ

 .«ی به دستم داد که گفتم: »مرس ی ای لبخند زد و بستن فرهاد

 .دمینوش جونت. لواشک هم برات خر -

 ممنون.   -

 شاد و خوشحال باش.«  شهیشد و گفت: »هم  رهیخ  میهاچشم  به

کردم و با عشق گفتم: »تا هر وقت   شهایدست  ٔ  را حلقه دستم

 با تو باشم، خوبم.«

 شد.  ریبه ز سر

 هروقت من نبودم هم خوب باش. -
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زدم، ترانه که داشت   یاز بستن  ی اش کردم و گازاز گفته  یاخم

 گفت:»من مجردم ها.« د،ی نوشی م یرا با ن  اشوهیآبم

ها  همان سگرمه  که  گفتم: »خب   گرید  ک یتنگ    میطور  بود، 

 باش.«

  دیبزند که فرهاد خند  ینازک کرد و خواست حرف  یچشم  پشت

 . دیو به بحث خاتمه بخش

 م؟ یتاب سوارش میبر هیخب نظرتون چ -

 و دست باال کرد.  دیرا نوش اشوهیاز آبم گری د ی ا جرعه ترانه

 آقا من مواقفم.  -

  کنه ی م  خودیب  نمیبلند شد و دست من را گرفت و گفت: »ا  سپس

 مخالف باشه، مگه نه؟«

 کردم. دییرا به من دوخته بود که به اجبار تأ نگاهش

 تاب سوارت کنم.  میبر ایدخترم. ب نیآفر-

  ی را که تمام شده بود، در سطل آشغال آن حوال  امی بستن  چوب

ها انداختم و دست در دست ترانه و فرهاد به سمت تاب و سرسره

 . م یرفت
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 آهو؟ -

 ارادهی ب  ی تند برگشتم و لبخند  اریاسمم از جانب کام  دنِیشن   با

 زدم.

 ؟یکن ی م کاریچ نجای سالم. تو ا ی وا-

زد و گفت: »سالم دختر خوب. قسمتِ خدا بوده حتماً.   بخندل

 .«دمتیوقته ند یلیخ

ب  خواستمینم به خاطر  را  تولدم  را    نیهم  ی برا  ارمیشبِ  بحث 

ا  که  »حاال  گفتم:  و  کردم  نگفتنجامیعوض  کار   یچ  نجایا  ی. 

 ؟« یدار

  بش یرا از ج  لش یرو اشاره کرد و موباروبه   ی کیالکترون  ٔ  مغازه   به

بدم درست    دی خراب شده بود، با  م یو گفت: »گوش  دیکش  رونیب

 کنن.« 

 کردم و گفتم: »آها باشه برو.«  ابانیبه آن طرف خ ی نگاه

کرد و گفت: »حاال وقت   بشیرا دوباره داخل ج  اش ی گوش  اریکام

 هست. کالست تموم شد؟« 
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 کردم. اخم

 شروع نشده بود که تموم بشه. -

 چرا؟  -

 اومده بود انگار.  شیبراش پ  ی. مشکلومد ین  رمونیدب -

 خونه تون؟  ی بر ی خوای آها خب نم -

منتظر    نجایدنبالم. مجبورم تا ساعت شش ا  ادیب   ستین   یکس-

 باشم. 

ب  شادی   ٔ  خنده  اریکام منتظر؟  »چرا  گفت:  و  با    میبر  ایکرد 

 .«میبگرد نی ماش

 ن؟«یگفتم: »با ماش  متعجب

خندان    یآورد و آن را تکان داد و با لب  رونیب  بشیاز ج  یچیسو

 مگه؟«  آدی گفت: »آره. به من نم

 .دمیخند

 ؟ یگرفت نامهی گواه یک ی. ولادیمعلومه که م  -

 . ش یهفته پ  -



99 
 

 پس مبارکه.  -

و دست فرمونم رو    میباهم سوار ش  ی افتخار بد  یخوایخب نم  -

 ؟ ینی بب

فکر   یبود. کم  مینگاه کردم، ساعت هنوز سه و ن  امی ساعت مچ  به

 نجا،یا  ی اریساعت شش من رو ب  ی کردم و بعد گفتم: »اگه قول بد

 .« امیباشه م 

 زد و گفت: »باشه حاال تا ساعت شش بشه.« ی برق شیهاچشم

 . میخب پس بر -

 کنن.  ر یرو بدم تعم میاول واستا گوش  -

 منتظرتم.  نجایباشه. من هم -

گذشت و وارد مغازه شد. پنچ    ابانیتکان داد. از خ  ی سر  اریکام

 برد. دشیسف دِیآمد و من را به سمت پرا گرید قهیدق

 بانو.«  دییو گفت: »بفرما دیدر را کش رهیدستگ

 .دمیخند

 چه آقا. -
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را روشن   لشیافتخار در را بست و پشت فرمان نشست. اتومب   با

 کرد که گفتم: »فقط مواظب باش تو رو خدا.« 

روها. دست فرمونم    نیا  ینگ   گهیکرد و گفت: »د  ینیریش  اخم

 .« هیعال

 را بستم. کمربندم

 . می کن ف یو تعر م یببن -

با احت  نی ماش به   گرید  ی هان ی ماش  انیاز م  اط یرا حرکت داد و 

 . دیچی سمت مخالف پ

 م؟یری خب کجا م -

شاد  دنده با  و  کرد  عوض  »  ی را  سوپرا  کمیگفت:    زت یواستا. 

 .« کنمی م

گذشته بود    ی اقه یابروام را باال انداختم و ساکت ماندم. ده دق   ی تا

تا آن   شدی اطراف ما کمتر و کمتر م  ی هاو هرلحظه تعداد خانه

 .میدیرس ی ای که به جاده خاک ییجا

 م؟« یری کجا م  اریو نگران گفتم: »وا کام متعجب

 با صفا.«  ِیجا کیو گفت: » دیبلند خند  اریکام
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 آخه. میاز شهر خارج شد -

 .«دونمی گفت: »م  یآرامش خاص با

  یروبعد روبه   یقینشستم، دقا  ن یو به انتظار توقف ماش   دمیگز  لب

 را پارک کرد. نشی ماش ،یرنگ ی ا در بزرگ و قهوه 

 کجاست؟« نجای: »ادمیرا باز کردم و پرس کمربندم

 باغ.  -

آن را باز کرد که گفتم: »من رو    ی دیسمت در رفت و با کل  به

 کار؟«  یباغ چ ی اورد 

 به سمت در هول داد. مرا

 قشنگه.  یلیخ نجایا ،یزنی چقدر غر م -

دهانم باز ماند و با    دمیدی که م  ییکه وارد باغ شدم، از فضا  یوقت

 به درختانِ بلند و سبز نگاه کردم.  جانیه

خاصآب  ،ی افواره  از نظم  با  م  ی ها  رودخانه  شدند ی خارج    یاو 

سرخ و بنفش همه   ی هاسرتاسر باغ را احاطه کرده بود. گل  کیبار

  ده یباغ بخشبه    بایخاص و ز  ی او جلوه  خوردندی جا به چشم م
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 شیهاستون   اس،ی  ی هارنگ که گل  دیبزرگ و سف  ی ابودند. کلبه 

 بود.  یدنیالعاده درا دربرگرفته بود فوق

 بند آمده بود.  زبانم

 قشنگه!  یلیخ نجایا  ی وا -

 کرد.  دییو تأ دیخند اریکام

 گفتم که.  -

 خونه هم داره؟ -

 هاست. آره پشت اون درخت -

نگاه کردم، خونه کوچک و   کردی که با دست اشاره م   ی سمت  به

به سمت رودخانه رفتم و دستم را در آب سرد    جانیبود. با ه  بایز

 فروکردم.

 چقدر سرده.  ی وا-

 هم آمد و کنارم نشست.  اریکام

 داره.  یخوب یلیحس خ -

 دستش ضربه زدم و اخم کردم.  به
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 ؟ ی وردین نجایچرا تا حاال ما رو ا -

 »بماند.« و گفت:  دیخند

 نجا؟یا ی ایم شهیهم -

 بخواد. یینه هروقت دلم تنها -

 اوه چه با کالس. -

 شد.   رهیلبخند زد و به منِ شاد خ تنها

 آهو؟ یباش  نجای ا  ی دوست دار -

 .« یلی. گفتم: »آره خدادیغم م  ی بو لحنش

 تکان داد و گفت: »خوبه.«  سر

خ  هردو رودخانه  بود  رهیبه  سرد   میشده  آب  ناگهان  بر    ی که 

پاش سرما  دهیصورتم  از  تعجب    شیشد،  با  و  آمد  بند  به  نفسم 

و گفت:    دیبلند خند  اریاز آبم را باز کردم. کام  سیخ  ی هاچشم

 .«ی چه بامزه شد ی »وا 

آب، نفرت درونم جوشان شده بود،    ی که آن لحظه از سرما  من

 !«کشمتی: »م دمیکش ادیفر
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من هم از آب رودخانه بر صورت او بپاشم، او پا به    نکه یاز ا  قبل

کرد. من هم بلند شدم و به دنبال او   تری فرار گذاشت و مرا عصب

 . دمیدو

 . نم ی. واستا بب اریواستا کام  -

گفت: »واستم که تو    شد،ی و دور م  دیدوی که همان طور تند م  او

 ها؟« ؟یمن رو بزن 

گذشت و    یپر برگ  . از درخت بلند ودیسرعت بخش  شیهاقدم   به

به شماره افتاده بود، کمر   میها. من هم که نفس ستادیناگهان ا

دست و  کردم  زانوها  میهاخم  بر  نفس  میرا  و    ق یعم  یگذاشتم 

ا دمیکش از  تا    نکهی. پس  باال کردم  را  تند سرم  بهتر شد،  حالم 

  د، یدرخت ب  ریز  ییبایز  بتا  دنیکنم که با د  ارینثار کام   یفحش

 .زدی من لبخند م  یبود و به رو  ستادهیساکت ماندم. او کنار تاب ا 

 قشنگه نه؟ -

مرا را در برگرفته بود. به سمت تاب قدم تند کردم و بر   جانیه

 آن نشستم. ی رو

 تابم بده.  یقشنگه. کام یلیخ-
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و تاب را به حرکت در آورد. بلند گفتم: »تند تر، تندتر و   دیخند

 تندتر.«

ا هول داد و من شروع به خواندن شعر معروفش تندتر تاب ر  او

 ی بنداز  یاگر خواست  ی خدا من رو ننداز  ، یکردم: »تاب تاب عباس

 بغلِ...« 

 !«ی بنداز  ارِشی بلند ادامه داد و گفت: »بغلِ کام  اریکام

  ای. دنی ام از بازخدا خسته  یلب زمزمه کردم: »تاب تاب عباس  ریز

 ...«ی من رو بنداز یچقدر تابم داد، کاشک

»ا  ترانه گفت:  و  داد  هول  را  من  تر   یخونی م  هیچ  نیمحکم 

 وونه؟« ید

  ی بعد، خودش شروع به خواندن شعرش کرد. فرهاد رو به رو  و

 م یها. اشککردی نگاه م  نیبود و به من خسته و غمگ  ستادهیما ا

 نشسته بود.  میهاگذشته در چشم ی ادآور یاز 

  ؟ یآرام سر تکان داد و نگران به سمتم آمد و گفت: »خوب  فرهاد

 آهو؟«  شدیچ
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رو  با روبه  ترانه  فرهاد،  غر   میآمدن  و  گرفت  چته  دیقرار  »باز   :

 آهو؟« 

. لب به دندان شدندی م   شتریو ب   شتریهجوم خاطرات ب  هرلحظه

 .« میگرفتم و آرام گفتم: »بر

از قبل   تری ترانه عصب  یول  کردی همانطور نگران نگاهم م  فرهاد

حتماً خودت رو   ره،یها؟ بم  یکنیگفت: »چرا همش بهش فکر م 

 ؟« یکشی م

و آرام ترانه را صدا زد که ترانه به اجبار لب بست    دیلب گز  فرهاد

 و من تکرار کردم.

 . میبر -

م  ترانه م  گفتیراست  اعدام  م   شدیاگر  چه  من   کردم؟یمن 

و خودخواه باشم و با اعدام شدنش ناراحت    رحمی ب   توانستمیمن

. فرهاد دستم را گرفت و به سمت  شدمیم وانهید  نیق ینشوم، به 

شده    نهیو ناراحت، دست به س  یحرکتم داد. ترانه عصب  نی ماش

آرامش دوستش بود که    و  ی . تنها هدفِ او شادرفت ی بود و راه م

از بودن ترانه زدم و    ی . لبخندکردم ی من آن را از خود صلب م

از حصار دست را  و دست جمع   ی هادستم  کردم  خارج  فرهاد 
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 گرید   کی  ٔ  را حلقه  مانیهاآوردم و انگشت  نپایی  را  ترانه  ٔ  شده

 .« دیگفتم: »ببخش  نیکردم. غمگ

خودت رو   قدرنیرا فشرد و آرام گفت: »ا  میهاتر دست محکم  او

 .«کنم ی نکن. خواهش م تیاذ

 زدم.  لبخند

 .دمی باشه. قول م -

را باز کرد و    نیماش  ی درها  چشی. با سوزدیبه ما لبخند م  فرهاد

  بر   را  سرم  او،  ٔ  به خانه  دنیو تا رس  می من و ترانه عقب نشست

 را بستم.  مهایچشم و گذاشتم اششانه 

 نره!« ادتیخارج شود، گفت: »قولت  نیاز ماش نکهیاز ا قبل

 .« زمیهم گذاشتم و گفتم: »حتماً عز ی بر رو چشم

 تو دادگاه آرامش خودت رو حفظ کن. -

تپ   ی ادآوری  با تند  قلبم  به دادگاه،   میهاو دست   د یفردا و رفتن 

 کرد. دنیشروع به لرز

 دار.«تکان داد و گفت: »آروم باش. خدانگه  ی سر ترانه

 ترانه بوق زد. ی کردم و فرهاد هم برا یلب خداحافظ  ریز
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 ؟ ینیجلو بش  ی آینم-

 خونه.«  میگفتم: »نه بر فیضع  ییصدا با

را بر   میهابه من نگاه کرد که من فقط چشم  نهی نگران از آ  فرهاد

را پخش    یهم گذاشتم و او آهنگ سنگ صبور محسن چاوش  ی رو

 کرد.

 هاست من سنگ صبور غم  قیرف

 تنهام  یلیکه خ ایب  دنمید به

 دارم  یفهمه که چه حال ینم یشکیه

 دارم  یرو به زوال ی ایدن چه

 های لیو دل زده از ل مجنونم

 هایلیدلم گرفته از خ یلیخ

 ی نشون امیاز جوون نمونده

 یجوون ی تو ا ریشدم، پ  ریپ

 سنگ صبور   یب ی تنها

 سرد و سوت و کور خونه
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 ست یشبام ستاره ن ی تو

 ست یو راه چاره ن  ی موند

 ومد یکس ن چیکه ه اگر

 نزد  م ییبه تنها ی سر

 تو کوه درد باش اما

 و مرد باش اریب  طاقت

را    نشیفرهاد ضبط را خاموش کرد و ماش  م،یدی خانه که رس   به

 خانه پارک کرد. دیدر سف ی رو به رو

کش  ٔ  رهیدستگ را  ب  دم یدر  زم  ی و  بر  پا  با    ن یرمق  و  گذاشتم 

 سست دست در دست فرهاد به سمت در رفتم.  ی هاقدم

در را   ه؟«یزنگِ درِ خانه را فشرد و مامان پس از گفتنِ »ک  فرهاد

 باز کرد. 

و مامان به استقبالمان آمد. دست    م یوارد خانه شد  گرید  کی  با

 ام کاشت. بر گونه ی امرا گرفت و بوسه 

 دخترم؟ ی چطور-
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 زدم و گفتم: »خوبم مامان جون.«  ی اخسته  لبخند

 خوش گذشت؟ -

به    خوش ز  نیق یگذشت؟  فقط    راینه.  تاب،  بر  سوار  من  که 

و درد را از هر    کردمیخود تکرار م  برای  را  آور  عذاب  ٔ  گذشته

. پس به من اصالً خوش نگذشته  کشاندمیبه سمت خود م  یطرف

 بود.

 بد نبود.  -

غمگ  مادر فرهاد  که  کرد  نگاه  فرهاد  به  گفت:    نیپرسشگر 

 .«کنم مامان ی چه کار دیبا دونمی»نم

 .«د یسمت اتاقم قدم برداشتم و گفتم: »من خوبم نگران نباش به

 یاعدام شدنِ او، تمام تنم به رعشه افتاد و اشک بار  ادیبا    یول

لباس  میهامهمانِ چشم  گرید و  شدم  اتاق  وارد  با   میهاشد.  را 

 کردم. ضیتعو یمشک ی بلند و شلوار یراهنیپ

شدم. فردا   رهیخ   دمیقرار گرفتم و به صورت سف   نهیآ  ی به رو  رو

. دمیدی و من بعد از شش سال او را دوباره م  میرفتی به دادگاه م

م را  به    دمیدیاو  ساله  یآهو  ادِیو  در   افتادمیم  ی ادوازده  که 
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  اهیاو کبود و س  ی هاها و شالقتمامِ بدنش از شدت ضربه  ینوجوان

واهمه   زیشدن به پدر و برادرانش ن  کی نزدشده بود و بعدها از  

 داشت. او چه کرده بود با من؟ 

 ییگرفتم و با صدا  نهیآرام به در، چشم از آ  ی هاضربه   دنی شن  با

 لرزان گفتم: »بله؟« 

لبخند  فرهاد با  و  شد  اتاق  »آهو گفت  نیریش  ی وارد  من.   ِی: 

برم، مامانم غرغرکردنش رو    دی مامانِت شام درست کرده. منم با

 از سر گرفته.« 

راض  مامان او  نبود.  خودش  مانند  رابطه  یفرهاد  داشتن    ٔ  به 

 ٔ  عشق و عالقه  زانیما نبود. او م   ی قبل از عقد و نامزد  عاطفی

نم  گرید   کی  به  ما متوجه  نم  یول  شدیرا  جلودارِ    توانستیاو 

ت در نفر  ٔ  از طرزِ نگاه کردنش به من متوجه  یپسرش شود. گاه 

 . شدمی م شیهاچشم

. امدهیکه من دو سال است، پسرش را از او دزد   کردی او فکر م 

پدر    ی چندان نداشتم ول  ی امن هم به مادرش عالقه  نیهم  ی برا

  نش یریلبخندِ ش   دیدی فرهاد مهربان و دلسوز بود و هر وقت مرا م 

 . دی نامیو من را عروس خودش م کردی نثارم مرا 
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 .گهیخب شام بمون د -

.دیتکان داد و آرام خند ی سر

مامانم رو که.  ی شناسی م -

دادگاه.« میدنبالم، باهم بر  ایصبح ب  یگفتم: »باشه برو ول کالفه

هم گذاشت و گفت: »چشم.«  ی بر رو چشم

 اشیخانه همراه  یاز اتاق خارج شدم و تا در خروج  همراهش

.« یرسی کردم و گفتم: »مواظب خودت باش. تند نرو به مامانت م

تو رو خدا.« دینش شیو گفت: »آب و آت دیخند بلند

.«آدیهم گذاشتم و گفتم: »واال که از من خوشش نم ی رو پلک

من.« ِیآهو نطوریکرد و گفت: »نگو ا ینیریش اخم

از من بدش    شتریخانه خارجش کردم و گفتم: »باشه برو تا ب  از

.« ومدهین

و گفت: »خداحافظ.« دیخند

زدم و گفتم: »به سالمت.«  لبخند
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م  به آشپزخانه  از حمام   رفتمی سمت  به دست  حوله  که صدرا 

 ؟«یگلِ من. خوب ی خارج شد و گفت: »به به آبج

گرفتم    شیهابه وجد آمدم، حوله را از دست  شیصدا  دنی شن  با

زدم و گفتم: »خوبم    ی را خشک کردم. لبخند  سشیخ  ی و موها

 ظهر؟«  ی داداش من. کجا بود

دست  حوله از  »مرس  میهارا  گفت:  و  مهربون  یگرفت  عجب   .

 .« علی ٔ  . رفتم مغازهی شد

به تهران   زیبود که او هم از تبر  رستانش یدوست دوران دب  یعل

با او    کیاز نزد  ی بود و چندبار  ینقل مکان کرده بود. پسر خوب

 کرده بودم. دارید

 که. اهورا کجاست؟ شهیمهربونم هم -

 .آدیشام صداش کرد. االن م ی اتاقش. مامان برا -

کرد و گفت:    ی الحظه اهورا از اتاق خارج شد و صدرا خنده  همان

 االن اومد.« قاًی»دق

. سالم کردم که او هم مرا  دمیرا را در آغوش کشزدم و اهو  لبخند

 . خوش گذشت؟«زمیتنگ فشرد و گفت: »سالم عز
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لب باز کنم که صدرا گفت: »با ترانه جون و فرهاد معلومه   خواستم

 .« گذرهیخوش م

 کردم و گفتم: »ترانه خانم و آقا فرهاد!« اخم

 نجا یو گفت: »هردوشون از خودمون شدن. هرروز ا  دیخند  صدرا

 پِالسن به خدا.« 

 آخه؟«  ینی بب ،یگفت: »تو اصالً تهران هست اهورا

کرد و به سمت آشپزخانه حرکت کرد و گفت:    ی اچشم غره  صدرا

 .«گهی »مامان جونم م 

.  م یو وارد آشپزخانه شد  میدیصدرا خند  ٔ  سه به لحن بچگانه  هر

و به تهران    گرفتی را م  سانسشیتر لصدرا زود  شدی کاش م  ی ا

جمع شاد و دوستانه را داشته    نیا  می بتوان  شهیتا ما هم  آمدی م

 . می باش

بشقاب  مینشست  مانیهایبر صندل  کیهر مامان  از    ی هاو  را  ما 

 گذاشت.  زیم ی را بر رو مهیبرنج پر کرد و خورشت ق

که او در    یو بابا با اهورا در مورد شرکت  میخوردن شد  مشغول

  ٔ  و مامان مادام قربان صدقه  زدیآنجا مشغول به کار بود حرف م
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ها اخم کرده بودم.  آن  یتوجی . من هم از برفتمی  کوچکش  پسر

 من؟« ارِیبعد کالفه گفتم: »کو پس  یکم

.  دی مامان کش  یدست از خوردن و لوس کردن خودش برا  صدرا

 بره.«  ی نذار یخواستی گفت: »م  رو به من کرد و

 نجا یا   شهیهم  تونهیرا لوچ کردم و گفتم: »فرهاد که نم  میهاچشم

 خب.«  دی باشه. به منم توجه کن

قربون دختر    یو گفت: »اله   دکشی  را  سرخم  ٔ  و گونه  دیخند  پدر

 .«مایی ٔ  دونه هی یکیبابا بشم من. تو که 

تأک  شغذای  ٔ  لقمه  صدرا برد.  فرو  و   دیرا  »خل  گفت:  و  کرد 

 رفت بابا.«  ادتی اشوونهید

کردم و سر نوشابه را به طرفش پرتاب کردم که با دستسش    اخم

 بود؟ نگو تو رو خدا.«  نیدر هوا گرفت و گفت: »فقط زورت هم

قربون دختر    یو گفت: »اله   دکشی  را  سرخم  ٔ  و گونه  دیخند  پدر

 .«مایی ٔ  دونه هی یکیبابا بشم من. تو که 

تأک  شغذای  ٔ  لقمه  صدرا برد.  فرو  و   دیرا  »خل  گفت:  و  کرد 

 رفت بابا.«  ادتی اشوونهید
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کردم و سر نوشابه را به طرفش پرتاب کردم که با دستسش    اخم

 بود؟ نگو تو رو خدا.«  نیدر هوا گرفت و گفت: »فقط زورت هم

م و قصد پرت کردن آن را داشتم که صدرا به را باال گرفت   قاشق

 شد: »باشه باشه.«  میرا باال داد و تسل شی هاناچار دست 

 نشست و قاشق را بر بشقابم گذاشتم.  میها بر لب  ی لبخند

 به دو نکن ها.  یکیبا من  -

 .« ی ایداد و بچگانه گفت: »از بس که وحش  رونی زبانش را ب   صدرا

نوع  دیخند  اهورا به  »هردوتون  گفت:  به  دیاوونهید  ی و  دلم   .

 حالتون سوخت.« 

  ی زدم. صدرا نعمت بزرگ  ی و من هم لبخند  دندیبلند خند  همه

 . کردی جمع را شاد م ی و جد نیجو غمگ شهی ما بود. هم ی برا

 یدلگرم بودم ول  ستاد،یای و پشتم م  آمدی به دادگاه م  نکهیاز ا  و

 دیپر  مگلوی  در  غذا  ٔ  فردا روز دادگاه است، لقمه  نکهیا  ی ادآوریبا  

آن   ی دستم داد و من به سخت  یآب  وانیو به سرفه افتادم. اهورا ل

 باز شد.  میتا راه گلو دمیرا نوش

 ؟« ییهوی  شدی: »چدیپرس یبا نگران مامان
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سؤال را   نیبود که ا  دهید  میهارا در چشم  یحتما برق ناراحت  او

 . خوبم مامان جون.« یچی. آرام گفتم: »هدیپرس

  ف یکث  ی هااز تمام شدن شام با صدرا مشغول شستن ظرف  بعد

 آهو؟«  ی که ناگهان گفت: »آماده ا میغذا شد

داشت  ی اده یرفتار سنج  ی تیبود. صدرا در هر موقع  ی جد لحنش

به    یدر کودک  یدوستش داشتم ول  شتریرفتارش، ب  نیهم  ی و برا

 .«دونمیفتم: »نم و آرام گ  دمیکش ینبود. آه ی طورنیحتم ا

 باش خواهرِ من.«  ی زد و گفت: »قو یمهربان لبخند

 هستم. -

 .ی مهمه حواست باشه از حال نر یلیفردا خ -

اش گذاشتم و گفتم:  شانه  ی سرم را بر رو  میبود  ستادهیهم ا  کنار

 »زودتر دَرسِت رو تموم کن صدرا.«

 آهو. چونیاونم باشه. حرف رو نپ  -

را شستم   شیهاآبِ باز گرفتم و با دستم کف   ریش  ریرا ز  بشقاب

 .«ترسمیو آرام گفتم: »م 

 ش؟«ین ی: »که بب دیپرس
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 . دمیگز لب

 آره. -

 . بندنی م ریترس نداره اصالً اون رو به زنج -

زدم و گفتم: »مگه    ی و من هم لبخند  دیاش بلند خنداز گفته   بعد

 اس؟« وانهید

 اشده ییهم ساب  یها دندان  ریرا شست و از ز  شیهادست  صدرا

 !«یگفت: »آره و احمق و عوض

ازدواج   ی راه برا  نیاز ا  چگاهیآدم عاقل ه  گفتیرا راست م  نیا

نم  ی اجبار د  کردیاستفاده  او  به    شیب  ی ا وانهیپس حتما  نبود. 

بود وناگهان افکارش   ان یپا  شیهاقهقه  یصدرا که حال غرق در 

 شد؟«ی: »چدمیبود؛ نگاه کردم و پرس افتهی

 گفت: »فردا ... آهو فردا، ممکنه...«  آرام

 گه؟«یدادگاه د ؟یفردا چ ؟یو نگران گفتم: »چ متعجب

  ی قو ی دیشن  ی هرچ ی و گفت: »برا دیلرز ششیهاچشم مردمک

 باش.«
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  ی اش رنگ نگران حالت داده بود؟ چرا چهره  رییناگهان او تغ   چرا

ا بود؟ چرا  و   کردندیرفتار م  گرید   ی روزها همه طور  نیگرفته 

 هم در راه بود؟ ی گریمگر اتفاق د زدند؟ی با من حرف م بیعج

 شده؟«ی: »دروغ نگو. چدم یپرس  یعصب

گفت:    یفیضع  ی رفت. با صدا  رونیشد و از آشپزخانه ب  ریبه ز  سر

 »شده بود.« 

ز  صدرا با سؤاالت  را  اتفاق  ی ادیرفت و من    ی تنها گذاشت. چه 

 افتاده بود؟ منظورش از »شده بود.« چه بود؟

آسوده به  دیرا شستم و به سمت اتاقم رفتم. امشب با میهادست

 ن یدر هم  ی ارا گوشه  امیذهن  ی ها ی ریو تمام درگ  رفتمیخواب م

 باشم.   ی تا به قول صدرا، فردا قو کردمیاتاق خاک م

برانگ  ی هاو مدام حرف  بردی خوابم نم  اما در ذهنم    زشانیشک 

باغ    ی . مدام شبختیری و روانم را بهم م  رفتی رژه م را که در 

و   یپسر از خودراض  کیکه چطور گول    آوردمیم  اد یبودم را به  

خاطرات    نیشش سال، ا  نیا  یاحمق را خورده بودم. و در همه

  ی اتفاق  چیه  گفتمیم  خودمذهنم خاک کرده بودم و به    ی را گوشه

 بود! اهورا هم گفت، من... من...    فتادهین  یدر آن باغ لعنت
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حت   ینم بگو  یتوانستم  گوشه  یاشک   ی قطره   م،یبه خودم   ی از 

 . دیچشمم چک

را نصفه    شانیهابود، چرا مدام حرف  فتادهین   یاتفاق  چیاگر ه  پس

واقعا   کردند؟یرها م   میهاو من را با سوال  کردندی رها م  مهیو ن

 بود؟ فتادهی ن  یاتفاق چیه

ت  قلبم لرزاز  ولدیرس  برگه   ی.  به من  قانون  ی اهورا  را   ی پزشک 

 !د؟یلنگی کار م ی وسط کجا نینشان داده بود. پس ا

 ... دمیترسی م یل یخ دم،یترسی . مختمیو اشک ر دمیکش یآه

۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰ 

د   ی برا غ  گریبار  که  بودم  گرفته  با    ی رمنطق یدلشوره  نبود.  هم 

خاموشم را داخلش  یرا برداشتم و گوش فمیلرزان ک ییدست ها

سست از اتاق خارج شدم. رو به جمع کردم   ی هاگذاشتم و با قدم 

 ام.«و گفتم: »آماده 

در سکوت غرق بود و با حضور من همه از افکارشان که به   سالن

  ی حرف  چهی  بدون  و  شدند  خارج  من  ٔ  طور حتم در مورد گذشته 

  نیغمگ  شهیرفتند؛ من هم دنبال فرهاد که از هم  رونیاز خانه ب

 تر بود، خارج شدم.
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منقلب کرده بود؟ قلبم    نی چن  ن ای  را  همه  او  ٔ  دوباره  دنید  یعنی

ب رحمم  دل  و  مهربان  داداش  اهورا،  حال  بق   شتری به    ه یاز 

همهسوختی م او  به    اش یجوان  ی .  دوستش  تنها  حضور  با  را 

با    ی شاد را  او  حاال  و  بود  دادگاه   ییهادست گذرانده  در  بسته 

را پنهان   خودشبه شش سال بود    کیرا که نزد  ی. کسدیدی م

 . ابدیتوانسته بود او را ب یبه زحمت و سخت سی کرده بود و پل

                      

د   ی برا غ  گریبار  که  بودم  گرفته  با    ی رمنطق یدلشوره  نبود.  هم 

خاموشم را داخلش  یرا برداشتم و گوش فمیلرزان ک ییدست ها

سست از اتاق خارج شدم. رو به جمع کردم   ی هاگذاشتم و با قدم 

 ام.«و گفتم: »آماده 

در سکوت غرق بود و با حضور من همه از افکارشان که به   سالن

  ی حرف  چهی  بدون  و  شدند  خارج  من  ٔ  طور حتم در مورد گذشته 

  نیغمگ  شهیرفتند؛ من هم دنبال فرهاد که از هم  رونیاز خانه ب

بود، خارج شدم.     ن ی چن  نای  را  همه  او  ٔ  دوباره  دنید  ی عنیتر 

مهربان و دل رحمم   اداشمنقلب کرده بود؟ قلبم به حال اهورا، د

بق  ش یب همه سوختی م   ه یاز  او  تنها    اشیجوان  ی .  با حضور  را 
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بسته در   ییهاگذرانده بود و حاال او را با دست  ی دوستش به شاد 

به شش سال بود خودش را    کی را که نزد  ی. کسدیدیدادگاه م

توانسته بود او را    یبه زحمت و سخت  سیپنهان کرده بود و پل

 . ابدیب

اهورا به دادگاه   ن یبا ماش   هیفرهاد نشستم و بق  نِی ماش یِ صندل بر

غرق کرده بود   اشی شانی. اشکان کمربندش را بست. پآمدندی م

. کالفه و نگران مثل  دادیم  ادشیز  ینشان از ترس و ناراحت  نیو ا

 افتاده؟«  ی: »جون من، بگو اتفاقدمیپرس شهیهم

ول  سکوت و    ی کرد  زدم  ضربه  دستش  به  و  نماندم  ساکت  من 

 گفتم: »فرهاد باتوام.«

شده بود    ی را به حرکت درآورد. عصب  نی را عوض کرد و ماش  دنده

 باشم.«   یحق بده عصب  ها.دادگاه میریم  میو گفت: »دار

 .« یباش  ی عصب  نکهیتا ا  ی دیترس  شتر یو پرخاشگر گفتم: »ب  لجباز

 یتر بر رورا محکم  شیبه خون نشست. پا  شیهاو چشم   دیگز  لب

ماش  سرعت  با  و  فشرد  م  نش یگاز  م راندیرا  از   هان ی ماش  انی. 

م ب  گرفتی سبقت  عصبکردی م   یاطیاحت  ی و  رفتار    ی .  از 
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در گرفتم و گفتم: »آروم   ٔ  رهی دستم را به دستگ   اشی رمنطقیغ

 تر!«

پشت   یکم به  را  دستش  کالفه  و  کرد  کمتر  را  سرعتش  بعد 

کش  ب دیگردنش  ب  ی.  و  با    ریسراز  میهااشک   اریاخت  ی اراده  شد 

 شتریب  ی زی. چترسمیآشکارا گفتم: »تو رو خدا بگو. دارم م  ی عجز

 از اعدامش مگه هست؟«

 .«یفهمی آرام گفت: »م ییصدا با

مدت   نیتمام ا  یعن یماندم.    رهیبه او خ  رانیحرفش ح  دنیشن  با

مدت،    نیداده بودند؟ تمام ا  ی باز  رنگیها من را با دروغ و نآن

و من را از فکر کردن با آن دور   کردندی م یرا از من مخف یاتفاق

 کردند!   یم

اک در وحشتن  ی پس اتفاق  دم؟یفهمی را م  زیامروز همه چ  یعنی

 آن داشتم؟ دنیشن ی برا یت یظرف ایراه بود. آ

 . نه؟«دیداد  ی مدت من رو باز نای ٔ  گفتم: »پس همه  یعصب

رانندگ   سکوت به  و  پرس  اشی کرد  دوباره  داد.  و   دم یادامه 

 . ختندیری وقفه م یتر روان شدند و ب عیسر میهااشک
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 شده؟یفرهاد؟ چ-

 بهت بگم.« تونمی و گفت: »من نم دیگز لب

آرام؛ طور  کمیو    شدند ی م  ی دفعه عصب  کی  همه به    ی بعد  که 

و من حاال به فرهاد شک کرده بودم.    کردمی ها شک معقل آن

م   نیبدتر جوالن  ذهنم  در  تشد  دادیاتفاق  را  دردم  سر   د یو 

لعنت  یول  کردی م اتفاق  برا  ی آن  ن  ی که  برگه  فتاده ی من    ٔ  بود. 

از حق  قانونی   پزشک از    ی زی. پس چه چدادی م  قتینشان  بدتر 

م  نیا محال،  دخترک  توانستی اتفاق    چاره، یب   یباشد؟ 

من از دست داده   ی های حماقتِ برادرِ کودک  ی را برا  شیهادخترانه

 بود.  

افسرده و   ،یها من بعد از آن شب و آن باغ لعنت سال  نیا  تمام

  ده یشده بودم، ترس از لمس شدن داشتم، ترس از بوس  ضیمر

  دم؛ یغم کش  دم،یبود! درد کش  ده یشدن داشتم! فرهاد مرا نبوس 

حال چه  در  بدبخت  دخترک  آن  قربان  یپس  که  او    ک ی  یبود؟ 

 تجاوز بود.
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مدمیترسیم  د،یلرز  تنم دروغ  خودم  به  داشتم  انگار    گفتم، ی. 

نم  شانیهاحرف باور  قلبم  ته  ب.  کردمی را   چاره؟یکدام دخترک 

 !خورمی م بیو دارم فر لرزمی حس کردم دارم م

رس  یکم دادگاه  به  اشک  میدی بعد  ادامه   ی هاو  را  راهشان  من 

. هرلحظه دلشوره و ترس در وجودم  گرفتندینم  انیو پا  دادندی م

و محکم    ی ها چطور انتظار داشتند که من قو. آنشدی م  شتریب

و   شدندمی   من  ٔ  که خودشان مسبب دلهره  یبرخورد کنم وقت

 کردند؟ی شدن را از من صلب م ی قو

را با چادرش پاک    میهالرزان و ترسان به سمتم آمد و اشک  مامان

 شده؟«یکرد و گفت: »آهو چ

  رو   »اون:  گفتم   و  زدم  پَس  بود، شده  بازوام  ٔ  را که حلقه  دستش

 .« دیبه من بگ  دبای شماها

 د؟«ینگران به فرهاد نگاه کرد و گفت: »فهم امانم

فهم  یچ موضوع  دنیفهم  دم؟ یرا  ا  توانستی م  یچه  از   ن یمرا 

 تر کند؟حالم مجنون 

 رو؟«  یمامان؟ چ دمیرو فهم ی گفتم: »چ بلند
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 . آروم باش دختر.«میابون یدستم را گرفت و گفت: »آهو تو خ بابا

  یصدرا در سکوت روبه رو. اهورا و  ختمیریو اشک م  دمیلرزی م

. برق اشک را در کردندی بودند و ما را نگاه م   ستادهیدر دادگاه ا

م  ی هاچشم به وضوح  ناراحتدمیدی اهورا   ٔ  و ترس درچهره  ی. 

باشم،    خواستندمی   چطور  هاآن.  بود  مشهود  صدرا آرام  من 

 زند؟ی م اد یکه در درون از درد فر یهنگام 

بد   های اتفاق  ٔ  همه  یباشم بابا؟ وقتبا عجز گفتم: »چطور آروم  

 .«چرخه ی تو سرم م

غمگ  صدرا و  کرد  ن یکالفه  »اشتباه  بامیگفت:  زودتر   دی. 

 .« می گفتی م

را از سر گرفته بود. فرهاد به سمتم آمد    شیهاونیو ش   هیگر  مادر

کرد و رو به جمع    ییو دستم را گرفت. به سمت در مرا راهنما

 .«فهمهی. ممیری گفت: »م

و    ی ها دست از لجبازنداشت. آن  یادهیکردن فا  ادیداد و فر   گرید

بزرگ بود که   ی . آن اتفاق به قدر داشتندی ناراحت کردن من برنم

 ی ها را به جنب و جوش انداخته بود. مگر تمام اتفاقات بد براآن

 نبود؟  رممکنیمن غ
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لعنت  ریز  درد  یِ لب  قدم   ی پر  با  و  نه چندان   ی هازمزمه کردم 

قرمز   ی هایرد سالن بزرگ دادگاه شدم. سالن از صندلمحکم وا

جا و  بود  شده  پر  قاض  گاهیرنگ  از    یخال  یحضور  نشان  و  بود 

قسمت دادگاه   نیزتریمتهم که وهم انگ  گاهی. جادادیاو م  امدنین

اول    فی رد  ی های . بر صندلانداختی بود، تمام تنم را به رعشه م

را فشردم و   یصندل   ی هالرزان دسته  ی هاو من با دست  م ینشست

 . میشد یهمه منتظر آمدن قاض

 ؟«یرا گرفت و آرام گفت: »خوب میهادست  مامان

نشانه  سرم به  پا  منفی  ٔ  را  لب  دادم.  گز  نمییتکان  و   دمیرا 

 هم گذاشتم.  ی را محکم بر رو میهاچشم

                      

 گذره؟یخوش م -

 خوبه.«  یلی. خی کودکانه گفتم: »آره کام  یذوق با

 تو خونه.  می. برن ییپا ای خب ب -

م  دیبا  نکهیا   ی ادآور ی  با بر  آموزشگاه  به  شش    گشتم، ی ساعت 

 شد.«  رید ی گفتم: »وا
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 کوچولو. شهینم رید -

 .« شهی گفتم: »م ی تاب بلند شدم و با لجباز  ی رو از

ها ساعت پنج را نشان  نگاه کردم. عقربه   امیبعد به ساعت مچ  و

 . دادندی م

 .گهیساعت د کی  ی وا-

 ؟یمن شی زنگ بزنم، بگم پ ی خوای م -

 .«دونمیشدم و با مکث لب بازکردم: »نم رهیبه او خ ی درنگ با

خانه باغ کوچک هول داد و گفت:    ریو مرا به سمت مس  دیخند

 .«گمی »پس نگران نباش بهشون م

 زدم و گفتم: »باشه.« ی لبخند

 زدم و گفتم: »باشه.« ی لبخند

داشت.    نیو دلنش  بایز  فضایی.  شدم   کوچک  ٔ  وارد خانه  همراهش

کرم  ی هاکاناپه  فرش  با  رنگ  ز  یسرخ  سالن    ی خاص  ییبایبه 

کننده    ره یخ  یساختگ   ی هازمیبا ه   ی نی تزئ  ٔ  نهیو شوم   دیبخشی م

 یاد یفر ارادهیپر از کتاب ب ی اقفسه دنیبود. با د
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ها را از و به سمتش پا تند کردم. با ذوق کتاب   دمیکش   یکوتاه 

 . داشتمی نشست برم  یآوردم و هر کدام که به دلم م   رونیقفسه ب 

 خوبه؟ -

برگشتم.    ام ده یبرگز  کتاب سمتش  به  و  گرفتم  دست  در  را 

 . گذاشتیم  شیرا به نما امی ادش میهاچشم

 خوبه.  یلیآره. آره. خ -

 .ی خودت بردار  ی برا یتونیم ی هر کدوم رو دوست دار-

 خودم نگه دارم؟ پس ندم بهت؟ ی برا -

 زد و گفت: »نه.«  ی لبخند

 .«یمن عاشق کتابم! مرس  ی و گفتم: »وا دمیکش ادیفر

 . ارمی. من برم شکالت داغ بکنمی خواهش م -

 باشه.  -

را   ییهاها پرداختم و کتابکتاب  ه یبق  ی از رفتنِ او به تماشا  بعد

ها را در  و با ذوق آن  داشتمی بود، بر م  یلیتخ  ی که ژانرشان فانتز 

آمد و به من که در انبوه کتاب    اریبعد کام  ی. کمگرفتمی آغوشم م

بگذارم.    زیم  ی ها را بر رو و کمک کرد تا آن  دیگم شده بودم خند
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هول داد   نهیمرا به سمت شوم  ز،یم  ی بر رو  هاتابک  دنیبعد از چ

 و کنارش نشست.

 . ن یبش -

  نه ینشستم. به شوم   ن یگرفتم و بر زم  شیهاداغ را از دست   فنجان

 غرق در افکارش شده بود. اریو کام میشده بود رهیخ

 ار؟« یامزدم: »ک شیرا شکستم و صدا سکوت

 زد و گفت: »جانم؟« یق یافکارش خارج شد. لبخند عم از

 ؟ ی وردین نجایوقت ما رو ا چیچرا ه-

»نم  یکوتاه  مکث گفت:  و  شادونمیکرد  تو خوش   دی.  با  فقط 

 .« گذشتی م

ب  دنیشن   با صدا  ارادهی حرفش  آرام  او  که  زدم  زد:    میلبخند 

 »آهو؟« 

 بله؟ -

 دوستت دارم! -

                      

 !داریخانم آهو پا -
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بر    یک   دمیکه نفهم  یقاض  ی مخاطب قرار گرفتن اسمم از سو  با

شدم و    اریسالن نشسته بود، هوش  ی مخصوصش در باال   ی صندل

 از عالم خاطرات خارج شدم. 

 !داریخانم آهو پا -

با    یقاض  زم؟یکوتاه زد و گفت: »آهو؟ عز  ی ابه دستم ضربه   مامان

 شماست.« 

 گفتم: »بله؟« آرام

 د؟« یگفت: »حاضر 

به فرهاد انداختم که با نگاه مهربانش به من قوت   یکوتاه   نگاهِ

 . دیقلب بخش

 بله.  -

 لطفاً.  دیکن  دایحضور پ گاهیدر جا -

کردم.    ی نگاه  گفتمی و سخن م  ستادمیای م  دیکه با  ی گاهیجا  به

آن جا  نیقیبه   م  گاهِیدر  عذاب  من  ساز،  و   دمیکشی سرنوشت 

فرسا طاقت  م  ییلحظات  سر  از  دستگذراندمیرا  به   میها.  را 

با    یصندل   ی هادسته شدم.  بلند  آرام  کمکشان  به  و  فشردم 
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ناهمگام به سمت جا  ی هاقدم و در    ردمحرکت ک  گاهیسست و 

 باشم.  ی قو دیکه با کردمیراه، مادام با خود تکرار م یط

 ی به من کرد و سر  ینگاه  یقرار گرفتم، قاض  گاهیکه در جا  یوقت

 !«دیاوریبعد گفت: »متهم را ب  یتکان داد و کم

ب  دنِیشن   با را  سدیاوری»متهم  در  نفسم  و   نهی.«  شد  حبس 

اراده گرد شدند    ی ب  میهاکردند. چشم  دنیشروع به لرز  میهادست

به در بسته خ شدم که چند لحظه    ره یو راه تنفسم بسته شد. 

چگونه    دانستمی و من نم  آمدی. او م آمدیو او م  شدی باز م  گرید

شد؟ چه حس ب  دایپ  یخواهم  کرد؟  تند    اخواهم  در،  باز شدن 

حبس کردم و در دل خدا    نه یرا بستم و نفسم را در س  میهاچشم

صدا زدم.  صدا  و    یمحکم  ی هاقدم  ی را  زدند  زنگ  گوشم  در 

م  ترکینزد حس  وجود  تمام  با  را  حتکردمی شدنشان    ی . 

 را بشمارم! شانیهاتعداد قدم توانستمی م

 لب زمزمه کردم. ریز

 آروم باش. -

مستقر شد،    گاهشیگرفت و او بر جا  انیها پاقدم  ی که صدا  یوقت

  ی ن سنگی  ٔ  سرم را باال نگرفتم. متوجه  یرا باز کردم ول  میهاچشم
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آشنا قدرت  امبهیغر  ِینگاهِ  با  و  منظم  نا  قلبم  به    اریبس  یشدم. 

م  امنه سی   ٔ  قفسه  ٔ  وارهید تا    شیو صدا  کردی برخورد  به حتم 

 .  دهیاو هم شن  گاهیجا

بعد سرم را باال    یکردم آرامش خود را حفظ کنم پس کم  یسع

 یشدم. خودش بود ول  رهیمردد به آن طرف خ  یکردم و با نگاه

زخم از  صورتش  بود.  شده  و   یخون  ی هاشکسته  بود  شده  پر 

موها  شیهاشانه  بودند.  افتاده  عقب  شده    ده یژول  شیبه  بلند  و 

به هبر صورتش و خراش  شیآن ته ر  یبودند ول از    چیها  وجه 

 .کردیکم نم  تشیجذاب

بود. نگاهش همان نگاه شش سال گذشته بود    رهیهم به من خ   او

 ! شدی . او اعدام مت یبه درد، به غم و به عصبان ختهیآم یول

را که دخترشان به دست    ی ابه اطراف انداختم تا خانواده  ی نگاه

ب بود را  شکسته   ی از دختر  ی اثر  چیه  یول  ابمیاو بدبخت شده 

 افت؟یی در کنار من حضور م دینبود. مگر او هم نبا

نبودم.    شیهامن متوجه صحبت  ی شروع به صحبت کرد ول  یقاض

در نوسان بود. با    ینگاهم مادام به جمع سالن و آن مردک عوض
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سست    شتریو بدنم ب  ختیری فرو م  شتریهر بار نگاه کردن قلبم ب 

 کردم...  ادی گرید ی به اشک نشست و بار میها. چشمشدی م

ب  دنیشن   با صدا  ارادهی حرفش  آرام  او  که  زدم  زد:    میلبخند 

 »آهو؟« 

 بله؟ -

 دوستت دارم! -

 شدم و بعد گفتم: »منم دوستت دارم.«  رهیبه او خ  هیچند ثان  ی برا

 مردد گفتم، با مکث.   یول

داشت    یخاص  ی نگاهش را به من دوخته بود، نگاهش معنا  اریکام

 نگفت.   ی زی. اما چزدی برق م شیهاچشم  دم،یفهمی که نم

 ؟ ی به بابام زنگ زد -

 آره.-

 .ریتعم  ی رو داد اتیتو که گوش  یول-

 خط تلفن داره.«  نجایو گفت: »ا دیخند

 گفت؟ یآها. چ -
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 گفت اشکال نداره. -

 حرفش گرد شد و بلند گفتم: »امکان نداره!«   دنی با شن  میهاچشم

 تعجب نگاهم کرد و گفت: »اجازه داد واقعاً.«  با

 لب زمزمه کردم. ریز

 .شهی نم -

 چند ساعت البته.  ی برا -

 دنبالم؟« آدیو گفتم: »خودش م دمیگز لب

 .«برمت ی به من کرد و گفت: »نه من م ی قیعم نگاه 

 باشه.  -

 بخور. سرد شد.  -

درونش را آرام   اتیشدم و محتو  رهیخ  میهافنجان در دست  به

 . شدی خاطره م نیق یبه  نشیری. طعم شدمیآرام نوش

 خب کدوم کتاب رو شروع به خوندن کنم؟ -

گرفت. سرم را بر    میهاو فنجان را از دست   دیدر آغوش کش  مرا

 .«الیخیگذاشت و گفت: »فعالً کتاب رو ب شیزانو ی رو
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 لرزان.  یزدم و خودم را غرق در آغوشش کردم. آرام بود ول  لبخند

 ؟« ی : »خوبدمیپرس

 .«دونمی گفت: »نم نیکرد و غمگ  یمکث

 شه؟«ی تعجب گفتم: »وا مگه م با

 آره.-

 . ی فکر نکنم خوب باش-

 ؟«یبخشی گفت: »آهو من رو م مقدمهی و ب ناگهان

 گرد شد.  میهاشدم و چشم ترمتعجب 

 چرا؟  -

 انداخت و گفت: »ببخش فقط.« ریبه ز سر

 شده؟«  ی زیچ ار،یگفتم: »کام نگران

 لب زمزمه کرد. ریز

 نه هنوز.  -

 ؟یچ یعنی -

 ! یبفهم دیشا -
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شده بودم، گفتم: »حالت    جیسر و تهش گ  یب  ی هاکه از حرف  من

 ها!«داداش ستیخوش ن

 آره. -

 !« ی اوونهیگفتم: »تو د ریمتح

 تکرار کرد: »آره.« دوباره

زدم و گفتم: »وا   ی اآمدم و به صورتش ضربه   رونیآغوشش ب   از

 !«ار یکام

دوخت. آرام گفت: »من   میهاگرفت و به چشم  نیرا از زم  نگاهش

 دوستت دارم.« یلیخ

  ی را نوازش کردم و گفتم: »باشه. منم دوستت دارم. ول  دستش

 ؟« یچ یعنی حرفات  نیا

از ز  دستش با لحن   دی دستم کش  ر یرا  بلند شد.  سرد گفت:    یو 

 .«یفهمی»م

بار از شدت تعجب، دهانم باز ماند. نه به    نیا  شیصدا  دنی شن  با

 !اشیو نه به سرد شدن ناگهان  شیپ قی دقا نیلحن غمگ

 گفتم: »تو چته؟« بلند
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 !«یفهمی شد و گفت: »م یاتاق  وارد

کتاب  با سمت  به  متعجب  او،  »جود رفتن  کتاب  و  رفتم   یها 

 . صفحه اول را باز و شروع به خواندن کردم. دمیآبوت« را برگز

حضور    ۀساعت غرق در کتاب و داستان شده بودم و متوج  م ین

او، سر بلند کردم و    ی ه با صدا زدن اسمم از سونبودم ک  اریکام

 گفتم: »بله؟«

 . کارت دارم. نجایا نیبش  ایکتاب رو ببند. ب -

ب  ی جد  ۀچهر  دنید  با بر    ی و مصممش  و  بستم  را  اراده کتاب 

 نشستم و منتظر به او چشم دوختم. شیکاناپه گذاشتم. روبه رو

 حرفام مهمه.  -

 و گفتم: »خب؟« دمیدهانم را بلع آب

 که دوستت دارم.  یدونی م -

  شتر یکردم که ادامه داد: »و من ب  دییهم گذاشتم و تأ  ی رو  چشم

 .« خوامیم یدوست نیاز ا

  ؟«یچ یعنیگفتم: » متعجب

 .« یکه باهام ازدواج کن  خوامیکرد و بعد گفت: »م   یکوتاه  مکث
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 ی گرد شد، اندازه   میهاحرفش و هضم کردنش، چشم   دن یشن  با

 تو؟«  یگی م  یبلند گفتم: »چ  یتا گردو. مردد و عصبدو

»  یکمرنگ  اخم گفت:  و  من    یعنیکرد  عشق  متوجه  حاال  تا 

 !«ی نشد

 !« یگفتم: »تو برادرم یو عصب  دمیگز لب

 !« ستمین ؛ یکنی زد و گفت: »اشتباه م ادیفر

 گفتم: »من رو ببر خونه مون. زود.«   یعصب

 پنبه دانه!« ندیو گفت: »شتر در خواب ب دیخند

چه   دانمی را که نم  ییهابر صورتش زدم و اشک  یلیاراده س   یب

 ؟« یزنی هارو محرف نیرا پس زدم و گفتم: »چرا ا  ختیهنگام ر

 ! یچون من عاشقتم لعنت -

و گفتم: »م  میهاو دست  دمیگز  لب من    یدونیرا مشت کردم 

 چند سالمه؟«

 !«ست یو گفت: »برام مهم ن دیکش ی بلند ادیفر
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ترس  اد یفر  از از جا   دمیبلندش  به سمت   ی و  و  بلند شدم  خود 

سو به    نیتلفن از ا  افتنی  ی آشپزخانه کوچک رفتم. نگاهم را برا

 . دادمی آن سو م

 کجاست؟ کجاست؟ -

 .«ستیبلند سر داد و گفت: »ن ی اقهقه 

 !« ی فکر کردن، بلند گفتم: »تو...تو زنگ نزد یاز کم بعد

 زد و گفت: »نه نزدم.«  ی زخندپو

به شماره افتاده   میهاسرخ شده و نفس   نیقیاز خشم به    صورتم

 . د یتپی شده بود و قلبم نامنظم م سیاز اشک خ میهابود. چشم

 ؟ یکنی م کاری...چی تو...تو دار -

 .کردمی م دیکه از قبل با ی کار -

 من رو ببر خونه!  ؟یچ -

 اونه!  ریتقصاش با بابات حرف زدم. همه -

 ؟یگی م یچ -

 ...یکردم. به بابات گفتم دوستت دارم ول ی ازت خواستگار -
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اش گفتم:  احمقانه   ی هاگرد شد. متعجب از گفته   شتریب  میهاچشم

 ؟« ی کرد  کاری»تو چ

 کردم. گفتن نه!«  ی پوزخند زد و گفت: »ازت خواستگار دوباره

 !«ی تو برادرم بود اری گفتم: »کام  بلند

 وقت نبودم. چی نه ه -

 ...تو...تو از اول؟« یعنی یعنیگفتم: » دیترد با

 گفت: »آره!« ی جد

ام در سرم رژه رفتند و  خانواده  ی هاافتادم و تمام حرف  نی زم  بر

 امانشان قلبم را پر جنب و جوش کردند.  یهجوم ب

 ...« یلی. خیپست یلیگفتم: »تو خ ی ناباور با

 سرد شده بود. گفت: »هنوز نشدم.« نگاهش

 ! من دوستت داشتم.« ی اوونهی: »تو ددمیکش ادیفر

 .« ی زد و گفت: »االن هم دار  یحس یب  لبخند

گفتم: »نه،    یمحکم  یینشست و با صدا  امی شانی بر پ  یپررنگ  اخم

 ندارم.«
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  قِ یاز احساسات دقا  ی نقش بست و عار  شیهابر لب  ی پوزخند

 آهو.« یه باش داشت ی گفت: »مجبور  ش،یپ

نثارش کردم و گفتم: »من رو ببر    ییسمت در رفتم و برو بابا  به

 خونه.«

 را باز کرد و گفت: »نه.«  یکاناپه نشست. کتاب بر

محکم ضربه زدم و گفتم:    اشنهیسمتش هجوم بردم و بر س  به

 »من رو ببر خونه!«

بر    تری زد که عصب  ینکرد و کتاب را ورق  میهابه حرف   ییاعتنا

 را روانه کردم. میهامشت  شیهاشانه 

 من رو ببر. من رو ببر. مامانم نگرانمه. -

زد    یپا انداخت. پوزخند صدادار  ی از خودش دور کرد و پا رو   مرا

 زد.  گرید یو کتاب را ورق

 احمق!  گمی م یچ ی شنوی م -

پرت   ن یبه خون نشست و مرا محکم به زم   شیهاچشم   ناگهان

 آورد. کرد و به سمتم هجوم 

 ؟یگفتیتو االن چ -
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عصبان  اشنه یس پا  تی از  و  مثل    شیهاو چشم  رفتی م  نیی باال 

  که یت  که یگرسنه سرخ و گرد شده بود. زبانم بند آمد و ت  ی ببر

 .«یچی...ه یگفتم: »ه

 احمق.«  ی لگد زد و گفت: »تو گفت میبه پهلو محکم

 و گفتم: »نزن.«  دمیکش ی بلند ادیفر ش،یدرد طاقت فرسا از

پهلو  دستم به  پ  میرا  به خودم  درد  از  و  عجز دمیچ یگرفتم  با   .

 ؟« ی شد ی نطوری گفتم: »تو چرا ا

 ره یاش تقصگفت: »همه  یبه شماره افتاده بود و عصب  شیهانفس 

 .« دمی باباته! بهش نشون م

 . ی اوونهیتو د اری کام -

بلندم   ادیاراده فر  یراستم ضربه زد که ب  ی تر بر پهلو  ی قو  دوباره

هم گذاشتم و لبم را    ی را بر رو  میهابه آسمان رفت. از درد چشم

 تا درد وحشتناکش کمتر شود. دمیگز

به سمتم گرفت و گفت: »دفعه   دیتهد  ۀاش را به نشاناشاره   انگشت

 با تو.« دونمی من م  ،یبا من دهن به دهن کن گهید
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 ار ی هم گذاشتم و گفتم: »تو کام  یشم بر رو. چدمی دهانم را بلع  آب

 .«ی ستین

 و بلند گفت: »خفه شو.« دیکش ادیفر

اش به سمت در سالن رفت و آن را قفل  حرف کوبنده   انِیاز پا  بعد

شد و در را محکم بهم کوفت. من هم تا    یکرد. سپس وارد اتاق

ام  و از نگران شدن خانواده  ختمی اشک ر  میآرام گرفتن درد پهلو

هم افتاد و به   ی بر رو میهاکه چشم ی در دل ضجه زدم تا هنگام

 خواب رفتم.

 ک ی را در    شیانداخته بود و پاها  ریکردم. سر به ز  یاو نگاه  به

  د؟یدیگذشته عذاب م  عیاقفل کرده بود. او هم از تکرار وق  گرید

با د نگاه کردم.  به جمع سالن  بعد  زمان    دنیو  مامانش که در 

ب  نمی خاله شه  ام،یکودک ر  یبود،  اشک  آرام ختمی اراده  او هم   .

اش  در نوسان بود. چهره   رشو نگاهش به من و پس  ستیگری م

 یدانست ول  یک ی  اشیاو را با جوان  شدیشده بود که نم  ریآنقدر پ

به    ی. لبخند تلخشناختمینگاه مهربانش را هنوز م  نیمن رنگ ا

 لب زد: »متأسفم دخترم.« نی من زد و شرمگ 
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برا  متأسف  توانست ی نم  چگاه یه  گریکه د  ی پسرش. پسر  یبود 

مادرش حق   ایتنها. آ  ی در کنارش داشته بود. او تنها بود، تنها

 شدن از او را داشت؟ بی نصی ب

 دخترم؟ ی دیادامه م -

او معطوف کردم و آرام   ی نگاهم را به سو  یقاض  ی صدا  دن یشن  با

 .«میشنوی سرتکان دادم که گفت: »م

بود و مادام   ی. عصبزدی با من نم یروز گذشته بود و او حرف کی

  ی ول  کردینم  ی ابلند من توجه   ی ادهای. به فردیغری با خودش م

 تا ساکت شوم.  کردی م  یاخم پر رنگ اد،یز تی از عصبان  یگاه

 تکرار کردم. دوباره

 من رو ببر خونه. -

گرفتم.    ی جمله آلرژ  نیگفت: »به ا  یسمتم پا تند کرد و عصب  به

 نگو. اه.«  نقدریا

 گفتم: »چه بهتر! من رو ببر خونه.« ی و لجباز یسرتق با
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 ام ی نی افتادم. ب  ن یبر زم  ارادهیمحکم به صورتم زد که ب   ی ای لیس

  ی شد. با نگاه   ی سفت برخورد کرد و خون گرم از آن جار  نی به زم

 پر از نفرت گفتم: »ازت متنفرم.«

 کرد و گفت: »ببر صدات رو.« اخم

پا تند کردم و در را محکم بهم کوفتم که    ییسمت دستشو  به

 !« یداد زد و گفت: »وحش

تبع   من به  فر  تی هم  بلندتر  او   یو گفتم: »خودت  دمیکش  ادیاز 

 .« وونهید

شدم.    رهیخ  نهیروحم در آ  یسرخ و ب  ۀ زد و من به چهرن  یحرف

.  دیایرا با آب شستم و سرم را باال گرفتم تا خونش بند ب   امی ن یب

 را با آن خشک کردم.  امی نی برداشتم و ب یدستمال

را دوست نداشتم. مثل قبل    نیترسناک شده بود و من ا  ار یکام

 بود.   یعصب زد؛یمهربون و خندان حرف نم

عقلش را از دست داده    توانست؟ی کرده بود؟ چطور م   ی خواستگار

که    ستین  ی زی اتفاق، چ  نیا  دانستمی م  یبود؟ دوازده سالم بود ول

 .  دیایب ش یسن پ نیدر ا
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 در  اصال  ؟ی نبود. خواستگار  ی طورنیا  ار یاو را زده بود؟ کام  بابام 

 . دی گنجیمغزم نم

قرار بود    ی چه اتفاق  دانستمیداشتم. نم  ی و احساس بد  دمیلرزی م

 .بود ی ترس قو نیو ا دمیترسی م دانستمی فقط م د،یایب  شیپ

صدا  ستادهیا  نهیآ   ی روروبه   هنوز که  را    ادیفر  ی بودم  بلندش 

 . دیو چهار ستون بدنم لرز دم یشن

.  د یتا آخر عمرتون عذاب بکش  کنمی م  ی کار  ای  دیگی بله رو م  ای  -

 بد!  یلیخ د،یکرد می بد عصب د؟یفهمی م

 زد؟ ی چرا عربده م گفت؟ی م یشده بود؟ چ یچ

  ی ندارم ول  ی که باهاش کار  دیکه گفتم! اگر موافقت کرد  نیهم  -

 ... دیاگر نکرد

ناخن  دمیگز  لب م دمیرا جو  میهاو  فقط    خواستمی .  برم خونه، 

 توانستمی . نمدمیفهمیرا نم  گرید  زیچ   چی. هدونستمی را م  نیهم

 .ب یعج یل یبود خ بیرا درک کنم، برام عج  اری رفتار کام نیا

 دفعه قهقهه بلندش را سر داد. کی
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!  دمی! دو روز بهتون وقت مادیو خبرش براتون م  لم یباشه، پس ف  -

  زنم یزنگ م  گهی. دو روز دد یفقط دو روز! خوب فکرهاتون رو بکن

 جواب بله باشه!  دوارمیام

 . دیبعد دوباره عربده کش  یساکت شد ول  قهیدق چند

نکن  - کن   س یپل  د یتونیم   دی فکر  جلو  د، یخبر  و    ی آبروتون  در 

االن   نیکارت رو هم هم  میس  نیآبرومند! ا  ی آقا  رهیم  هیهمسا

 . دیکن ینم دایاز من پ ی رد چی سوزونم. ه یم

 یچیچه خبر بود؟ چرا ه  نجایا  گفت؟ ی م  یآبرو؟ چ  س؟ی پل  لم؟یف

 . دمیفهمینم شیهااز حرف

  خواستم ی که م  ن ی. همدمیترسیم   یلیبروم، خ  رونیب  دمیترسی م

بلند    زدی اش که اسمم را صدا معربده   ی کز کنم صدا  ی اگوشه 

 را گم کردم و سر خوردم.   میدست و پاها  ش،یشد و از ترس صدا

بود که از   نیسنگ  نقدریبه سنگ دستشور خورد و ضربه ا  سرم

ج ه  دمیکش  ی اخفه  غیدردش  بعد  و    دمینفهم  زیچ  چیو 

 بسته شد.  میهاچشم

تار بود و سرم   دمیرا باز کردم. د   میهاسرم، چشم  ین یحس سنگ   با

 .کردیدرد م
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 را به نور عادت دادم و بلند شدم.  میهاچشم ی سخت به

کش  هوشیب سرم  به  را  دستم  بودم؟  درد    دمیشده  حس  با  و 

 . دمیکف سرم، نال  یوحشتناک

  یی هاآدم  کردمی فکر م   شهیهم  رفتم،ی بار بود که از حال م   نیاول

ب  احساس  شوندی م   هوشیکه  حاال   کنند ی م  دایپ   یچه  و 

خالیاحساس  چیه  دم،یفهمی م ه  ی!  پوچ!  حس    زیچ  چی و  را 

را حس نکرده بودم، انگار در    ز یچ  چی . چون من هم هکردندینم

.  ی شوی م  داریب  ی و بعد ناگهان  ی رو ی مطلق به کما م  یکیتار   کی

م  برا  یدانی فقط  انگار  طوالن  ی که  حضور   ی نبود  ی ایمدت  و 

 . ی نداشت

 

خواب  ی برا  کردمی م  فکر بودم،  خواب  ساعت  ه  یچند    چیکه 

را در   زیچ  چیکه ه  یدر آن وجود نداشت. خواب طوالن  ییایرو

 آن حس نکردم.

با کام  دواری. امدمیدر را گرفتم و کش  رهیدستگ رو  روبه   اریبودم 

 را بشنوم.  شیادهایفر ی صدا خواستینشوم چون دلم نم
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به صورتم زده شد و    یکه قدم اول را گذاشتم، مشت   نیهم  یول

 افتادم و درد سرم چند برابر شد.  نیزم ی اش بر رو از ضربه

 زدم.  ادیفر

 وونه؟ یچته د -

  ن یخشمگ  ی هم فشار دادم که صدا  ی را بر رو  م یهادرد چشم  از

 . دی به گوشم رس اشی و عصب

!  ی اینم  رونیب  ییتو دستشو  یساعته رفت  کیتو؟    ایمن چمه؟    -

 ؟ی دیجواب نم یکنی ناز م  ،زنمیساعته دارم صدات م کی

قلبم شکست و ناراحت شدم. چقدر زود   ش،یهاحرف   دنیشن   با

 . شدیم وانهیو د یچقدر زود وحش  کرد،ی قضاوت م

خوردم.   زیو ل  دمیترس  ،ی دیکه کش  یغی. از جکردمی من ناز نم  -

 شدم.   هوشیسرم خورد به دستشور و ب

رو  و بر  را  دستم  قطره  ی بعد  و  گذاشتم  سرم  از   ی کف  اشکم 

 .ختیچشمم ر ی گوشه 

 مامانم.   شیتو رو خدا منو  ببر پ  ار،یمنو ببر خونه کام -
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  نم یشده باشد، کنارم زانو زد و گفت: »بب   مانیانگار که پش  اریکام

 سرتو.«

 . دم ینال

 بهم دست نزن. فقط ازم دور شو و منو ببر خونه.  -

 نکن.   یمنو عصب نمی آهو، بذار بب نمتیبب  -

 گرفت و هق زدم. امهیگر

  شم، یم  تیدارم اذ  ار؟یکام   یکنیکار م  یچ  ی کنم؟ دار  یعصب  -

خبر    ه؟ یچ  لمیخونه؟ ف   ی بری! چرا منو نمی ترسونی منو م  ی دار

 فقط منو ببر خونه تو رو خدا. ؟ی زدی حرف م یبا ک ه؟یچ

 . کنمی کار م یدارم چ دونمینباشه آهو. خودم م تیتو کار -

 . دم یکش غیج

 خوامی تو باشم! م  شیپ  خوامیباشم! نم  نجایا  خوامی من نم  یول  -

 گه ی. دشتیپ  شم یم  تیمن دارم اذ  ؟یفهمی مامانم! م  شی برم پ

 دوستت ندارم. 

 کردنم ادامه دادم.  هیبعد به گر و

 سرم... سرم...   -
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 ؟«یشیبلند شد و گفت: »قرص بدم خوب م یعصب  اریکام

 ببر.   کنمی مامانم، خواهش م  شی . منو ببر پدونم یمن چم -

من دلم   برد؟یچرا مرا نم   د؟یفهمیچرا نم  ختم،ی با عجز اشک ر   و

 ! خواستی مامانم را م

 کنم.  دا یپ دوارمی. امارمیقرص ب رمی م -

 باغ خودتونه؟  نجایاصال ا -

 نگاهم کرد.  ی و جد  خشک

 نباشه آهو.  ت یگفتم تو کار -

فرار کنم و   خواستی فرار کنم، دلم م خواستمیبعد دور شد. م  و

نبود    ی نبود که من دوستش داشتم. برادر  یکس  ار،یکام   نیبروم. ا

و   زدیمامان و اهورا در سرم زنگ م  ی هاحرف  کردم،ی که فکر م

 .کردی تر محالم را خراب

دادم که    اریبلند شدم و نگاهم را به کام  نی زم  ی از رو  ی سخت  به

 خارج شده بود.  دمید  ی از جلو
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خودم را به در رساندم    یده قدم جلوتر بود، به سخت  یخروج  در

با قلب بلند م  یو  از ترس و استرس  در را   رهیدستگ   دیکوبی که 

 باز نشد. قفل بود.  یفشار دادم ول

نکردم.  دا یپ ی زیگشتم اما چ دشیدنبال کل  جیو گ  دهیترس

شده    ی زندان  نجای. من اافتادمیدارم از ترس پس م   کردمی م  حس

را باز    یدر کوفت  نیتا ا  گشتمیم   دیبودم! اما با سماجت دنبال کل

 کنم. 

.  شد ی مامانم تنگ م  ی دلم برا  شتریو هر لحظه ب  ختمیری م  اشک

قلبم از جا کنده شد.  اش،ی عصب ی صدا  دنیشن با

ها؟  ؟یکنی کار م یچ ی دار -

لرز  میهادست به  شروع  ترس  ه  دنیاز  ا  چیکردم،  نقدریوقت 

 بودم.    دهینترس 

برم خونه. خوامی من... من فقط م -

 نیزم  ی را محکم گرفت و مرا رو   میبه سمتم آمد و بازو  یعصب

 سالن پرت کرد.   ی و گوشه  دیکش

. آمدندی بند نم میهاو اشک کردیوجودم درد م ی همه
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 ه! تو رو خدا بسه! فقط منو ببر خونه.بس کن! بس اری کام -

 دفعه بلند عربده زد.  کی

  گهیبار د  کیگرفتم! خفه شو آهو، خفه شو!    ی جمله آلرژ  نیبه ا  -

 .ی اری که خون باال ب زنمتیم ی برم خونه، جور خوامی م  یبگ

نم  هق و  سع  توانستمیزدم  بکشم.  نفس  ترس   کردمیم  یاز 

 را خفه کنم، اما موفق نبودم.  میهاهیگر

ب  سرم اشک   میپاها   نی را  آرام  و  کردم  گرد  را  خودم  و  گرفتم 

 .ختمیر

ا  چرا کام  نیبه  به  آمدم؟ چرا  بچه   اریباغ  اعتماد کردم؟ چقدر 

 بودم! چقدر بچه بودم! 

 شد.  دایپ اری کام یساعت دوباره سر و کله  مین  بعد

 غذا بخور آهو.  ایب -

 .«خوام ی گفتم: »نم آمدی م رونیاز ته چاه ب  ییصدا با

 شد.  تری بلندتر و عصب شیصدا

 غذا بخور. ایگفتم ب  -
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 خشکم را تر کردم. ی هادهانم را قورت دادم و لب آب

 باشه...  -

  خواست، ی که دلم نم  ی زیشدم. تنها چ  ره یخ  میهمبرگر جلو  به

 همبرگر چرب بود. نیهم

 . دمیزدم و آه کش  چیبه ساندو ی گاز یاکراه و خستگ  با

 . خوردیخودش را م چیهم ساندو اریکام

نگاهش را به من دوخته بود که باعث شده بود    قهیچند دق  ی برا

 برود. نیی پا میاز گلو یبه سخت میهالقمه

 آهو...  دیببخش -

چهره  دنیشن  با به  و  گرفتم  باال  را  سرم  و   مانیپش  ی حرفش 

 شدم.   رهیخ نش یغمگ

  ی حت  خواستی. دلم نمدمیلرزیکرده بود و م   ریگ   میدر گلو  بغض

 بمانم.  نجای ا ی گر ید ی ه یثان

کردبخشمتی نم  - بد  باهام  م  ،ی .  ببر  خوامیازت   ی منو 

 مون. خونه

 را مشت کرد.  شی هاگرفت و دست  نییرا پا سرش
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 .تونمی نم -

 جمع شد.  میهااشک در چشم دوباره

 ؟یتونیچرا نم -

  رون یکه از ته چاه ب  ییشد و با صدا  رهیخ  سمیخ  ی هاچشم  به

 از دستت بدم.« خوامیگفت: »نم آمدی م

 ؟یکار کن  یباهام چ ی خوای م -

 زد. ینی غمگ لبخند

 . کارچیه -

 . ی دست روم بلند کرد ،ی تو منو زد ؟یمطمئن  -

 زدم.  ادیکه فر دیلرزی م شی هاچشم مردمک

 ؟ یمنو بزن  ی خوای بازم م -

 آهو، ولم کن.  دونمی نم -

 . دیلرزی با صدا شدند و قلبم م میهاهقهق

 مون. منو ببر خونه  ار،یمون کاممنو ببر خونه  -

 جمله رو نگو. نیگفتم بس کن. ا -
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پ  یپ  میهااشک دلتنگ   ختندیری م  ی در  احساس  دل  ته  از    ی و 

 برادرهام. ی بابام، برا ی مامانم، برا ی برا کردمی م

 برم. منو ببر تو رو خدا! خوامی برم خونه، م خوامی م -

 بخور غذاتو. -

شد و در را بست و من را با    یبعد بلند شد و رفت. وارد اتاق  و

ظرف انداختم و    ی را تو   چیو ترسم تنها گذاشت. ساندو  یدلتنگ

 .ختمیگرفتم و آرام اشک ر میپاها نیسرم را ب

آه و ناله،   اد،یهفته گذشته بود و کار من شده بود داد و فر  کی

زل زدن به   دن،یفحش خوردن و فحش شن  ار،یدعوا کردن با کام

هفته خودم را در آن حبس کرده بودم و فکر   کی که    یاتاق  وارید

به حرف بابت گشتن و    ی ها کردن  اهورا که چقدر مرا  مامان و 

 .کردندی سرزنش م اریکردن با کام  ی باز

کردم. منِ دوازده   یچه اشتباه   دمیفهمی حاال م  دم،یفهمی م  حاال 

ا در  بزرگ   کی  نیساله  سال  دو  انگار  بودم. حاال هفته  تر شده 

و غصه   دمیفهمیمعنادار شده بود، حاال م  میمردم برا  ی هاحرف

 ی اعتماد کردنم، برا  م،یهای بازبچه  م،یهای سادگ  ی برا  خوردمی م

 . یو عوض رتیغی ب  اریدوست داشتن کام
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اتاقم از    کی  نیجا کنده شد و صورت سرخ و خشمگدفعه در 

کنار    یو به صندل  زدی نفس نفس م  تی. از عصبانداریپد  اریکام

 . دیکش  ی دارزد و نفس کش  ی تختم لگد

تر شده  و خشن  تری عصب   شهی. از همدمیلرزی ترس به خودم م  از

 بود.

 آهو. کننی ! باورم نمکننی باورم نم -

را که از ترس و استرس خشک شده بود تر کردم و گفتم:    میهالب

 ؟« ی»چ

 .زدی و نفس نفس م دیکشی ببر خرناسه م  مثل

.  کننیم  دامی پ   کننی ندارم، فکر م  ی باهات کار  کننی فکر م  -

 . دمیبهشون نشون م دم،ی بهشون نشون م 

  سیسرخم را خ  ی هارا راه خود را از سر گرفتند و گونه   میهااشک

 کردند. 

 ار؟یکام  یگی م یچ -
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 کیهفته وقت دادم بهشون،    کیات!  ات آهو! خانوادهخانواده  -

 تش یهاشون اذ! دارن با حرفکننیم  تیهفته! مامانمو دارن اذ

 . کننی م

 .ترسمی آروم باش، من م کمیتو رو خدا  اری کام -

عربده  کی »با  دیکش  دفعه  گفت:  بای بترس  دیو  که  معلومه    د ی! 

 !« یبترس  دیبا ی چطور دمی! نشونت م ی بترس

به صورتم زد که از شدت   یمحکم  یلیبعد به سمتم آمد و س  و

 خورد. واریسرم، محکم به د نشیسنگ ی ضربه 

ج  از نال  دمیکش   غیدرد  عصب  دمیو  و   نیبود، خشمگ  یاما  بود 

رو   یتمام  تشی عصبان از  مرا  رو  ی نداشت.  و  کرد  بلند    یتخت 

فرار   ی برا  یزد و فرصت   میرا به پهلوها  شیانداخت. لگدها  ن یزم

 .دادیکردن به من نم

د  توانستمینم بزنم،  او    غی ج  توانستمینم   گریحرف  به  و  بکشم 

 بس کند، ادامه ندهد.  میبگو

»   ادیفر  با بگو!    ی زیچ  کیگفت:  نزنمت!  که  بگو  بگو  آهو!  بگو 

 التماس کن!«
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 . آمدینم رونیام باز حنجره میصدا اما

وحشتناک   امنه یلگد زدنش ادامه داد و درد در پهلو و قفسه س   به

 شده بود.  ادیز

لعنت  - بگو داره صدات ضبط    یدِ  بگو بس کنم!  بگو!  نزنم!  بگو 

 !شهی م

  شد؟ی ضبط م میصدا

بزنم اما انگار الل شده بودم،    ادیفر  خواستمی م   م،ی بگو  خواستمی م

 از ترس الل شده بودم، از درد الل شده بودم! 

باز   میهاآرام شده بودند اما من حس نداشتم، چشم  شیهاضربه 

 . دمیکشیو درد م شدینم

 . د یبه گوشم رس فش یخسته و ضع ی صدا

 . سوزهی من دلم نم ار،یدر ن ی نزنمت؟ مظلوم باز  یگیچرا نم -

به او گفته بود    یحالش خوب نبود. بابا چ  سوخت،ی دلش م   اما

 بود؟  ختهیروانش را بهم ر نطوریکه ا

عصبان  کمربندش با  با صدا  ت یرا  که  بزند  خواست  و   یدرآورد 

 .«های گفتم: »نزن  یفیضع
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پ  از به خودم  م  دمیچیدرد  ناله  نجات    ی. چرا کسکردمی و  مرا 

و مرا پناه    شدیوارد نم  ی در کوفت  نیاز ا  چکسیچرا ه  داد؟ینم

 داد؟ ینم

گذشته آهو، بگو به باباجونت. صدامون داره ضبط    یبگو بهت چ  -

 براش بفرستم.  خوامی م شه،ی م

مکانم رو لو دهم چون    توانستمی لب از لب باز کنم. نم  توانستم

 .کردی ام حذف مضبط شده   ی بود و آن قسمت را از صدا   دهیفای ب

 با منو نجات بده...« گفتم: »با  فقط

 میها. حالم خوب نبود و چشمدمی را شن  اریپوزخند صدا دار کام   و

 شدم. هوشیشد و از درد ب  نیسنگ 

. شده  کردمیم   ی باز  میروز گذشته بود و من با سوپ جو  چند

و ترس   یبا درد و دلتنگ   شیمتحرک که روزها  یمرده   کیبودم  

چه   کرد؟ینم  دایمرا پ  یچرا کس  آمد؟ی نم  سی. چرا پلگذشتی م

 خبر بود؟! 

شده بود   ترن یشده بود و خشمگ  تری عصب   اریچند روز کام  نیا  در

م  توانستمی م خودش  با  که  را    ی کار  خواهدی نم  گفتی بشنوم 

 .«کنم یرو نم کارن ی: »نه... نه من اگفتی انجام دهد. مدام م
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بود که چند روز ذهنم را مشغول   یسوال  نیرا؟ و ا  ی چه کار  اما

 کرده بود. 

مثل پسرها    نکهیفکر کرده بودم و از ا  میچند روز به رفتارها  نیا

 خواستی دلم م  شهیشده بودم. هم  زاریرفتار کرده بودم از خودم ب

ه حاال  اما  باشم.  راحت  باشم،  آزاد  باشم،   ی زیچ  چیپسر 

 خواستمی پسر باشم! م   ایدختر باشم    خواستمینم   خواستم،ینم

 و راحت شوم.  رمینباشم! بم

کردن خسته شده بودم.    هیاز گر  کردم،ی هم نم  هیگر  یحت  گرید

اتاقم و  واریبه د م،یهابودم به انگشت رهینداشتم بکنم و خ ی کار

م هکردمی فکر  حاال  تا  ا  چی.  از   نقدریوقت  و  بودم  نکرده  فکر 

 ام.نبوده  مانیپش میرفتارها

و کالفه وارد شد.    نیخشمگ  اریدر اتاقم کوفته شد و کام   دوباره

د از  بودم  شده  رفتارها  دنش،یخسته  از  بودم  شده  .  شیخسته 

 . شیرفت و آمدها نیعادت کرده بودم به ا

 تموم شد!   -

 ؟« یگفتم: »چ  یفیضع ی با صدا د،یلرزی م  قلبم

 صبر کنم.  تونمینم گهیوقت تموم شد آهو. د -
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  د ی اهورا نبود. ناام  ایاز بابا    ی شده بودم و اثر  یهفته بود زندان  دو

 ی و روان وانهیپسر د نیا ریاس دی با ی تا ک دانستمی شده بودم و نم

 باشم. 

 ؟ یکار کن یچ ی خوا ی م  ؟یخب که چ -

 به صورتم زد. ی ای لیکرده باشم، س تری که او را جر  انگار

ده دردها عادت کر  نیانگار بدنم به ا  کردیمثل قبل درد نم  گرید

 بود. پوست کلفت شده بودم. 

و نفس    کردیم   شیموها  نیبود و مدام دستش را ب  یعصب  اریکام

 . دیکشی م قیعم

 گهید   نی. اما مجبورم آهو! مجبورم کردن! اخوامی... نمخوامینم  -

 خط آخره.

  گفت؟ی چه م دم،یفهم  ینم زیچ چیه

 ؟یچ -

 زد اما کالفه بود.  ی پوزخند

 .« شهیگفت: »وقت نما  ی فی ضع ی صدا با

 رفت و مرا مات و مبهوت تنها گذاشت.  رونیبعد از اتاق ب و
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رو  شب و  بود  کش  ی شده  دراز  ستاره دمیتخت  ذهنم  در   یها. 

ساعت از خوابم   میبخوابم. ن   کردمیم  یو سع  شمردمی را م  یالیخ

 نگذشته بود که دوباره در اتاقم با شدت باز شد. 

لباسم را گرفت و مرا  ی قهیبه سمتم آمد و   یو عصب ج یگ ار یکام

 ؟«یکن ی کار م یچ  ی زدم: »دار ادیبلند کرد که فر

 بردیم  ییبدهکار نبود و مرا کشان کشان به جا  اری گوش کام  اما

  ی ک یبودن و سالن در تارهنوز در خواب    میها. چشمدمیدیکه نم

 غرق بود.  

به راه    اریو خودم به دنبال کام  ستادمیا  میهاقدم  ی رو  یسخت  به

  ده یکش  نیزم  ی پوست بدنم رو  کردم،ی افتادم چون اگر حرکت نم

 وانه یو د  ی مرد عصب  نی. مجبور بودم با اشدمی م  یو زخم  شدی م

 کنم.  ی همکار

بود    کیسردش پرت کرد. تار  نیزم  ی را باز کرد و مرا رو   یاتاق  در

 . نمی اطرافم را بب ی ایاش  توانستمیو نم

  دم یشنی که نم  زدی لب حرف م  ریو ز  دیکشیخرناسه م   اریکام

 . دیگویچه م

 نشاند.  ینرم ی سکو ی بلند کرد و رو مرا
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 ؟«یکنی کار م  یچ  ی گفتم: »دار  ی آلودو خواب  فیضع  ی صدا  با

 بهتره.   یندون -

  کی   ی که رو  کردم ی را گرفت و به پشت برد. حس م  میهادست

واضح شود اما   دمیرا بمالم تا د  میهاچشم   خواستمی تخت بودم. م

 . بستی را م میهاداشت دست اریکام

 ؟یکن ی کار م یچ -

 تموم بشه.  هیقض نینگو آهو، بذار زود ا یچیه -

را نبسته بود. قصد    میهاقلبم تند شده بود. تا حاال دست   تپش

 را داشت؟ ی چه کار

 ! باز کن! ؟یهامو بستچرا دست -

 گفت.  ی بلند ی با صدا بایتقر و

 حرف نزن.  -

را به    میپاها  اریکام  دمید  یکردم که خودم را باز کنم اما وقت  تقال

 زدم. ادیفر بنددی تخت م

 ! ی ولم کن لعنت ؟یکنی کار م یچ ی دار -
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به   ی ای لیس  یبه دستش زدم که عصب   یآزادم لگد محکم  ی پا  با

 ام زد. گونه 

 .لمهیف کیلنگ و لگد ننداز! فقط  -

 ولم کن! بذار برم.  لمه؟یف یچ -

 باز بزنمت؟  ی خوا ی تو که نم -

 . دم یکش غیج

کار    یچ  ی خوای م ی! نزنی اومد  ایتو با زدن و مشت زدن به دن  -

 ؟ یکن

به صورتم    یباشم دوباره مشت  ده یکه آتش به زخمش پاش   انگار

جمع شده    میهاشد. اشک در چشم  ی جار  میهازد که خون از لب

 . دمیترسی م داًیشد دم،یترسی بود و م

هرچ  هیقض  نیا برا  ی زیبا  االن  تا  فرق    میکه  بود  افتاده  اتفاق 

 .کردی م

 ؟یکار کن  یباهام چ ی خوای م -

 د یو دست از تهد  ستین  ی بچه باز  نایکه بابات بفهمه ا  ی کار  -

 کردن من برداره. 
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برا  چقدر را   یدلم  آغوشش  دلم  چقدر  بود،  شده  تنگ  بابا 

 .زمیتا به او پناه ببرم و اشک بر خواستی م

چ  اریکام سمت  نم  ی زیبه  که  وقت  دمشیدیرفت  المپ   یاما 

را بستم و    میهاچشم  اشییروشن شد، از شدت روشنا  ی پرنور

  میتنظ  میروکه روبه  ینیدورب  دن یبعد آرام آرام باز کردم و با د

 ه؟« یچ ی برا نیشده بود گفتم: »ا

 ؟«یدونیبه سمتم آمد و گفت: »تو واقعا نم یعصب  اریکام

 دهانم را قورت دادم.  آب

 بدونم؟ دیبا ویچ -

ب  دستش   اریکام »ا  شیموها  نیرا  گفت:  و  م  نی برد    خوام ی که 

 کار کنم؟« یباهات چ

 نه...  -

 ؟یهست ی ا دختر ساده  نقدریا یعنیواقعا؟  -

 ساده باشم!  خواستمیحرفش اخم کردم. نم دنیشن با

 بدونم؟ دیبا ویچ -
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شک هم    ی که جا  ی هست  یبچه مثبت  ی لیخ  کنمی پس باور م  -

 نداره البته. 

 ه؟« یو گفتم: »منظورت چ دم یکش غیج

 . ستیمهم ن -

پ  یپ  میهااشک بود.    ختندیری م  یدر  رفته  باال  قلبم  تپش  و 

 مرا بکشد؟ خواستی م

 ؟«یمنو بکش ی خوای گفتم: »م ی ا ده یلحن ترس با

 زد.  قهقهه

 معلومه که نه.  -

 رفت.  نیبه سمت دورب دوباره

: »سالم کن آهو، سالم کن به مامان  را روشن کرد و گفت  نیدورب

 بابات.« 

 .کردی م  تیشدم. هنوز هم نور چشمم را اذ  رهیخ  ن یبه دورب  جیگ

 .دیرفت و بلند خند نیدورب ی جلو اریکام
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دختر ساده    یلی. خنی ات رو ببدردونه  ؟یاآماده   داریپا  ی خب آقا  -

 نیدختر ساده رو دوست دارم! ا  ن یمن هم  ی! ولی دار   یو احمق

! اصال ی کردیقبول م   دیبا  ؟یفهمی پاک بودنش رو دوست دارم! م

د مروونهیمن  م ضی!  اما  چ  نی هم  خوامش،ی !  که    ی زیاالن. 

کن  ی نتونست می درک  قبول  اول  همون  اگر  االن   ،ی کردی !  ما 

 .ی نکرد دار،یپا ی آقا ی اما نکرد م، یخوشبخت بود

 . دیشد و خند کمینزد  اریکام

 . دیرا نثار صورتم کرد و دوباره خند  یناگهان مشت و

را   شیهاسخت شده بود و خسته بودم. ضربه   میبرا  دنیکش  نفس 

و من فقط نگاه    دیخندی م   نی و روبه دورب  کردی بدنم م  ی حواله

  چکس ی. چرا هدوختمی م  ن یاز اشکم را به دورب  س یپر از درد و خ

 داد؟یمرا نجات نم

م  کیتار  میبرا  زیچ  همه تارتر  و    شد،ی و  بودم  کرده  ضعف 

ددمیلرزی م انگار  مشت   گری.  تحمل  و    شیهاتوان  نداشتم  را 

 با درد بسته شد...  میهاچشم

. کردی گوش م  میهادوختم که با دقت به حرف   ی را به قاض   نگاهم 

زمخت  ی نیسنگ   توانستمی م کنم،  حس  را  او  سرد  ینگاه   ی و 
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انداختم تا از هجوم نگاهش در    نییا پااما سرم ر  نمینگاهش را بب 

 امان بمانم. 

  گفتم یکه م  ی ا نبود و با هر جمله  یاز دختر قربان  ی هم خبر  باز

بودنم در ذهنم جوالن    یقربان  شتریب  آوردم،یم  ادیو گذشته رو به  

 . دادی م

.  دمیفهمیخودم را م  ی هادروغ  یام حتخانواده  ی هادروغ  شتریب

تج*اوز چه معنا دارد.   دمیکه فهم  یاز همان وقت  دانستمی من م

فهم که  موقع  همان  با    دمیاز  م  کیتج*اوز  چه    کند، یدختر 

زدم،   دنیجا خودم را به نفهماز همان کندیرا نابود م اشی زندگ

  یزیاست چون چ  فتادهین  میبرا  ی از همانجا به خودم گفتم اتفاق

نداشتم. فقط    ادیبه    اریکام  یکیاز نزد  زیچ  چینداشتم، ه   ادیبه  

من در    یول  آوردم؛ی م  ادیبه    یقبل و بعدش را به خوب   ی هاصحنه 

 شش سال خودم را گول زده بودم.   نیا  ی همه

قربان  پس هم    یمن  باز  بودم؟  من  دختر  آن  بودم؟  تج*اوز  آن 

 خودم را گول بزنم؟ خواستمی م

آن   و تپش قلبم باال رفته بود.  دمیلرزی را به او دوختم. م  نگاهم

کش  یقربان مامان  به  نگاهم  بودم؟  اشک    دهیمن  آرام  که  شد 
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دروغ گفتن بس بود!    گرید  ختم،یری م  . من هم اشکختیری م

حضورم   داد،یرا نشان م   زی. خاطراتم همه چواضح بود  زیهمه چ

آن تج*اوز    ی. من قربان کردی متر  را شفاف   زیدادگاه همه چ  نیدر ا

 بودم... 

بدنم را ندارد،    ین یتوان تحمل سنگ  گرید  میپاها  کردمی م  حس

قاض  دیلرزی م  میپاها بودم.  شده  سست  را    یو  حالم  که  انگار 

 .«د یاز سالن خارج بش دیتونی . مباشد گفت: »ممنون   دهیفهم

نم  اما پاها  توانستمی من  بروم،  من    ی اجازه  میراه  به  حرکت 

 .دادینم

 .به سمتم روانه شد و دستش را دور کمرم انداخت مامان

 آهو؟ یخوب -

  د یایجلو ب   خواستیو م  کردی که نگران نگاهم م  دم یدی را م  فرهاد

 . شدینامحرم من محسوب م  گاهی جا نیاما او در ا 

 .ستم ینه خوب ن -

 مرا از سالن دادگاه خارج کرد.  ختیریهمانطور که اشک م  مامان

 مامان.  دمیفهم -
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. مرا به او هم سست شده بود   ی . پاهادمیزدن مامان را شن  هق

 انتظار برد و کنارم نشست.  ی های سمت صندل 

 .ختیصورتش گذاشت و اشک ر ی را رو شیهادست

 دانستمی وقت بود م  یلیخ  دانستم،ی . مختمیریمن اشک نم  اما

 یزیچ   گفتمیو م   دانستمی زده بودم. م  دنیو خودم را به نفهم

 .  ستی ن ی زینبوده و چ

  ی ابود. لبخند تلخ و خسته  یواقع  میهادروغ  ی بود. همه  یواقع  اما

نبود.    ی بود اما قو  یخوب  ی دهیا  ی پزشک قانون   ی زدم. جعل برگه 

را   میهااشک  توانستی که نم  ی مرد  ی اهورا سوخت، برا  ی دلم برا

تا مرا    گفتیکه دروغ م  ی مرد  ی . براند ی را بب  دنمیدرد کش  ند،ی بب

 نجات دهد.

از    یاشک  ی قطره  ارادهی بود. ب  ی واقع  زینداشت، همه چ  دهیفا  اما

 چشمم سر خورد. ی گوشه 

 نکن.  هیمامان گر -

برنم  اما را د   داشتی مامان دست  فرهاد  که   دمیو همان لحظه 

 .کردی به سمت ما پا تند م میکنار بابا و برادرها
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شد. خواست    ره یبه من خ  یمدت  ی را گرفت و برا  میهاشانه   فرهاد

 کند که گفتم: »نکن...«مرا بغل 

به من دست    نکهیاز من فاصله گرفت و اهورا بدون ا  ن یغمگ  فرهاد

 بزند گفت: »حالت چطوره؟«

 گفتم: »خوبم.«  نیو غمگ سرد

حرف زدن    ی نبودم، واضح بود که خوب نبودم. اما حوصله   خوب

  ی لیقبل حرف زده بودم، خ  قهی دادن نداشتم. چند دق  حیو توض

 هم حرف زده بودم و آن خاطرات نکبت بار را گفته بودم.

  بش یام را نصو من فقط لبخند خسته   کردی نگران نگاهم م  فرهاد

 مرد را دوست داشتم.   نیکردم. دوستش داشتم، واقعا ا

به    کرد،یبود. مرا درک م  ینبود. مهربان بود، حام  اریمثل کام  او

م  ممیحر نم  گذاشتیاحترام  من  آغوش    مخواستیتا  در  مرا 

 بود.   ده یسه سال مرا نبوس نیو تا االن در حدود ا گرفتینم

 ... میبر -

  خواستمیخسته بودم و نم  گرید  آمد،یم  رونیاز قعر چاه ب  میصدا

 در دادگاه بمانم.  ی گر ید ی ه یثان
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 اشاره کرد. میآمد و به بازو کمینزد فرهاد

 کمکت کنم؟ -

 به او زدم. یتلخ لبخند

 . تونمیم خودمممنون  -

لمس شوم. درست بود فرهاد را دوست داشتم اما    خواستمینم

 تنم را لمس کند.   ی دست مرد  خواستمی االن و در حال حاضر نم

 رونیرا گرفت و مرا به ب  میبازو  عیبود، سر  دهیکه انگار فهم  مامان

 از دادگاه برد. 

 قشنگ مامان؟ یخوب -

 آره. ی نکن هیاگر گر -

قلبم سنگ    ختنشی اشک ر  ی و جلو  دیلب گز  مامان را گرفت. 

 .کردمیبود؟ فکر نم ی عاد نیبسته بود. ا خیشده بود و وجودم 

اما    کردمی و ضجه م  زدمی م  ادیفر  کردم،ی م  ونیش  دیبا  احتماال 

م حرکت  سرد  و  آرام  مرده کردمیمن  مثل  راه   یا.  فقط  که 

 .رفتی م
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تخت   ی بود که رو  نیکه کردم ا  ی و تنها کار  میدی خانه رس  به

بکشم و اجازه به ه  ی اتاقم دراز  به    یرا ندهم حت  چکسیورود 

 که عاشقانه دوستش داشتم.  ی فرهاد به مرد

د  چند م  گریماه  سالم  شاشدی نوزده  م  دینبا  دی.    شدم، یعاشق 

 ی زی. اما عاشق شدن، چشدمیاز جنس مرد متنفر م   دیبا  دیشا

عاشق    د یصبر کن! نبا  ، ییو بگو  یستیبا  شیجلو  ی نبود که بتوان

است! نه  ممنوعه  ی که زخم خورد  ییتو  ی ! عاشق شدن برای شو

 نبود.  نطوریا

عاقل  من زخم  آن  با  اما  بودم  منطقزخم خورده  و  شده    تری تر 

نم را    ی همه  توانستمی بودم.  نم  یکیمردها  به    توانستمیکنم، 

بزرگ آن  ی همه زخم  آن  با  من  بزنم.  بودن  انگ مت*جاوز  ها 

شدن  دهی. فقط از لمس شدن و ددم یفهمیم شتریشده بودم و ب 

با   دمیترسی م ا  دیاما  را  نیبا  برطرفش    آمدمی م  ه موضوع هم  و 

 .کردمی م

م  دمیلرزی م  یکم حس  را  قلبم  تپش  هم    دیشا  کردم،ی و  باز 

  ی به قربان  خواستمیما نم. اکردمیداشتم از آن اتفاق شوم فرار م

قربان فکر کنم، من  بابتش زجر کش  یبودنم  و  و    دهیبودم  بودم 
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حالم را بدتر کند اما حاال که سنگ   گریممکن بود چند روز د 

خسته    دنیسنگ بمانم. من از درد کش  گذاشتم یم   دیشده بودم با

 بخوابم...  خواستمی بودم و فقط م

                      

تخت   ی باز شده بود و رو  میرا باز کردم، دست و پاها  میهاچشم

 اتاق خودم بودم. نه در آن اتاق شکنجه... 

و تن و بدنم کبود شده    کردی . دلم درد مکردی بدنم درد م  ی همه

ام به نان معده   کهیت  کیو    زیم  ی رو  یظرف عدس   دنیبود. با د

 صدا درآمد.

پاها  یاتفاق  چه چرا  بود؟  م  میافتاده    م؟ یپاها  نی ب  ؟ کردی درد 

 و درد داشتم.  دمیفهمینم

تنم    اری کام  انهیوحش  ی هاخنده   ادیدهانم را قورت دادم و با    آب

 گرفته بود.  لمیگرفته بود... از من ف  لمی. او فدیلرز

مخانواده  ی برا د  فرستاد؟یام  با  م  دنشیمامانم  بابا    شد،ینابود 

 از اهورا. ی . اهورا... واکردی سکته م 
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گز  لبم ا  دمیرا  چرا  شدم.  جمع  خودم  دور  لعنت  نیو  باز    یدر 

نم   شدینم بابا  نم  سیپل  س؟یپل  آمد؟یو  نبا  آمد؟یچرا    د یمگر 

ف  آمد؟ی م   س یپل   شدی م  دهیدزد  ی کس  یوقت  دمیدی م  هالم یدر 

 نبود؟ ی خبر  چی . پس چرا بعد دو هفته هزدیردش را م  عیسر

که    دمیرا د  اریکام   ی درهم رفته   ی شد و چهره   ده یاتاقم کوب   در

 گره خورده بود. شیهااخم

 ؟ ی چرا غذاتو نخورد -

 ؟ ی کار کرد  یباهام چ -

 رنگ ترس گرفته بود و کالفه بود.  نگاهش

 . میبر نجایزودتر از ا دیآهو. با میبر دیبا -

طول    یکالفه و عصب   اریحلقه زده بود. کام  میهادر چشم  اشک

 و ادامه داد:  کردیم یاتاق را ط

 .  میریم نجایفردا از ا  م،یریفردا م -

  یلیبرم خونه؟ خسته شدم. خ  ی ذار ی ترس گفتم: »هنوزم نم  با

 ام...«خسته

 زد. پوزخند
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، چون . باهات کار دارم. زود غذاتو بخور زکمیمعلومه که نه عز  -

 قرص بدم. کیبهت  خوامی بعدش م

خ  دوباره غذا  ظرف  م  رهیبه  بد  را  حالم  خ  کردی شدم.    ی ل یاما 

 .آمدی خوشم نم ی وقت از عدس چی گرسنه بودم، ه

 ؟یقرص؟ قرص چ -

 بدن دردت.« ی نگاهم کرد و بعد آرام گفت: »برا قیعم

 ؟«یشیم ودی: »پر*دیپرس دیبعد دوباره با شک و ترد  و

بود!    حیحرفش از خجالت سرخ شدم. چقدر پرو و وق  دنیشن  با

 نشده بودم!  ودیمعلوم بود که هنوز پر*

 ؟«یپرسی م هیچه سوال نیا ؟یکردم و گفتم: »که چ اخم

 قرص رو بخور. نی. اما در هر حال ای پس نشد -

 باز دوباره به سرش زده بود؟ گفت؟یم چه

 ه؟یقرص چ ؟یچ یعنی -

 بدن دردت.«  ی گفت: »گفتم که برا یکالفگ  با

 د؟ یگوی دروغ م  کردمی انداخت. چرا حس م  نییبعد سرش را پا  و
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 .خوردمی م کرد،یاگر دردم را آرام م اما

 .«خورمی اخم گفتم: »باشه م با

 یبرگشت و رو  یآب  وانیرفت و با قرص و ل  رونی از اتاق ب   اریکام  و

 گذاشت.  زیم

و معلوم    گرداندینداشت او مرا برنم  دهیکردن فا  ادیداد و فر   گرید

 در سرش داشت.   ی گرید ی نبود چه نقشه 

ا  زهایچ  ی بعض  توانستمی کاش م  ی ا با    ی کاش کم  ی را بفهمم. 

  دانستم ینم  زیچ   چیه  داشتم،یرابطه م   شتریدخترم ب  ی هادوست

 .کردیم امی عصب نیو ا

خوشم    چکسی از ه  اریجز کام  ی عن یهم نداشتم.    ی ادیز  دوست

 . آمدینم

 کردمی چقدر اشتباه م  کردم،یچقدر اشتباه م   دمیفهمی حاال م  و

 مثل او باشم، پسر باشم، راحت باشم.   خواستمی که م

دو سر باشم! دلم    وید  نیمثل ا  یاذره  خواهمیوقت نم  چیه  گرید

  رون یشده ب  نی باغ نفر  نیاز ا  عتریخودم باشم و سر  خواستی م

 نم. مامانم را بغل ک ریدل س کیبروم و 
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گوش نکردم.   تیهاغلط کردم، اشتباه کردم که به حرف  میبگو  و

 کند و مرا نبخشد.  هیمرا کتک بزند، تنب  میبگو

دو هفته چقدر مرا عوض کرده بود!   نیفرق کرده بودم! ا  چقدر

نم  چیه باور  م  کردمیوقت  مامان  شبه   کی»طرف    گفتی که 

م باورم  حاال  اما  شده.«  و  شدی عوض  بودم  شده  عوض  من   .

شده بود. حس    بیداشتم به کل تخر  ش یکه دو هفته پ  یت یشخص

 تر شدم و انگار سه سال گذشته است. بزرگ یلیخ کردمی م

  یدو هفته   نیوقت به ا  چیتمام شود و ه  خواستی دلم م   فقط 

 برنگردم. یجهنم

 که درد داشتم آرام آرام خوردم.   یرا برداشتم و درحال  میغذا  ظرف

و   مزه   چیرا بچشم و ه  یعدس  نیا  ی مزه   توانستمی که نم  انگار

نم  یطعم متوجه  مثل    شدمی را  به    یمرده   کیپس  متحرک 

 خوردن ادامه دادم.

بلع  قرص کش  کیو    دمیرا  را سر  آب  دلم  دمینفس  هم  هنوز   .

درحال  خواستی م و  ز  یبخوابم  به  چسب  ریکه  بودم    دهیدلم 

 نداشتم و به خواب رفتم. یرا بستم، احساس خوب میهاچشم
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را باز کردم، اهورا بود.   میهاکنار تختم چشم  یحس حضور کس  با

 و خسته.  نیغمگ کرد،ی نگاهم م

 .« ریزد و گفت: »صبح بخ  میبه رو ی لبخند

 . دم یرا مال میهاتخت نشستم و چشم ی رو

 . ریصبح بخ -

 گرفت و گفت: »حالت خوبه؟«  ینفس

 . ستمیبد ن -

 شد.   رهی خ میهاچشم به

به فرهاد گفتم بره خونه خودشون، استراحت کنه. فکر کردم   -

 کی  یتونستینم  بودیم  نجایاگر فرهاد ا  ،یدلت بخواد تنها باش

 . یلحظه هم تنها بمون

 زدم.  ی او من هم لبخند خسته دیخند نیبعد آرام و غمگ  و

 .ی گناه داره اما خوب کرد نکهیبا ا -

 را باال داد. شی ابرو ی بعد تا و

 . یگفت نویا گمی بهش نم -
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 .« ی و گفتم: »مرس دمیخند

 آهو.  دیببخش -

  ی اهورا. ازت ممنونم. فکر کنم اون موقع آمادگ  کنمیدرکت م  -

 رو نداشتم.  دنش یشن

 .. .ی دیخودت فهم -

 .ردمکیفقط ازش فرار م دونستمی وقت بود م یلیمن خ -

 مواظبت نبودم.   شتر یمتاسفم آهو، متاسفم که ب -

 کرده بود، برادر من بغض کرده بود.  بغض

 را گرفتم و آرام فشردم. دستش

 .زدمی زنگ م س ی به پل دیبا زدم،ی زنگ م دیبا -

 نکن.   تیاشکال نداره اهورا. خودتو اذ -

زنگ   سیبه پل  دیهم اشکال داشت. با  یلیاشکال داشت... خ  اما

 . کردندی م میدایزودتر پ دیبا زدند،ی م

که به خاطر ترس از آبروش    بخشمیبابا رو آهو. نم  بخشمینم  -

 . س یزنگ نزد به پل هیو در و همسا 
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 . نمی را بب شیهااشک حلقه شده در چشم توانستمی م

 نکن اهورا. هیگر -

به رفتار بابا فکر نکنم. او   کردمی م  ی. سعدیلرزی من هم م  قلب

 و نکرد.  دی اما ترس توانستیمرا نجات دهد، م توانستی م

 . ن یمن خوبم اهورا. منو بب  -

 . دیدستم را فشرد و سرم را بوس اهورا

 منو ببخش آهو. -

 زدم. ینی غمگ لبخند

 شه؟یحل م زیهمه چ دمیبگم بخش -

 مقصرم.  کنمی حس م دونمی نم -

 . ی ستید. مقصر نتو فقط هجده سالت بو -

 .دیکش یآه اهورا

 بغلت کنم آهو؟ شهی م -

نزد  یآمادگ  هنوز و  شدن  ا  شتریب  یکیلمس  نداشتم.    نی از  رو 

 بود. ی. اهورا منطق کردمی فکر نم شکستم؟یدلش را م
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 بعد؟ ی باشه برا شهی م -

 زد.  لبخند

 آره. فقط بدون دوستت دارم. -

 دوستت دارم اهورا. یلیمنم خ -

 هم خاموش کردم فرهاد زنگ نزنه.  تی گوش -

 ها.«بدجنس نباش. نامزدمه یلیو گفتم: »حاال خ دمیخند

 اخم کرد. اهورا

 . ادیآسه آسه ب دی. باست یکو نامزد؟ هنوز ن -

 .وونهید -

 ترانه زنگ زد. یراست -

 خب؟ -

 .رمی اما گفت ازت اجازه بگ ندت،ی بب خوادی نگرانته. م  -

 دهانم را قورت دادم.  آب

 دونه؟یم ی زیچ -

 بهش نگفتم.«  ی زیو گفت: »نه چ دیکش یآه
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 ممنون.  -

 ؟ یبهش بگ ی خوای م -

 . دمیکش یقی هم گذاشتم و نفس عم ی را بر رو میهاچشم

 . گمی آره م -

. به  بودنم را بزرگ نکنم   یدر ذهن و روانم، قربان  کردمی م  یسع

از من گرفته شده بود. اما    امیمن تج*اوز شده بود و روح و بچگ

بگ  امیجوان  ی هاسال   گذاشتم ی م  دینبا از من  اردیرا  دست   نی. 

سخت بود. تظاهر کردن سخت بود  یلیخودم بود. سخت بود، خ

کرده    یشش سال با آن زندگ  نی ا   ی بود که در همه  ی زیچ  نیاما ا

 بودم.

اتفاق  یسع   پس کنم  فکر  هم  هنوز  کنم،  فکر    فتاده ی ن  یداشتم 

م کلنجار  ذهنم  و  مغز  با  داشتم  گر  رفتم،ی است.  با    ه یداشتم 

 بودم،یآرام م  د ی. اما بارفتمی کلنجار م  دنینکش  ادینکردن و فر

 .کردمیحواسم را پرت م دیبا

 بده بهش زنگ بزنم.  موی گوش -

 .های به فرهاد زنگ نزن -
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 .دمیخند

 اهورا.   ی شد یرتیچقدر غ -

 که گفتم.  نیهم -

 . زنمی باشه نم -

 رفت.  رونیزد و از اتاقم ب ی لبخند

از فرهاد   پاسخیچند تماس ب   دنیرا روشن کردم و با د  امی گوش

داشت. خالصانه   مرا دوست  داشت...  فرق  فرهاد  گرم شد.  قلبم 

 کنم؟ یکی اری او را با کام توانستمی دوست داشت. چطور م

 ترانه زنگ زدم که در همان بوق اول جواب داد.  به

 . دمی نگرانش را شن ی صدا

 ؟یسالم آهو، خوب  -

. اما تیسخت بود فرار کردن از واقع  یلیزدم. خ  ی اخسته   لبخند

با   فتاده ی ن  یاتفاق  کردم ی تظاهر م   دیاگر خودم را دوست داشتم 

 است. 

 .زمیخوبم عز -
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 چطور بود دادگاه؟ -

با    ییهااتفاق مرور    یچیه  - شدن  چشم  تو  چشم  و  افتاد  که 

 .امی کابوس زندگ 

 

و گفت:    دی. آه کشباختمی خودم را م  دیاما نبا  دیلرزی م  میصدا

 »خدا ازش نگذره خدا لعنتش کنه.«

  دی. بادانستیکنج لبم نشست. او که کل داستان را نم   ی پوزخند

م است    گفتم؟یچطور  سال  شش  شده؟  تج*اوز  من  به  ترانه 

ساده به نظر    نقدریکه ا  گفتمی م  دیچه با  کنم؟یو انکار م  دانمی م

کرده    ریرا درگ  یزندگ   کیاما    شدی کلمه خالصه م  کینرسد؟ در  

 را هم. مکرده بود، جسم ریبود. روحم را درگ

 آهو؟ حواست کجاست؟  یخوب -

 خودم آمدم.  به

 ؟ یگفت ی زیچ -

 .ی گینم ی چیافتاده ه  یانگار اتفاق گمی م -

  دانست؟ی م یعنیهم شک کرده بود؟  او
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 آمد.  رونیاز ته چاه ب میصدا

 باشم؟ ی بلند بگم و قو ی بگم؟ چطور بگم؟ چطور با صدا یچ -

تر اش را بخش کنم سخت با زبانم کلمه  خواستمی م  یوقت  انگار

 . دادی خودش را نشان م شتریبود. عمق فاجعه ب

سخت.    ی لیسخته... خ  ارم یبه زبونش ب   تونمیبگم. نم  تونمی نم  -

 . ارمیخودم رو نبازم بهتره به زبونش ن  خوامیاگر م

را در ذهنم مرور کرده بودم اما    ی لعنت  ی ده ها هزار باز آن کلمه 

 تر بود، دردناک بود.گفتنش سخت 

  ی لیمثل خود من که خ  دانست،ی بود، انگار که م  دهی که فهم  انگار

 کردنش را بشنوم.   هیگر  ی صدا  توانستمی بودم. م   ده یوقت بود فهم

 م؟یکردیآره آهو؟ آره؟ همون که شش سال ازش فرار م -

ا  ادمی او    هیش سال را گر ش  نیآمد چقدر در آغوشش  کردم و 

چ انداخته  ستین  ی زیگفت  راه  دلم  به  بد  گرو  همراهم    ه یام. 

 .کردی اما هم مثل من انکار م کردی همراهم بغض م کرد،ی م

داشت. شش سال دروغ گفتم، شش سال به خودم   تیآره... واقع  -

 دروغ گفتم. 
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ادامه   ی دروغ باعث شده بود به زندگ  نینبودم چون ا  مانیپش  اما

انکار باعث شده بود خودم را نبازم. بتوانم عاشق شوم،    نیدهم، ا

 بتوانم نفس بکشم... 

گرکردی م  هیگر من  اما  کنم.    هیگر  خواستمینم  کردم،ی نم  هی. 

م  هیگر بدتر  را  را کردیم  ترفیمرا ضع  کرد،ی حالم  فرهاد  . دلم 

 تا آرامم کند.   استخوی نگاه مهربانش م خواست،ی م

 متاسفم آهو... متأسفم.  -

کس  گفتم؟ی م  چه م  دیبا  یچه  سال   بود؟ی متاسف  دوازده  من 

اما ه  به اسم تج*اوز وجود    ی زیبه من نگفت چ  چکسیداشتم 

پسر دوست شوم!    کیبا    دیبه من نگفت چرا نبا  کسچیدارد! ه

و شه*وت    یجن*س   ل یبه اسم م  ی زیبه من نگفت چ  کسچیه

د اگر به  یشا  دانستم،ی اگر م  دی... شادانستمیوجود دارد! من نم

.  شدمی نم  کشی و نزد  دمیترسی... م دمیترسیم  شد ی من اشاره م

حرف از منع زدن بزنند.    نکهیا  ی به جا  دادندی هشدار م  دیبا  دیشا

 ی ایکه جز دن  یمقصر بود؟ خودم؟ من  یوسط چه کس  نیپس ا

پسرانه  روح  و  دلخوشکودکانه  ا  ی ایام  هم    نینداشتم؟ 

 ... دانستمینم
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کردن    هیکردنش را بشنوم، از گر   هیگر   ی صدا  گرید  خواستمینم

 خسته بودم.

 بخوابم.  خوام ی ترانه... م  -

 گرفت.   یقیعم  نفس

 مواظب خودت باش. ،ی... باشه. خوب بخوابزمیباشه عز -

. خسته بودم، چون دمیکردم و دوباره دراز کش  یترانه خداحافظ   از

با ذهنم کلنجار م ا  رفتم ی داشتم  کلنجار رفتن مرا خسته    نیو 

 .کردی م

                      

شده    ادیاز اندازه ز  شیب   ار یکام  ی زده وارد اتاقم شد. نگران  شتاب

 بود و کالفه بود. 

 خودتو آماده کن.  میریم نجای. شب از امیری شب م -

 فتد؟ی قرار بود ب یچه اتفاق کردم؟یچه آماده م ی برا

دردسر شه برات. منو ببر    ذارمیمون، به خدا نممنو ببر خونه   -

 مامانم.  شیپ
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 بود.   ده یو ترس دیشن یبدهکار نبود. انگار نم ار یگوش کام یول

راه    شهیکه طبق هم  یدونی . مامیتا عصر م  رون،یب  رمیمن م  -

 نکن.  تیپس خودتو اذ  ،ی ندار ی فرار

باغ دورافتاده   کینداشتم. در    یراه  چینداشتم، ه   گفتی م  راست

 بند نبود.  ییشده بودم و دستم به جا یزندان

 از اتاق خارج شد و رفت.   اعتناینگاهش کردم که ب   روحی سرد و ب 

کتاب  با برداشتم  ی رفتنش  بودم  کرده  شروع  تازه  که  کاررا   ی . 

با داستان    توانستمی نبود. حداقل م  میرو  شی پ  ینداشتم بکنم، راه 

 ختیری خواندن، خودم را سرگرم کنم وگرنه روح و روانم بهم م

 .اورمیدوام ب نجایدر ا توانستمیو نم

 یمحکم  ی هاضربه  ی ساعت در کتابم غرق شده بودم که صدا  کی

ها بلند بود که  . چنان ضربه دمی سالن شن ی اشهی ش ی را به پنجره

 قلبم از جا کنده شد.  

بلند شدم. چه خبر بود؟   ده یتخت پرت کردم و ترس  ی را رو  کتاب

 چه خبر بود؟
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م  قلبم صدا  دیکوب ی بلند  بعد  م  ینامفهوم   ی های و    دم، یشنی را 

 بدهم.  صیآن صداها تشخ نیاسمم را ب توانستمی م

 آمدم و پا به سالن گذاشتم.  رونیو لرزان از اتاقم ب دهیترس

 ... زدندی تر شد. اسمم را صدا مواضح صداها

 جلوتر رفتم که لحن صداها را شناختم. اهورا! بابا؟!  دوباره

. شتاب زده به سمت در رفتم  ستدیای قلبم دارد م کردمی م حس

 . دم یکش غیو ج

 بابا؟ بابا؟  -

 بودم؟قطع شدند، توهم زده  هاضربه 

 ؟ یآهو؟ دخترم؟ خودت -

از    میهاکه چشم   دم یاش را شنبغض آلود و خسته   ی صدا را پر 

 اشک کرد.

 ...ی باالخره اومد ی آره بابا! اومد -

 نیخشمگ  ی کردنش را بشنوم و بعد صدا  هیگر  ی صدا   توانستمی م

 . دمیاهورا را شن
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باز    یتونی نه؟ در رو نم  ستین   نجا ی! اکشمشی! م کشمشی م  -

 !هیفلز  یکوفت نیدر ا یلعنت ؟یکن

 اهورا تنگ شده بود.  ی صدا ی چقدر دلم برا توانستم،ینم

 .«شهی . باز نمتونمیبغض گفتم: »نم با

 یکه گفت: »آهو دخترم، گوش کن چ  دمیرا شن  ی ا بهیغر  ی صدا

مگمی م خونه  داخل  از  کنم  فکر  بوم.    ی بر  یتونی .  پشت  باال 

 درسته؟« 

 باال پشت بوم؟  بروم

 .دونمینم دونم،ی نم -

 ییهاهم پله   نجایاز ا  تونمی داره. م   یراه  کیبگرد. مطمئنم    برو  -

 . نم ی رو بب دهیکه به پشت بوم رس

 .کردیرا تکرار م بهیغر ی هاو بابا حرف  دیکوبی محکم م قلبم

که به باال پشت   ییهاکردن پله  دایپ   دیخانه را گشتم به ام  داخل

  د یکردم و با ام  دا یرا پ  ی بوم برسد و در اخر پشت آشپزخانه در

 قفل نباشد بازش کردم و باز بود. نکهیا
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شده    ادیها باال رفتم. ضربان قلبم زو از پله   دمیکش   یراحت  نفس 

 سر برسد.  اریکام  دمی ترسی. مزدمی بود و نفس نفس م

اشک  همانطور رس  ختیری م  میهاکه  بوم  پشت  و    دمیبه  بابا  و 

از ذوق دختندیریکه اشک م  دمیاهورا را د  دستم را   دنشان،ی. 

 .  دمیکش ی اخفه  غیدهانم گذاشتم و ج ی رو

هم بودند که با دقت اطراف   یتا مرد در لباس ماموران انتظام  چند

 بود.  سیهم همان پل بهی. مرد غرکردندی م یرا بازرس

 . بابا! د یینجایا شهیخدا. باورم نم ی وا -

 کردم. هیبعد بلند هق زدم و گر و

حال  اهورا د  یدر  از  عصب  دنمیکه  هم  و  بود    اد یفر  یخوشحال 

 . دیکش

 .  رمتیگی بپر. م اطی بپر. با احت -

 دم یو اهورا را د   دیلرزی م  می. پاهادمیترسی نبود اما م  ادیز  ارتفاع

 شده بود.  رهیبه من خکه با دقت 
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م   بابا  آهو.  »بپر  رو  مت،یریگی گفت:  تشک   ن یزم  ی نترس 

. تا بعد به حساب   ارم یب  رونتیجهنم ب   نی. فقط بپر از اندازنی م

 برسم.« شرفیاون ب

در   م یتونیفعال نم  م،یمستقر ش   میبتون   نکهیا  ی گفت: »برا  سیپل

  دیاجباراً با  ی. متأسفم دخترم ول میکن   رشیتا دستگ  میرو بشکن

فقط    ست،ین  ادی. ارتفاع هم زیباغ خارج بش   نیاز ا   عایو سر  ی بپر

 .« مینترس. ما مواظبت 

پهن    نیزم  ی را رو   یهم آمدند و تشک مخصوص  گریمرد د  چند

 کردند.  

و با    دمی کش  یق ی . نفس عمدمیپری م  د ینبود! با  ی نبود! راه  چاره

 گفتم: »باشه.«  یفیضع ی صدا

 ادیسقوطم ز  ی را بستم و خودم را رها کردم. فاصله  میهاچشم

 دور بدنم حلقه شد.   یکس  ی هانبود که در هوا گرفته شدم. دست 

و    دیکوبی وار م وانهیرا باز کردم و نفس گرفتم. قلبم د میهاچشم

 تشک پرت نشده بودم بلکه اهورا مرا گرفته بود.   ی . رودمیلرزی م

مرا محکم در آغوش گرفت و من    ختیری همانطور که اشک م  بابا

 . دمیهم با تمام توانم به او چسب
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 دلم برات تنگ شده بود بابا. دلم برات تنگ شده بود.  -

 ی چون عصب  کردینم  هیبود اما گر  سیاهورا از اشک خ  ی هاچشم

 ه بود. بود و صورتش سرخ شد

از آغوش بابا  جدا شدم و و اهورا را بغل کردم که    یبه سخت  بعد

 .  د یمرا بوس

 نکردم. ببخش قشنگم...  داتیببخش آهو، ببخش که زودتر پ -

.  دمیلرزی کرده بودم و به خودم م  دایکه نجات پ  شدینم  باورم

گز را  پ   دمیلبم  به  محکم  صدا  راهنیو  که  زدم  چنگ   ی اهورا 

به دادم  یسیپل دختر گل.    دی: »ببخش دم یبود را شن  دهیرس  که 

 .«دیبر  نجایزودتر از ا دیاما با ستیحالت خوب ن دونمی م

سر تکان داد که اهورا دستم را فشرد و گفت:    دییتا  ی به نشانه   بابا

 .«امی م شتونیمن بعدش پ دی»آره بر

 .«ترسمی من م  ایب   ؟ی ایگفتم: »چرا االن ن  دیلرزی که م  ییصدا  با

 صاف کنم.   شرفی حسابمو با اون ب دیکار دارم، با نجایمن ا -

 .فشردی بود و محکم دست مرا م  ی دورگه و عصب شیصدا
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ا  - از  قبل  دخترم  چ  یدونینم  ی بر   نکهیفقط  رفت؟   ی زیکجا 

 نگفت؟

 خواست ی و فقط دلم م  دیلرزیم   میحرف بزنم، پاها  توانستمینم

 بروم.  یباغ لعنت نیاز ا

و خسته گفت:    فیضع  ییحالم شده بود با صدا  ی که متوجه   بابا

 داره استراحت کنه.«  ازیبعدا باشه افسر. دخترم ن ی برا دی»بذار

جمع کنم، چون    یاالن اطالعات  ن یمن مجبورم هم  یمتاسفم ول  -

 . ست ین  یفرصت

 .زدمی و حرف م کردمی تمام توانم را جمع م دیبا گفتم،ی م دیبا

  د یبا  م،یبر  دیگفتم: »گفت با  شدی م  دهیکه به زور شن  ییصدا  با

بر عصبمیامشب  فقط  کجا،  نگفت  ه  ی .  بود.  کالفه  بهم    ی چیو 

 .«ببره رونیمنو از شهر ب  خواستی نگفت. فکر کنم م

اما انگار حرف خاص   کرد،ی گوش م  میهابا دقت به حرف  سیپل

هر  دیاما با دانستم،ینم یادیز  زیچ چینزده بودم. من ه یو مهم

م نمگفتمیم   دانستمی چه  کام  ی اه یثان  یحت  خواستم ی .    ار یبه 

بود که دوستش    یرحم کنم، از او متنفر شده بودم! تنها دوست



198 
 

وقت دوستم به حساب   چیه  ورابه قول مامان و اه  دیداشتم اما شا

 و مرا خام خودش کرده بود. آمدهینم

به خانه، قلبم را    یکیهر قدم نزدو    میرفت  رونیباغ ب   نیبابا از ا  با

م آرامش  چشمکردیپر  راه  کل  در  بابا  و    شیها.  بود  اشک  پر 

من    کرد؟ی م  یخوشحال   دنمیبا د  دی. مگر نبادیلرزی م   شیهادست

م اشک  چرا  بودم  کنارش  بود؟    ی عنی  خت؟یریکه  شوق  از 

 . دانستمینم

 حالت خوبه دخترم؟ -

کرده بودم    دایلحظه خوب بودم. چون نجات پ  نی بودم؟ در ا   خوب

تا   د  کی چون  م  گریساعت  را  بغلش    دمیدیمامانم  محکم  و 

 .کردمی م

ا  - چرا  خوشحال    ؟یکنی م   هیگر  نقدریخوبم.  بابا.  کنارتم  من 

 ؟ یستین

ماش  من سوار  که  بود  ناراحت  من  از  بودم،  کرده  بغض    ن یهم 

ناراحت  اریکام مسلما  کردم؟  اعتماد  او  به  تنب  شدم؟    ه یبود. 

 لرز به تنم افتاد و سکوت کردم. افتاد؟ی م یچه اتفاق شدم؟ی م
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دورمان جمع شده بودند و در گوش    هاهیهمسا  م، یدی خانه رس  به

کنارشان زد و وارد    یبابا کالفه و عصب  کردند،ی پچ پچ م  گرید  کی

 . میخانه شد

زد و با اشک    ادیو اسمم را بلند فر  دیبه سمتم دو  دنمیبا د  مامان

 . د یدر آغوشم کش هیو گر

 .زدی لباسم چنگ زد و بلند هق م به

  ، ی ! مردم مامانیشمی! پ یینجایمن، دختر نازم. تو ا  ی آهو  ی وا  -

ا اله  نیمردم  روز.  بم رمیبم  یاله  رم یبم  یچند  چه    نمینب   رمی! 

 ! ی دیکش

م  کردی م   هیگر  بلند آب  من  دل  صورتم   میهااشک  شد،ی و  از 

تنگ   شی. چقدر دلم برادمیی. عطر مامان را با ولع بوختندیری م

م حاال  چقدر  بود،  بودم،  دمشیفهمی شده  کرده  اشتباه  چقدر   .

حرف ا  شیهاچقدر  بودم.  انداخته  گوش  پشت  مرا    ی را  کاش 

تنب  ی ا   زد،ی م نم  کردی م  همیکاش  دلم   یغلط  ره  گذاشتیو 

 مهربان نبود.  نقدریکاش ا ی بکنم، ا خواستی م

ام و او قربان صدقه   کردمیم  هیربع فقط در بغلش گر   کی   حدود

 .رفتی م
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  ی برات ناهار  ای زد و گفت: »ب   ی لبخند محو   ی بعد با خستگ  یکم 

 ..« . یمامان   ی چقدر الغر شد  رمی درست کردم. بم  ی که دوست دار

  ک یدلم    یلیخ  ،یمرس  ی زدم و گفتم: »وا  ی ازدهجان یه   لبخند

 .«خواستی م یدرست و حساب ی غذا

 ش یهامامان اشک خانه داشت و دست  ی هاهنوز در چشم  یول

 . دیلرزی م

 دیکه شا  دمیخندی اما ناراحت بودم، خسته بودم. م  دمیخندی م

 مامانم زجر نکشد.  نقدریا

 مامان.  ی گوشه  گریج  ی بدم بخور تویماکارون  میبر  ایب -

 .کردی نگاهم م یو با سخت  د یلرزی م شیصدا

دنبال    یف یضع  ی صدا  با »صدرا  م  هییکارها  کیگفت:   اد یزود 

 خونه.«

 زدم.  لبخند

 باشه.  -
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ام بودم که کنار مامانم و خانواده  نی که در خانه بودم، هم  نیهم

تزر وجودم  در  را  براکردیم  قی آرامش  دلم  چقدر  شان  همه  ی . 

 تنگ شده بود... 

                      

م  حدود بودم  گفته  فرهاد  به  و  بود  گذشته  روز   خواهمیدو 

خودش را کنارم   عیو او با جان و دل خوشحال شد و سر  نمشی بب

لبخند عم با  م   قیرساند.  نگاهم  را در    کردی و جذابش  و عشق 

 .خت یریوجودم م

م  چقدر م  خواستی دلم  اما  بادمیترسی ببوسمش،  چه   دی. 

م  کردم؟ی م رها  را  بوسه   کردمی خودم  روو  بر  را  اش  گونه  ی ام 

با ترس؟   ی بوسه  کی  بردم؟ی از آن بوسه لذت م  ایاما آ  کاشتم؟ی م

 . دانستمینم

بگ  گذاشتمیم  یول را  آرامش   ردیدستم  کند. حسش  نوازش  و 

 . آوردی م میهاو لبخند به را لب دادی م

صورتش    ت یعصبان  توانستمی م  نم،ی غم نگاهش را بب  توانستمی م

  گفت ینم  زیچ  چیاما ه  دیلرزیو م  افتادی م   اریکام  ادیکه    نمی را بب

نشود. اما آرام نبود و آرام بودن   ادآوریمن خاطرات بد    ی تا برا
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م را  م  خواست،ی من  باشم؟   توانستمی چطور  نداشته  دوستش 

 عاشقش نباشم؟ 

حس و   دیبا  بودمی قدردان داشتنش م  دیبا  دمش،یبوسی م  دیبا

 لیم  ی . کدام مرددادمیبه او نشان م  یام را به طور متفاوتعالقه

م   اشزهیو غر ساکت کند؟   یمدت طوالن  نیا   ی برا  توانستیرا 

مرد برا  ی فقط  را   تو  برا  ی که  م  ی خودت،    خواست، ی روحت 

 بود.  یهر زن ی مرد آرزو نیمطمئنن ا

 من بود.   ت یمن نبود، واقع ی فرهاد آرزو  و

 خجالت و شرم گفتم: »فرهاد؟« با

 اش نگاهم کرد.لبخند خسته  با

 ببوسمت.  خوامی م -

 گرد شد و مات من ماند.  شیهادفعه چشم کی

 ؟ یکار کن یچ ؟یچ -

 گرفته بود. امخنده 

 ات. بابا از گونه  -
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ر  و تا  دمیخند  زیبعد  فرهاد  با    شیابرو  یو  و  انداخت  باال  را 

 نگاهم کرد.  طنتیش

 . ی بال شد -

 لبم را باال دادم و گفتم: »بال بودم.« کنج

 را تر کردم و تپش قلبم باال رفته بود.  میهالب

گام به گام    دیاش گذاشتم و دستش را گرفتم. باشانه  ی را رو   سرم

 .کردمی م دنش یبوس  ی خودم را آماده

آهو    یکن  وونهیمنو د  ی خوا ی که گفت: »م  دمییتنش را بو  عطر

 خانم؟«

کردم    کیرا به گوشش نزد  میهاکنج لبم نشست و لب  ی لبخند

 و آرام گفتم: »هوم...« 

 .  شدی پاک نم میهابه تنم افتاده بود اما لبخند از لب لرز

 مانیهادستش حلقه کردم و دست  ی هارا در انگشت  میهاانگشت 

 فرهاد گذاشتم.  ی پاها ی را رو

زندگ  ی اومد  ی جور  کیفرهاد...    - داد  می تو  نشون  بهم    یکه 

 . ستنین  رحمیفرشته باشن، که همه نامرد و ب  توننی مردها هم م
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احساس    میگلو  یکیدر نزد  ییرا فشرد و ضربان قلبم را جا  دستم

 .کردمی م

که باعث شده    ی رینظ  یآهو، تو ب  یمن  یاتفاق زندگ  نیتو بهتر  -

ا بب   نقدریمنو  تو جای نیخوب  نم  ی برا  یی .  بودن  تو   ،ی ذار یبد 

 . ی افرشته کی خودت 

م  تپش باالتر  لحظه  هر  ا  رفتیقلبم  ته دل    ی هاحرف  نیو  از 

 .کردیم اموانهید

رو  میهالب بوس  دمی کش  شیهاگوش  ی را  نرم  هم    یلی. خدمی و 

م حس  دلم  در  اما  نبود،  کام  کردمی سخت  لعنت    اریدارم  را 

خودم را در   دیترس و وحشت من بود اما با نی. او باعث اکنمی م

 .کردمی ترس مقاوم م نیبرابر ا

از    دیترسی انگار که نامطمئن باشد دستم را نوازش کرد. م  فرهاد

 .ردی وحشت زده بشوم و استرس وجودم را فرا بگ نکهیا

. سخت بود  دمی نشاندم و لبم را گز  ی ز یر  ی گردنش را بوسه  ریز

 .هم بود نیاما دلنش
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سفت    ی هاعضله  ی را رو  میهاسمت صورتش حرکت کردم و لب  به

و    لرزدیم  میهادست   نمی بب  توانستمی . م دمیصورتش کش  ی شده 

 . د یکنار کش  دم،یاش که رس. به گونه دیدی را م نیفرهاد هم ا

 آهو.  ی لرزیم ی دار -

 .«ست ین یو آرام گفتم: »مشکل دمیکش  یقیعم  نفس

 .«ی ستیگفت: »هست. هنوز آماده ن نیغمگ

 انداختم.  نییدهانم را قورت دادم و سرم را پا آب

زن    کیفرهاد    ی برا  خواستیآماده باشم، دلم م   خواستیم  دلم

 دوستت دارم فرهاد.«  یلیو گفتم: »خ دمیکش  یکامل باشم. آه

 را در آغوش گرفت و لبخند زد. سرم

 منم دوستت دارم آهو خانم.  -

محبتش  عشق کش  و  نفس  آغوشش حل   دم یرا  در  را  و خودم 

ام وقت  دواریکردم.  تا  ا  شومی م  ریپ  یبودم  در    نیکنار  و  مرد 

 آغوشش بمانم. 

                      



206 
 

و مدام    ختیری. چون اشک مخت یآمدن ترانه، اعصابم بهم ر  با

. اما من خسته بودم و  کردی و لعنتش م  دادی فحش م  اریبه کام

به آن کابوس فکر کنم و خودم را عذاب    ی اه یثان  خواستیدلم نم

م  را  اسمش  هربار  رو  آورد،ی بدهم.  روبه  باغ  زنده    میخاطرات 

 . شدیو باعث لرزش بدنم م  کردی و حالم را بد م شدی م

بدم تا  ی تو رو دلدار دینکن. االن من با هیگر نقدریترانه، بسه ا -

حالم بدتر   ی نطوری. اکنم ی بسه خواهش م  ،ی بد  ی تو منو دلدار

 .شهی م

م  نیبهتر بود،  چقدر    دانستمی دوستم  و  است  ناراحت  چقدر 

 ی گرید  زیو با چ  کردیمرا درک م  دیاما با  کندی رفتار م  ی عصب

  ار یتا حواسم را پرت کند اما مدام داشت کام  کردی مرا مشغول م 

 .کردیو اسم نحسش را تکرار م زدی را بر سرم م

را   یی حکم نها  یو قاض  شدی ع مدادگاه شرو  گریساعت د   کیتا    و

م مکردیاعالم  را    دانستمینم  دم،یترسی.  شدنش  اعدام 

 دمش؟ یبخشیم   ینه. البته دست من هم نبود. ول  ای  خواستمی م

بال را   نیبود اگر ا  یبود، روان  ضی مر  اریکام   د؟یبخشی قلبم او را م

د دختر  و  آوردی م  ی گریسر  از  و  که    دهیشن   لمیکچه؟  بودم 
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کرده و    دایپ  ادیبوده اعت  ی که فرار  یشش سال   نیدر ا  گفتی م

 نکرده است.  ایتجا*وز کرده  گریبه چند دختر د  ستیمعلوم ن

 یتوانستیکه هوا نبود و نم  ی... سخت بود مثل وقتدانستمینم

 . ینفس بکش

.  دمیترسی اما م  شودیاعدام م  نی قیبه قطع و    گفتی م  لمیوک 

 ی دخترها  ی ندهیرا گرفتن آسان نبود. اما ممکن بود آ  یجان کس

را تباه کند. مگر او به من رحم کرد که من به او رحم    ی گرید

کرده باشد    دیرا تهد  ی گرید  ی هاکنم؟ اصال اگر جان دختربچه

 .رفتی م  نییباال پا امنه یس ی و قفسه دمیچه؟ به خودم لرز 

 آهو؟ یخوب -

را حصار   شیهاشده بود و دست   امره یخ  یکه با نگران  دمیرا د  ترانه

 بدنم کرده بود. 

 خوبم.  -

 منتظرتن. ؟ی اآماده -

 ام.آماده -
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آماده   دیرا مشت کردم. با  میهادادم و دست  رونی را با صدا ب  نفسم

 بود. ستادهی. فرهاد پشت در اتاقم منتظر ابودمی م

م  هروقت دادگاه  وقت   یعصب   میرفتی به  انگار  به    یبود،  نگاهش 

سر   خواستی و دلش م  دیجهیخون به مغزش م   افتادی م  اریکام

او را بزند اما دستش بسته    تواندیو تا م  اوردی ب  نییو صورتش را پا

کار و  ا  توانستینم  ی بود  و  . کردیم  اشی عصب   شتریب  نیبکند 

مخالف    اریبا بخشش کام  امهخانواد  ی اعضا  ی مطمئن بودم همه

حت حت  یبودند.  زمان   ی مرد  یاهورا،  دوست    ار، یکام  یکه 

 بود. اشیمیصم

از همه از او زخم خورده بودم، تنم،    شتریکه ب  ی من چه؟ من   اما

 کردم؟ یچه م  دیخودش کرده بود. من با  یجسمم، روحم را قربان

البته که باز    کشاندمش؟یدار م  ی به چوبه   گرفتم؟ی جانش را م

 جرم وجود نداشت.  نیا  ی برا  یببخش هم دست من نبود.

 ام.. من آماده میبر -

با   آمدی . ازش بدم مدانستمینم   چینبودم، چون هنوز هم ه  اما

ترد جانش  گرفتن  مورد  در  اما  وجودم!  برا  دیتمام  و   میداشتم 

 سخت بود. 
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رو  یعصب  همه من  منتظر  خسته  بودند.  مبل   ی و  نشسته  ها 

  ی ام هم اعالم کرده بودند که خواستار اعدام هستند و فرقخانواده

 . مجازات تج*اوز به عنف اعدام بود! کردینم در حکمش

با د  بابا باز کرد که    ار، یخانم، مامان کام   نیشه  دنیدر خانه را 

 .دیبرق از سرم پر

 . د یکشی م غیو ج ختیریم اشک

  ت ی ام بگذر. خرپسرم بگذر! از جون تنها بچه  از جون  داریپا  ی آقا  -

 داریپا  ی ... آقارم یمی ام نباشه م. بچه ر یمو ازم نگکرد، بگذر! بچه 

  دمشیام! شش ساله ندمه، بچه تو رو به موال از جونش بگذر. بچه 

پ  دار،یپا  ی آقا و  نگ   داشی شش سال شکستم  ازم   رش،ینکردم. 

پسرم    زت،یقصاص بگذر، تو رو به جون عز  ازبندازش زندون! اما  

 ! ارم ی. من طاقت نمر یرو نگ

و قلب من    دی کشیم  ادی. فرکردی م  ونیو ش  زدیم  اشنه ی س  به

حلقه بسته بود و قلبم درد   می هامچاله شده بود. اشک در چشم

  یخدا  کردم؟یچه م  دی. پسرش بود، تنها کسش بود. باکردی م

. اما من چه؟ عذاب من شدی مپسرش اعدام    شد،ی من! اعدام م
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که از   امی خترانگکه حرامم شد، د  امی چه؟ ترس من چه؟ بچگ

 من گرفته شد چه؟ 

خانم گفت:    نی به شه   ادیو مامان اخم کرده بودند. بابا با فر  بابا 

اگر نبود    ی. حتنهیحکمش هم  ست،یدست ما ن  نی»برو خانم! ا

بدبخت کرده.  ! برو شش سال پسرت ما رو  گذشتمی هم من نم

ام دادم تا  داغ انداخته به دلمون، شش سال دروغ به خورد بچه

راحت بغلش کنم!    نتونستمبشکنه. شش ساله    نیاز ا  شتریب   نم ی نب

جواب   ی! ک دی ترسیشش سال از برادرهاش م  د، یترسی ام مبچه

 دختر دوازده ساله...« کی که به   دهیجواب م یک ده؟ی م

ر  و اشک  و  شد  هق مردا  خت؛یساکت  هم  مامان  ناراحت.  و  نه 

 . دیکشیکشدار م ی هاو اهورا نفس زدی م

: »آروم گفت یگوشم م  ریاز پشت دستم را گرفته بود و ز  صدرا

 باش آهو.«

سرخ    ت یکه خودش از عصبان  یرا گرفت و درحال   میهم بازو  فرهاد

 .دادی م  نیشده بود مرا تسک

از   عیپس سر  نم ی خانم را بب  نیشه  ادیو فر  ناله  گرید  توانستمینم

ب پرت کردم و آرام اشک   نیزدم و خودم را در ماش  رونیخانه 
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و سرم را   دیترانه به سمتم دو کردم؟یچه م شد؟ی . چه مختمیر

 کرد.  هیدر آغوش کرد و با من گر

 .زمیآروم باش عز -

 چه کنم؟  دیبا گرید دانستمی و نم شدمی من آرام نم اما

عصب  قهیدق  چند همه  شه  یبعد  کنار  از  ناراحت  خانم    نیو 

 شدند.  نی گذشتند و سوار ماش

فرستادم    رونیرا ب   میدهانم را به زور فرو بردم و نفس با صدا  آب

 . دمیو آه کش

 ی هابه نفس   ی ا به دادگاه فشردم و توجه  دنیفرهاد را تا رس  دست

 را نداشتم.  تشیظرف گری او نکردم، چون د یکشدار و عصب

. کردمی حرکت م   جانی سست و ب   ی هاو با قدم   می گاه شدداد  وارد

بود؛ از همه    یو با تمام وجودش عصب  رفتیاهورا شتاب زده راه م

 را مشت کرده بود.   شیها! صورتش سرخ بود و دستشتریمواقع ب

بچگ  دانستمی م  کام  اشیخاطرات خوب  چشمش    ی جلو  اریبا 

نم  آمدی م خ  توانستی اما  برا  یوحشتناک  ی هااتفاق   ریاز   ی که 
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  چیبود و ه  یآورده بود بگذرد. پس عصب   شیخواهر کوچکش پ

 مثل من...  دانست،ینم زیچ

  ی هاو من دسته   می سخت و سفت دادگاه نشست  یهای صندل  ی رو

 . دادمی را محکم فشار م یصندل

شه  چشمم سربازها  نی به  به  که  افتاد  درها    یی خانم  کنار  که 

م  ستادهیا التماس  نکنند. ضجه    کرد،یبودند  قصاص  را  پسرش 

فر  زدی م آن  دیکشیم   ادیو  سعو  اخم  با  کردنش   یها  آرام  در 

 داشتند. 

 شیادهایاما فر  نم ی را نب  شیهاه یرا محکم بستم تا گر  میهاچشم

و   زی. همان پسر عزکردی و حالم را بدتر م  دیچیپی در گوشم م 

کرد، زجرم داد،    امی کتک زد، زندان  توانستی ات مرا تا مدردانه

  شد، ی عوض نم  ی زیمن هم چ  دن یبا بخش  یتج... تجا*وز کرد! حت

 ! دمش؟ یبخشی! اصال چطور؟ چطور مشدیحکمش عوض نم

  دم یکش  یقیعم  ی هادر آرام کردن خودم داشتم پس نفس   یسع

  قه یشدم. چند دق  رهیخ  یقاض  گاهیرا باز کردم و به جا  میهاو چشم

 . میآمد و به احترام او بلند شد ی بعد قاض
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اما   کردی رفته بود و از موکلش  دفاع م  گاهیبه جا  اریکام  لیوک   

 زیچون همه چ  د،یگوی که بفهمم چه م  کردمیگوش نم  یمن حت 

 .کردی تر مسخت میرا برا

  قه ی . چند دقزدی به من لبخند م   نانیکه با اطم  دمیرا د  لمیوک 

که بعد از تجاوز به موکل    ی مرد  کان یمل  ار یقبل گفته بود: »کام

شش سال    نینشد و در ا   دایاز او پ  ی من فرار کرد و شش سال رد

ا  ستیندارد و معلوم ن  یمعتاد شده و سالمت عقل مدت    نیدر 

 باشد.«ممکن است جان و روح چند دختر بچه را تباه کرده 

و ضربان قلبم باال رفته بود    زدیدر ذهنم زنگ م   لمیوک  ی هاحرف

دست خانواده دیلرزیم   میهاو  به  را  نگاهم  با  .  که  دوختم  ام 

 . کردندینگاهم م   یو عصب یاشک ی هاچشم

 را بستم.  میهانگاه کردم و بعد چشم یقاض  به

 یهاشد. خنده   داریچشمم ب  ی جلو   ی محو  ی هادفعه صحنه  کی

که لباسش را از تنش درآورده   دمیرا د  ار یمضحک و زشت کام

گرفته بود و   شیهامرا در دست اریهش  مهیو ن  جانیبود و بدن ب

شلوارش برده    پی. دستش را به سمت زدیخندیم  نیرو به دورب
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  حال، یمدت ب  آن   ی و من در همه  دیکشی م  نیی بود و آن را پا

 . دمیفهمینم ی زیو چ زدمی دست و پا م

. انگار که  شدیدر ذهنم پخش م  اریکام  فیمحو و ضع  ی هاحرف

 . نمیبب گاهمجیرا در گ زیهمه چ توانستمی م

  ر یصحنه رو به تصو  نیا  ی طور  کی  دم،یعذابت م  یطور  کی  -

 داریپا  ی آقا  نی وقت از ذهنشون محو نشه! بب   چیکه ه  کشمی م

 ! نی بب

 دمیدی م  شدم؛ی م  هوشی باز ب  ش،یهاضربه   ریکه داشتم ز  دمیدی م

را    ی زی. چکردیدستش به سمت لباسم رفته بود و آن را پاره م

  هوشی ب  شیهاو بعد از شدت ضربه   کردمی حس م  میپاها  کینزد

 شدم... 

م  نفس  پاها  زدمی نفس  بودم.  کرده  عرق  و    دیلرزی م  م یو 

شدنم    ی قربان  ی آورده بودم، صحنه   ادیتار شده بود. به    میهاچشم

صحنه  ادیبه  را   آن  بودم.  اتفاق   ی هاآورده  آن  و  وحشتناک 

خواب   کیبودم، مثل    اریهش  مهی آورده بودم. ن  ادیوحشتناک را به  

روشن شده بود.    میروز برا  ل... اما حاال مثدمش یفهمی بود که نم
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به    گاهمج یشوک، از گ  کیام با  انگار که خاطرات فراموش شده 

 شده بودند.  کی سمت ذهنم شل 

 مشت. چه کرده بود با من؟  میهابودند و دست  ی عصب میهانفس 

ند  دمینفهم گفتند،  کام   دمیچه  فقط  شد.  د   ار یچه  که   دمیرا 

جمع شده بود و حالش خراب بود. صورتش شکسته بود    ی اگوشه 

لحظه   نی. در همدیترسی از اعدام شدن م د، یترسی. مدیلرزی و م

تمام وجودم در نفرت از او غرق شده بود    ها،آوردن اتفاق   ادیبا به  

منفور و زشت نگاه کنم. پس    صورتبه آن    ی اهیثان   توانستمیو نم

 دم یلرزی که م  ی شدم. درحال  رهی خ  یاز او رو برگرداندم و به قاض

با اعدام شدنش من هم    دینفس کم آورده بود. شا  تیو از عصبان

 . شدمیآرام م

ماده    قیعم  یقاض به  »بنا  بعد گفت:  و  کرد  قانون    ۲۲۴نگاهم 

موجب اعدام   یزان   ی اکراه از سو  ایبه عنف    ی زنا  یمجازات اسالم

 است.«

که در ذهنم راه    دمیشنیخانم را م  نیشه  ادیو فر   غیج  ی صدا

. اما من پر از کردی که ناباور نگاهم م   دمیرا د   اریو کام  رفتی م

به قلبم زده شده بود    ی ریت. خشم مانند  دمیلرزی خشم بودم و م
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نم بند  خونش  نمآمدیو  اجازه  قانون  منحرف،    نیا   دادی.  مرد 

  یعدالت  نیو پرپرش کند. و ا  ردی گرا ب  ی اگهیو روح دختر د  یزندگ

 .بود که انتظارش رو داشتم

 .دیگرد که اعدام بود صادر شد و ختم جلسه اعالم یینها حکم

. وزنم  ستمیبا  میپاها  ی رو  توانستمیو م  دمیلرزی من هنوز م   اما

  گرید  ی اه یثان  کردمی که حس م   کردی م  ی نیسنگ   میچنان بر پاها

 . شومیسرد دادگاه پهن م  نیزم ی و من بر رو شکنندی م

چ  ختندیری م  وقفهی ب  میهااشک ب  ی زیو  حس    میپاها  ن ی را 

 رفته بود.  ادمیاز  ش یکه شش سال پ ی. مثل حسکردمی م

 دمیاشکم، بابا را د  ی از پشت پرده  دیلرزیام مو چانه  دمیگز  لب

 بغلم را گرفت و بلندم کرد. ری. زآمدی که به سمتم م 

 آروم باش دخترم. -

 .  شدی زده م  یچون پتک  میخانم بر سرِ دردها  نیشه  ی ادهایفر  اما

اومد. اما بابا من دارم    ادمیاومد،    ادمی.  تونمیبابا، نم  تونمی نم  -

م  کیجون   رو  ه رمیگی نفر  ن  یچی.  بابا    ستیدست خودم  بابا، 

 .  شم ی له م ینی همه سنگ نیا ریدارم ز کنمی حس م
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 نی! چرا اشه؟یو گفتم: »بابا چرا تموم نم  دمیکش  غیدفعه ج  کی

 کنه؟«ی ولم نم یزندگ

.  دمیکشی م   غی ج  وقفهی را به آسمان فرستادم و ب  میهابعد ضجه   و

نفرت، سرتاپا  زیچ  چیانگار ه نبود و خشم و  را    میدست خودم 

 را از دست داده بودم. دن یگرفته بود و قدرت نفس کش 

ب  ی ای ماه  مانند آب  از  لب   رونیکه  باشد،  برا  میهاافتاده   ی را 

  دمی مامانم را شن  ادیفر  ی که صدا  کردمی هوا باز و بسته م  ی اذره

 کمک!«  ی که گفت: »دخترم، دخترم! وا

دست سرد فرهاد را که   توانستمی و اهورا مرا بلند کردند. م   بابا

حس   کردیزده کنارشان حرکت مدستم را گرفته بود و شتاب

 کنم.  

شش   اما به  م  د یرسی نم  میهاهوا  حس  خفه   کردمی و  دارم 

چشمشومی م خستگ   ن یسنگ   میها .  و  بودند    یانیپای ب  یشده 

 شدم.  هوشیو ب  دمینفهم زیچ  چیوجودم را گرفته بود و بعد ه

و مامانم که کنارم نشسته بود    دمیتخت اتاقم د  ی را بر رو   خودم

 .کردیو دست سردم را نوازش م

 آهو؟ -
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 . سوختی م م یهاو چشم کردی . سرم درد مدمیرا مال میهاچشم

 خوبم مامان.  -

 و دستم را فشرد.  دیگز لب

 بود؟ یچ اری حست نسبت به کام -

 سنگ شده بود.  اری زدم. احساساتم نسبت به کام یتلخ پوزخند

چ  ادمی  - مامان.  ا  ی زیاومد  که  م  نیرو  مدت   خواستمی همه 

 فراموش کنم. 

 . دیاز چشمش چک یاشک قطره 

 برات. رمی... بمی شده بود هوشی... ب ی بود  هوشیتو ب -

 . کنهی م م ی ردنت عصبک هینکن. گر هیگر -

 را پاک کرد. شیهاو اشک دیکش یآه

منه. منو ببخش دختر قشنگم...    ریتقص  یمنه، همه چ  ریتقص   -

 منو ببخش. 

 زدم. یتلخ لبخند
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  ی گفت ی م   گن،ی م  یمردم چ  یگفت یم  نکهیا  ی کاش به جا  ی ا  -

  ، یبش  یپسر روان  کی  ریاگر اس  افته،ی م  یچه اتفاق  شه،ی م  یچ

 اش حرف مردم، حرف مردم.مامان. همه یاما نگفت  شه؟ی م یچ

 دهانش را قورت داد. آب

اشتباه کردم. شش سال دارم حسرت    - قرآن  به  اشتباه کردم. 

 . شمی م یبه خدا دارم روان ؟ی اری. چرا به روم مخورمی م

 کاش. ی ا گمی حسرت نخور مامان. تموم شده، فقط م -

کاش به حرف بابات    ی کاش. ا  ی ا  گمیمن شش ساله دارم م  -

 .کردمی رو خبر م سیو زودتر پل کردمینم

 و بغض راه نفسش را بسته بود. ختیریم شیهااشک

 . شهی پس اعدام م -

 را مشت.  شیهارا تر کرد و دست  لبش

 ؟ی. ناراحتنطوره یهم -

  ،یرانیا  ی را بستم و سرد گفتم: »نه. به خاطر دخترها  میهاچشم

زندگ از  سال  شش  خاطر  اذ  ام،ی به  خاطر  شما    ی همه  ت یبه 

 .« ستمیناراحت ن
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بهت بگم متاسفم. منو ببخش، بابات رو   دیبا  شهیمتاسفم، هم  -

 ببخش. 

م  بخشمی م  - بود  بخشم،ی مامان.    ی . سعدیشش سال همراهم 

با دروغ!   ی. ولفتهیبد به دلم ب   دیشت آرامش داشته باشم، نذا  دیکرد

از   دونستمی اما ممنونم. من م  د،یشش سال دروغ به خوردم داد 

سالگ شونزده  ولی همون  هم   ی.  شما  و  کنم  فراموش  خواستم 

تر  قابل تحمل  ال شش س  نیا  دیباعث شد  دیشا  د،یکرد  یهمراه

 بشه. 

 برات؟  یاالن بهتره همه چ -

 .  دانستمینگاهش کردم. بهتر بود؟ فعال نم قیعم

 .دونمی نم -

 و گفت: »فرهاد تو سالن منتظرته.« دیکش یآه

 تو.  ادیبگو ب -

شکسته شده    شتریب  شهیتکان داد و از اتاق خارج شد. از هم  ی سر

 . ر یپ شیهاشده بودند و دست  ادیز شیهاچشم  ریبود. چروک ز

 نداخته بود. ا نییوارد اتاقم شد و سرش را پا فرهاد
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 سالم.  -

 زدم. شیبه رو ی اخسته  لبخند

 .ن ی بش ای سالم ب -

 حالت خوبه؟ -

 .دونمی نم -

تصم  - هرچ  ی ریبگ  ی میهر  بخوا  یباهاتم.  به    یهرچ  ،ی تو 

 صالحته. 

گرمش را فشردم که حرارت دستش دست سردم را گرم    دست

 کرد.

 ممنونم ازت. -

 دستش نشاندم که کنج لبش باال رفت.  ی رو ینرم ی بوسه 

بود. ساعت نه صبح به زور به    دهیترانه تا صبح کنار تخت خواب   -

 .مشیخونه خودش برد 

 .گهیدوسته د -

 برات.   هیدوست خوب -
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 زدم.  لبخند

 معجزه بود.   کیترانه برام  -

 کرد. یآرام ی خنده 

 آهو.   رهینم ادمیرو  هاشی وقت خل باز چیه -

گفتم: »از راه مدرسه من    طنتیگرفتم و با ش   شی از بازو  یشگونین

 ترانه رو؟«  ای   ی زدیم دیرو د

 .کردمیم  نیزدن نداشتم. من تو پارک تمر  دیواال من که قصد د  -

 زدن نداشته؟ دیقصد د ریگیکشت ی عه؟ آقا -

. دیشدی گفت: »نه. شما هر روز از کنارم رد م  یافتخار و لودگ   با

  کلهیاون مرد خوش ه  گفتی م  گرفتی م   شگونتین  یترانه هم ه

 .«ن یرو بب

ا  میهاچشم از  تنها قصدش  در حدقه چرخاندم.  ها، حرف  نیرا 

 عوض کردن حالم بود. 

  ؟ی دیفهمی ترانه رو م ی هاچطور حرف ،ی زدینم دیتو اگر د -

 رو گفت.  نیترانه ا دم یاده بود، شنس ی نگاه گذر کی واال  -
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 .دمیخند

 . ی دیاشتباه شن -

 . میبر  میبر  یگفتی به ترانه م  یه  ،ی داد ینه تو که کال محل نم  -

 زدم. ی پوزخند

 . ی زدینم دیچقدر د دمیدی م -

 زد.  یگرم  لبخند

م  - رد  کنارم  از  هربار  آهو.  بودم  شده  متانتت   ، ی شدیعاشق 

  ی لی. خی دیکشیو ترانه رو دنبال خودت م  شدیم   شتریسرعتت ب

  ی انگار داشت  ،ی هم گنگ. برام معما شده بود  یلیخ  ،ی معذب بود

 . ی کردی فرار م ی زیچ  کیاز 

 زدم. یتلخ لبخند

 . یدون ی حاال که م -

  یو برا  دونمیگذاشت و گفت: »م  امیشونیپ  ی را رو   اشی شونیپ

 .«دمیکه د یهست ی دختر نی تری تو قو نیهم

 زدم.  اشی نی را چند بار به ب امین ی و ب دمیتنش را نفس کش عطر
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 من بشکنم. د یممنونم از تو و از ترانه. شما نذاشت -

  دمیلرز کردم اما کنار نکش   شیها که از حس لب  دیرا بوس  امگونه 

 زدم.  ی ااش بوسهو من به هم گونه 

 دوستت دارم آهو خانم.  -

 دوستت دارم آق فرهاد. -

 کردم.   ی زیر ی خنده و

 رون؟ یب  میبر -

 کجا؟ -

 را نوازش کرد. امگونه 

 .دهی بهت م  یهرجا حس خوب -

 بام تهران.  -

 . یگیرو م جان یهم دونستمی م -

پهن   لبخندم مرا  فقط  فرهاد  کردم.  فضا  خواستی تر  از   ی مرا 

بود که خدا    ی ا ؛ او فرشتهدور و برم دور کند   ی هااطرافم، از اتفاق

 فرستاده بود. میبرا
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 دستانش کردم.   ی اش گذاشتم و دستم را حلقه شانه   ی را رو  سرم

 نجا؟ یا میبار که اومد نیاول ادتهی -

 لبم را باال دادم و گفتم: »آره.«  ی گوشه 

 بسته بود.  خیهات دست ادمهی -

 . دمیترسی م یل یداشتم اما خ یبهت حس خوب  -

 .ی ممنونم که بهم اعتماد کرده بود -

 بودم.   چوندهیمامانم رو پ ی که چطور یدونی نم -

 شد.  امره یرنگش خ ی اقهوه  ی هاچشم با

 .ی با ترانه هماهنگ کرده بود ادمهی -

 تو دهنم.  اومدی اصال قلبم داشت م -

م   شدمیم   تیاذ  یلیخ  - ازم  ه ی دیترسیکه  بهم    وقتچی.  هم 

دق   یگفت ینم م   قایکه  خیترس ی چرا  به  وقت   ی لی.  اصال  هم  ها 

 .ی اومد ی نم دنمید

 . دمیکش یآه

 رو تکرار کنم. زیدوباره همه چ خواستمی نم -
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 ؟یمونیپش -

 ی . رودیصورتش رقص  ی تک تک اعضا  ی رو  می هاچشم  مردمک

که    شی. از حدود سه سال پشی ا و فک عضله  ی اقهوه  ی هاچشم

ارث  ختهی سرش ر  ی بودمش، موها  دهید بود چون پدرش    یبود. 

  ش یچند تار مو  نیهم  ی من دلم برا  یداشت! ول  یهم سر تاس

 .رفت ی هم م

 . یمن  یاتفاق زندگ نی. تو بهتر ستمین -

 زد. یق یعم لبخند

 آهو خانم.  یبری دلم رو م -

 .  دمیرا در آغوشم کش شیبازو شتریزده لبخند زدم و ب خجالت

. تا صبح خوابم م ینیبام تهران هم رو بب  ایب   یبار که گفت  نیاول  -

م م  دم،یترسی نبرد.  رو دوباره   زیهمه چ   ی دار  گفتمی به خودم 

اما    امیبهت پ   خواستمیم   ، یکنیتکرار م بدم و کنسلش کنم و 

بعد فکر کردم، من قراره تا آخر عمرم بترسم؟ تا آخر عمرم عاشق 

 نشم؟
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مثل اون پست فطرت باشن.    ستین  قراربا خودم گفتم همه که   

دق  ی تا حد بودمت چون  به    قایشناخته  من  نحس،  روز  اون  از 

فهم  ی اندازه سال  همه  ترده یچند  بودم.  رو   ی شده  رفتارهات 

نحوه راه رفتنت    یهات رو. حتتک تک حرکت  کردم،یم  یحالج

برا و   کردمیم  دای پ  تیتو حساس  ی شناختنت، داشتم رو  ی رو، 

 نکهیا  ی بشم، برا  ده یود من به سمتت کش شده ب  اعثخودش ب  نیا

نظر گرفتنت خواستم که    ریهمه ز  نیو بعد ا  ی بفهمم فرق دار

نزد  شتریب ه  کیبهت  که  االن  تا  و  و   یاشتباه  چیبشم  نکردم 

 . ستم ین مونیپش

نزد   - دور   کی همون  همون  تو   هات، ی نشدنت،  راز  همون 

که    ی. انگار با هر کسدیهات من رو به سمت خودش کشچشم

 . یبودم فرق داشت دهید

 فرهاد.  میهم بش ی زودتر برا  خوادی دلم م -

گفت:    نیانداخت و غمگ  نییحرفم سرش را پا  دنیبا شن  فرهاد

 »منم.« 

 شد؟« یگفتم: »چ  نگران

 . یچیه -
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 ؟یمطمئن  -

 گفت: »آره.« دیترد با

 فرهاد؟ -

 جانم.  -

 هست.  ی زیچ کی -

 نه.  -

 . ریبگ   یپس پاشو برام بستن -

 کرد. یگرم ی خنده 

 باشه خانم.  -

پهن   منم م  یلبخند  و   ی زیچ  کی  دانستمی زدم.  داشت  وجود 

 میوقتش برسد برا  یمطمئن بودم وقت  ی. ولدی بگو  خواستینم

 . کندی م ف یموضوع را تعر

 . یمرس -

شدم.    رهیشده بود خ  یکه از ستاره خال  یرفتن فرهاد به آسمان  با

حواسش را   شتریترانه ب   م،یبا فرهاد آشنا شد  یوقت   آمدیم  ادمی
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که داشتم   یو من از ترس زدیدر موردش حرف م ای داد یبه او م

ترانه آمارش را گرفته بود و با ذوق   یبزنم. حت   توانستمینم  یحرف

و شش سال    ست یاست و ب  ریگ  یکه کشت  کردیم  فیتعر   میبرا

 مادرش. ی کرده زیدارد، تک فرزند است و عز

م  هانیا  ی همه تما  گفتی را  من  مورد   ی برا   یلیو  در  صحبت 

فرهاد که نه    دن یترانه و د  ی هافرهاد نداشتم. اما کم کم حرف 

و مردانه برخورد    گرفتیوقتمان را م  ادینه زو    آمدیم  کینزد   ادیز

از طرفش    یامکیام را جلب کرد. بعد حدود سه ماه پ توجه  کردی م

. آن شب آنقدر  دیآی خوشش م  ن از م  گفت ی کردم که م  افتیدر

حرف بزنم. در مورد    یکلمه با کس  کی  توانستمی که نم  دمیترس

اش را جلب چطور توجه  نکهیدر مورد ا  گفت،یم   اشی کنجکاو

را    امکشیشبم را صبح کردم. پ  یکردم و من آن شب به سخت 

کردم. حالت    هیپاک کردم و به ترانه گفتم و فقط در آغوشش گر

ر  ی چهره رنگ    دیآی م  ادمی  اترانه  بعد  و  بود  کرده  تعجب  که 

پا در آرام کردنم داشت و پابه   یشد. اما مدام سع   نی نگاهش غمگ

 همراهم بود.
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  ا ی  دادی نم  امکیشروع شد. چون مدام پ  زیچهمه  امکیهمان پ  از

و   دانستمی را م  نینظرم گرفته بود ا  ریز  یول  شد،یمزاحمم نم

م هم  خوب  گفتیترانه  پسر  محله  ستیفرهاد  زد  زبان  شان  و 

مرد    نیدست به دست هم داده بودند تا من با ا  زیاست. همه چ

 کنم و همراهش شوم.  زبا  شیرا برا امی آشنا شوم و در زندگ

آمدم و لبخندم را نثارش   رونی آمدن فرهاد از فکر به گذشته ب  با

 کردم. 

 را به دستم داد و تشکر کردم. یشکالت یفی ق ی بستن

 . میخورد ش ی که دو سال پ  یهمون بستن -

 آره.   -

ساعت بعد از آرامش    کیاش گذاشتم و تا  شانه   ی را دوباره رو   سرم

 وجودش بهره بردم.

 تموم شده؟ زیهمه چ یکنی فکر م -

 ه؟« یدستم را نوازش کرد و گفت: »منظورت چ فرهاد

 ها که پشت هم افتاد. به نظرت تموم شد؟ اتفاق  نیهم -
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حلش کرد،   شهی چطور م  مینی بب   دیهست آهو. با  شهیاتفاق هم  -

 . گهیبا هم د

 لبم را باال دادم. کنج

 با هم...  -

 خنده کرد و گفت: »با هم.«  شیهاچشم با

 باشن. یخوب ی هااتفاق دوارمیام -

 منم.  -

  اشنه یس  ی که از تعجب قفسه  دم یگردنش را بوس  ریز  یواشکی

 .دیباال پر

 

 گفت: »آهو!؟«  زیهشدارآم

 .دمیخند

 آقا. دیند کسچیه -

 . ننیبی م -

 عه؟ -
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 .« ننی و گفتم: »اصال بذار بب دمش یبوس  دوباره

جا  - به  دستم  ن   ییاالن  حسابت    ستیبند  به  بعد  اما  خانم، 

 .رسمی م

گفتم:    دیرسیبه ثمر نم  هایرسحساب  نیا  وقتچی که ه  ییآنجا  از

 »خدا شاهده منتظرم.«

 . ردیاش را بگخنده   ی جلو  کردیم  ینگاهم کرد و سع  یچشم  ریز

 .  میبه خانه برگشت  نیریبخش و شاز دو ساعتِ لذت بعد

 . یبمون نجایامشب ا یتونی م -

م  نیزم  ی رو   آمدی م  هربار تختم  باال   دیخوابی کنار  از  من    ی و 

که در بند بند وجودم حل    یو با آرامش  گرفتمیتخت دستش را م

 . رفتمی به خواب م شدی م

 تنهاست.  ست،ی امشب مامانم منتظرمه. بابام ن -

 را وارونه کردم. میهالب

 گه؟ ی م  یباشه. در مورد من چ -

انداخت و گفت: »االن که سر اعدام اون   نییسرش را پا  فرهاد

  هاهیبهش نگفتم، از همسا  ی زی . من چزنهی مدام حرف م  شرفی ب
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اصال جالب   رن؟یآمار بگ   عیسر  نقدریا  توننی م  ی . چطورپرسهی م

 .«ست ین

هم  یتلخ  پوزخند گرفتن   نیزدم.  همآمار    ها، ی کنجکاو  ن یها، 

کار    ی. چشدیهمه مشکل م   نیها باعث اپچ کردنپچ  ها،ی فضول

 ! کارچیکرد؟ ه شدی م

 نه؟ ایطرف منه  -

 سوال طفره رفت و گفت: »من برم.«  نیاز پاسخ دادن به ا فرهاد

 . دمیکش یآه

 برو.  -

 .ر یمواظب خودت باش. شبت بخ -

 یو به مادرش فکر کردم. مادر  دمیتخت دراز کش  ی رفتنش رو  با

. هربار هم  دمشیدیدو سال و چند ماه، به ندرت م  نیکه در ا 

مهم ن  میشدی صحبت  کنا  ش یجز    بمی نص  ی زیچ  شیهاهیو 

خوب باشم و   کردمی م  یسع  دیکرد؟ با  شدی . اما چه مشدینم

ب بدست  را  و    اورم،ی دلش  داشتم  دوست  را  پسرش  چون 

 ی و از همان اول تخم بد  کردی نم  دهی. اما انگار فاخواستمشی م
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به فرهاد غر بزنم    م؟یبگو  توانستمی را در دلش کاشته بود. چه م

بگو ندارد؟ که در موردم  میو  ها که  چه فکر  مادرت مرا دوست 

 نداشت.  ی ادهیمسلما فا کند؟ینم

                      

دو هفته با مغزم کلنجار   نیدو هفته گذشته بود و من در ا   حدود

 و آرام و قرار نداشتم.  دمیکشی . استرس مرفتمی م

خانم و رسوا کردنمان توسط او، هم ما را   نی شه  ی و دادها  غیج

 !کردیم آبروی ب

تر و آشفته  تری عصب  شهیبود و از هم  دهیچیکل شهر خبر پ  در

 .زدیدر گوشم زنگ م  شانیهازمزمه شان،یهابودم. حرف

براش که جوون مردم رو  اومدهی عشوه م ی دختره چطور ن یبب  -

 از راه بدر کرده. 

  د یمنحرف بود؟ با  نقدر یا  شهیهم مگه م   یدوازده سالگ  ی تو  -

 به باد نده.  رو اشی دختره زندگ نیام باشه، مثل احواسم به نوه 

  یپسرها بوده، انگار از همون بچگ  ی همباز  شهیهم دمیمن شن  -

 پسرباز بوده! 
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 کرده بود؟  یدختره بدبخت! چه گناه -

 میهاذهنم را خاموش کنم. دست   ی تا صداها  دمیکش  ی اخفه   غیج

حمله   میهارا بسته بود. اشک به چشم  میو بغض راه گلو  دیلرزی م

ناراحت  کردی م بود. دختره  یو  دلم غمباد کرده  منحرف؟   ی در 

 وجود داشت؟  یانصاف ی ب  نقدریا ایدن ی پسرباز؟ کجا

را خوردم؟ چرا    امی حداقل گول سادگ  گفتینم   کسچیچرا ه 

پچ ! مشکل پچدییمشکل شما  ها، ی : »دِ لعنتگفتینم  کسچیه

بار کردنتونه! مشکل ا   ل یکه م  نجاست یکردنتونه، چرت و پرت 

  یکیراب*طه و نزد  نجاستی! مشکل اد یکنی رو خفه م  یجن*س

م زشت  ادیدونیرو  مشکل    اد ی!  دیدینم  ی آگاه  نجاست،ی! 

نمدیدینم حرف  موردش  در  آروم  آروم  رو   هوی!  د یزنی !  آدم 

 اد یبدون!    دیگی هاش و بهش مندونستن  ی ایدر  یتو  دیندازی م

  ی هم مسائل جن*س   هانیهمسرت! ا  نیداشته باش! ا  ای! حر یبگ

هاشون،  منع کردن بچه  ی ها به جا! چرا خانوادهی ر یبگ  ادی  دیکه با

هاشون رو در حد اون بچه نگفتن! چرا گفتن پسر  نه گفتن   لیدل

نزد نزد  یکیبده؟  با  زشته!  پسر  به  م  ،یکیدختر  در   ارنیحرف 
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ه چرا  بودن   گن؟ی نم  زیچ  چیمردم!  منحرف  انگ  فقط  بعد  و 

 زنن؟«یپسرباز بودن م ایدخترباز   زنن،ی م

غده ورم کرده بود.    کیحرف در دلم مثل    ی. کلکردی درد م  سرم

  دانستم، ی اگر م  م،یبگو  خواستی جار بزنم! دلم م  خواستی دلم م

  د ی! شاافتادیاتفاق نم  دیشا  دادندیاگر هشدار م  دم،یترسیاگر م

پسرباز   ایانگ منحرف بودن    گرید  دیاالن روح و تنم سالم بود و شا

 .زدندی بودن به من نم

روزدمیکش  یآه امروز  چوبه  ی .  به  او  که  مبود  .  رفتیدار 

مرگش را    توانستمی در آنجا حضور داشته باشم، نم  خواستمینم

چنم ی بب تنها  م  ی ز ی.  دلم  کردن چشم  خواستی که   شیهانگاه 

و   شیهای زباشد بچه   دهی! که به کجا کشندتم یو بب   نمشیبود، بب 

 ! میهای بازبچه

را که بفهمد شش سال دروغ به خورد    میهاغم چشم  ندیبب   که

 خودم دادم. 

 !  ترکدی ها مپچها، پچحرف مغزم دارد از شدت ندیبب  که

 به خاطر او من شده بودم منحرف و پسرباز!  که
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منحرفش کرد و حاال دارد    ی گرکه دختر عشوه   یاو چه؟ پسرک  و

 !رودیدار م ی و به چوبه شودی پرپر م

 داشت؟  یعدالت معن گفتم؟یم چه

 ی و رو  دمی. لب گزاورمیطاقت ب  توانستمی بروم، نم  توانستمینم

در آرام کردن    ی گرفتم و سع  میهاتخت نشستم. سرم را با دست 

 خودم داشتم. 

از  میهادر چشم  اشک بود. خاطراتم  چشمم    ی جلو  جمع شده 

چ  گذشتی م همه  ه  زیو  بود.  دهنده  عذاب  حاضر    چیدرحال 

 .  شدیتمام نم یگذشته به خوب  زِیچ چیو ه گشتی بر نم یاتفاق

 .دمیمامان را از پشت در شن ی گرفته و خسته ی صدا

 ؟ ی ایب ی خواینم یمطمئن  م،یریم میآهو ما دار -

لب   یسخت   به کردم.  باز  حلقم    میهالب  و  بود  شده  خشک 

 .سوختی م

 ... امینم -

تنم به رعشه افتاده بود  نند؟یبب  خواستندیچرا م رفتند؟یم چرا

و من    شدی اعدام م  گرید  یاو تا ساعت  ی جد  ی . جددمیلرزیو م
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م کلنجار  خودم  با  مغزم  در  داشتم  قابل  رفتمی هنوز  جرمش   .

 من!   ی او... نه برا  ی البته برا  شد؛ی تمام م  زیبخشش نبود، همه چ

چ  ی برا  دیشا همه  م  زیمن  د  کی...  شدی شروع  از    گریورق 

 .شدی پر م دیبا ی گرید یخال ی و صفحه  گذشتیم امی زندگ

 کند!  ریمرا غافلگ خواهدی م یهنوز زندگ  دیشا

شده بودم.    لمی موبا  یگوش  ی رهی دو ساعت گذشته بود و خ حدود

ناخن   نیزم  ی رو و  بودم  نشسته  فرو    میهااتاقم  فرش  در  را 

 .کردمی م

ظاهر   میهاچشم  ی جلو  اریکام  یمتشنج بود و مدام چهره  اعصابم

و دارد خط آخر    دهیچ یطناب دور گردنش پ  ی که حلقه   شدی م

 . شهیهم ی و برا یبه سخت ،ییبه تنها د،یسینویرا م اشی زندگ

گلو  ییجا  بغض وسط  شکستن    میدر  قصد  و  بود  کرده  خانه 

کردن، قرمز و خمار شده بودند.    هیاز زور گر  میها . چشمکردینم

 . گذشتندی م ی به کند هاه یبود و ثان دهیسر درد امانم را بر

د  اعدام بود؟  کام  ی مرد  ا یدن  گریشده  اسم    کانیمل  ار یبه 

فرار  داشت؟ینم را چگونه سر کرده    ی اصال شش سال  بودنش 

 بود!؟ 
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که حاال در ذهنم مرگش    خوردمی وقت به او بر نم  چیش هکا  ی ا

  گاه ه یجدا شدن تک  ی را تجسم کنم. دست خودم نبود مدام صحنه 

 .دمیدی م شیپاها ریرا از ز یچوب

  دهیامانم را بر  هاالیفکر و خ  دم،یرسی م  یوانگیداشتم به د  گرید

 بود.

م  ییهادست   با و دکمه  امیگوش  د،یلرزی که  کردم  روشن    یرا 

 تماس را زدم.

ه  ییصدا  با صدا  چی که  لحن  به  گفتم:    ی شباهت  نداشت  من 

 »مامان؟«

 . شدیم  دهیشن یاو هم به سخت ی صدا

 دخترم؟ یخوب -

 ام را تر کردم. خوردهترک ی هادهانم را قورت دادم و لب آب

 تموم شد؟ ینه مامان... هم... همه چ -

 .  رونیب می. من و اهورا زودتر اومدنمی نتونستم ببمن... منم  -

:  گفتیدار مکه خش  دمیاهورا را شن  ی و خسته  یعصب  ی صدا

 »تموم شد.« 
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من سخت    ی هاهورا به انداز  ی . برا دیلرزی ام مو چانه  دمیگز  لب

  د، یآدم گرفته شده بود. هر چند پل  کی نبود، جان    ی زیبود. کم چ

 ! فیهر چند کث 

 نبود، بود؟ ی ز یکم چ نیر را از دست داده بود، اخط کی ایدن اما

وحشتناک ذهنم    ی هاصحنه   گری و د  ختیری م   ارادهی ب  میهااشک

مطلق مغزم را فراگرفته    یکیخال و تار  کیتمام شده بود. بلکه  

 . شدینم  دهید یاهیبه جز س ی زیبود و چ

همان لحظه که    قای وقت بود از دستم افتاده بود. دق  یلیخ  ی گوش

 تمام شد.  زیگفت همه چ

مدام اسمم را صدا    یکه پشت گوش  دمیشنی مامان را م  ی صدا

فرط   زندی م از  داشتم  بلکه  نداشتم.  دادن  جواب  قدرت  اما 

تمام شد در مغزم تکرار   ی . جملهافتادمی ذهنم پس م   یخستگ

 . دمیفهمینم  نیجز ا ی زیچ  گریو د شدی م

                      

و دکمه  میهادست بود  تا چاک س  ی هابسته  باز *نه یلباسم  ام 

سفت و   یصندل  ی شده بود و رو  سیشده بود. صورتم از غرق خ

 بسته شده بودم.  یسخت
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شده    یو گرم زندان کیتار  ییو در جا  زدمی ترس نفس نفس م  از

 بودم.

 میهاکه دست   یممحک  ی هاخودم را از بند طناب  کردمی م  تقال

نداشت،    دهیکرده بودند نجات دهم؛ اما انگار فا  یو خون  یرا زخم

 ترم یتر و ضخکردن، بندها را سفت  داینجات پ  ی تالش برا  ی اذره

 .کردی م

 . دمیکش ادیفر آمدی م رونیکه از ته چاه ب ییصدا با

 کمک کنه.  یکیکمک!  -

و لرز به    شدیم   دهیچیپ  یو خال  کیدر اتاق تار   میفقط صدا  اما

 . انداختی جانم م

  ر ی سراز  میهاخون را حس کنم که از مچ دست   یگرم   توانستمی م

 .  شدی م

 .کردمی م یقلبم سرسام آور بود و از گرما احساس خفگ تپش

 زدم.  ادیفر دوباره

 !ی کمکم کنه! آها یک یمن کجام؟  -
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سخت   هاه یثان ا  گذشتند ی م  یبه  در    زیچ  چیه  یک یتار  نیو 

 ها راحت کنم. تا خودم را از شر طناب دمیدینم

 باز شد.  یدار مخ و خش  یرو ی با صدا در

 ؟« ی من رو کجا آورد  ؟یهست یگفتم: »تو ک  ی بلند ی صدا با

  ک ینزد  ییو قلبم جا  سوختیم  امیپدریپ  ی ادهایاز فر  امحنجره

 . دیتپی حلقم م

 ی در فضا  شیهاقدم  ی . فقط صدادمیدینم  یکیرا در تار   اشچهره

 .  رفتی اتاق و در مغز من رژه م

جمع    شتریو من در خودم ب  شدیم  ترکیو نزد  کیفرد نزد   آن

 . شدمی م

 ! ترکینزد  این ؟ یهست یتو ک -

ه دمی دی نم  زیچ  چیه تارزیچ  چی!  انگار  را   یکی!  جا  مطلق همه 

اتاق نفوذ نکرده    نیبه داخل ا  ییروشنا  چیفراگرفته بود و تا االن ه

 بود.

  ؟ یهست  یک  ؟ ی اورد   ی زبون باز کن؟! من رو کدوم گور  یدِ لعنت   -

 ؟یکن  یچه غلط یخوای م ؟یهام رو بستچرا دست
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ه  امنه ی س  ی قفسه شدت  پا  جان یاز  باال  ترس  و    شدی م  نییو 

تصو  ی اذره  ی برا  میهاچشم و  ا   رینور  آن  طرفنیمدام  طرف و 

 .دیچرخی م

. دست از تقال کردن برداشتم  کردیلب از لب باز نم  یآن لعنت   اما

 . نم یاش را بب بتوانم چهره  دیشود که شا کیتا کامال نزد

زدن خسته شده بودم و    ادیبزنم. از فر  ادیفر  توانستمینم  گرید

 .کردیاز ترسم کم نم چیموضوع ه نیبود اما ا دهیفای ب

صورتم نشست که با انزجار کنار   ی بر رو  یآمد و دست  تر کینزد

 . دمیکش

  چی اما باز هم ه  کردمیدستش را پشت گردنم احساس م  لمس

 را بشنوم!  شیهانفس   ی صدا  توانستمینم  ی.  حتدمید یرا نم  زیچ

و   دمیلرزی . به خودم مکردی کمرم حرکت م  ی انحنا  ی رو  دستش

 زبانم بند آمده بود. 

شنکش   یهانفس   ی صدا دشدی م   دهی دارش  سمت  .  به  ستش 

 .  بردی لباسم م ریرا به ز شیهاشکمم رفت و انگشت
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از ته دل زدم    ی ادیو تقال کردن را از سر گرفتم. فر  دمیجا پر  از

سخت شده بود اما    میبرا  دنیدهانم را گرفت. نفس کش  ی که جلو

 .کردیم ی شرویاز شکمم پ ترن ییهمچنان دستش به پا

 ی اما کلمات نامفهومم از ال به ال   دادمی و فحش م  زدمیم  ادیفر

 .کردیدرز م رونیبه ب  شیهاانگشت 

قدر  تپش به  م  ی قلبم  حس  که  بود  رفته  از    کردمی باال  دارد 

 . زندیم  رونیب امنه یس

پا  یصندل  ی رو و  نم  دمیپری م  ن ییباال  او هنوز هم دم  ! زدی اما 

داشتم از شدت   کرد،ی بدنم حرکت م  ی رو  شیهابلکه فقط دست 

 . شدمیخفه م  یتنگنفس 

ب  کردمی م  حس روبه  ی افاصله   ی هوشی تا  که  قرار    امی روندارم 

 ادینشست و فر  میپاها  ی . دستش روکردمی را حس م  نیگرفت، ا

 من به آسمان بلند شد. 

اتاق روشن شد که از شدت   ی جا  ی از جا  ی کننده ره ینور خ  ناگهان

بستم   میهاچشم  اشییروشنا محکم  ترا  مثل  انگار  در   ی ری، 

 نشانه رفته بود. می هاچشم ی حدقه
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را باز کردم و تا عادت کردن به نور، اشک از   میها پلک یسخت به

 .کردیچکه م میهاچشم

روبه  ی فرد  دنید  با پاها  امی روکه  فر  میو کنار  بود،   ادینشسته 

خارج    میاز گلو  یپدریو پ  آمدیکه بند نم  ی ادی. فردمیکش  ی بلند

 . شدی م

بسته و   شیهادور گردنش بود. چشم  یکه طناب  دمیرا د  اریکام

دست اما  بود.  شده  دوخته  م  شیهادهانش  به   کردی حرکت  و 

طناب دار خشک شده   ی . خون بر رورفتی م  می سمت ساق پاها

 کرده بود.   می تقس میبود و گردنش را به دو ن

نم  میادهایفر د  شدند،یخفه  شن  گریاما  به  قادر   دنشانیخودم 

م فقط  فاصله حنجره   دانستمی نبودم.  شدن  پاره  مرز  تا    ی اام 

 مرده بود!  ام ی روبود که روبه  ارینداشت و کام

پر  ی ادیفر  با درحال  دمیاز خواب  م  یو  نفس  نفس  و   زدمی که 

 .دمیلرزی بود، م  دهیچسب امیشان یبه پ  میموها

چهرهو کش  قیعم  میهانفس  بود.  خون  ی دار  و   ییوحشتناک 

 درآورده بود.  نه یو قلبم را از س آمدی م میهاچشم ی جلو اریکام

 و زبانم بند آمده بود.  ختیری م ارادهیب میهااشک
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مامان و اهورا را   ی ده یترس  ی سرعت در اتاقم باز شد و چهره  به

 که هول کرده بودند.  دمید

و  مامان کرد  تند  پا  سمتم  در    ی رو  به  را  سرم  نشست.  تخت 

با نوازش  اش نه ی س  ی قفسه در آرام کردنم   یسع  شیهاگرفت و 

 داشت.

 ؟ ی دی. حالت خوبه؟ باز هم کابوس درمیدخترم، بم رمیبم -

  ی را از جلو  اری کام  ریتصو  توانستمیو نم  دمیلرزی من هنوز م  اما

 حذف کنم.   میهاچشم

  ل یتحل  امی . انرژکردمی و احساس سرما م  آمدیبند نم   میهااشک

ام درد  و حنجره  سوختی م  میهادست  االن هم مچ  یرفته بود. حت

قابل لمس   میبود و به شدت برا   ی. انگار که آن کابوس واقعکردی م

 بود! 

بود. حال او هم کم    ستادهیکنار در ا  جیو گ   نه یدست به س   اهورا

ورم کرده بودند و معلوم   شیهااز حال خراب من نداشت. چشم

 . کندیدرد م  اریبود سرش بس
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. کردیگوشم نجوا م  ریو ز   دادیبه نوازش کردنم ادامه م  مامان

بدترآرام بودم.  به    یکابوس   نیترو وحشتناک   نیتر شده  بود که 

 بودم. دهیعمرم د

برا  فشیتعر  کسچیه  ی برا  خواستمینم با  کسچیه  ی کنم،   !

در آرام کردن ضربان قلبم    یسع  دمیکشی که م  ی قیعم  ی هانفس 

 موفق بودم.  تیداشتم که در نها

 دخترم؟ ی بهتر شد -

 گرفتم و از او جدا شدم.  میهارا با دست  سرم

 از خواب انداختمون. د یخوبم. ببخش -

ام را نثارش که لبخند خسته  کردی مشکوک و نگران نگاهم م  اهورا

 کردم.

 فکر نکن.  زیچ چیراحت بخواب و به ه ، ی بخواب مامان -

 . ریشب بخ -

توجه  دندیلرزی م  فیخف  م،یهاهم دست   هنوز  کردم؛ینم  ی ا اما 

 ی بفرستم و برا  گاهمج یرا به گ  اریکام  ریتصو  کردمی م   یفقط سع

 فراموشش کنم.  شهیهم
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خال  میهاچشم را  ذهنم  و  بستم  کسکردم  یرا  تنها  که    ی. 

 .منجالب نجات دهد، خودم بودم نیمرا از ا توانستی م

                      

و نرمالش    یعیمدار طب  یبر رو  امیماه گذشته بود و زندگ  شش

.  کردی مرا خوشحال م  زیاز همه چ  شتریب  نیو ا  کردی حرکت م

 خواست ی ، بلکه دلم متازه نبودم  ی هاو اتفاق  جانیدنبال ه  گرید

 کنم.  یزندگ  ی و عاد یمعمول

م  میصدا  ی رو م  کردمی کار  آواز  شاخواندمی و   ن یبهتر  نیا  دی. 

تفر  یسرگرم م  یحیو  لذت  آن  از  که  آرامش   بردمیبود  و 

 . گرفتمی م

پشت گوشم را نوازش   یگرم  ی ها دور کمرم نشست و نفس   یدست

 کرد.

 سمتش برگشتم و دستم را دور گردنش حلقه کردم.  به

 چسباند.  امی شانیزدم که سرش را به پ شیبه رو ی لبخند

 آهو خانم چطوره؟ -

 . دمیی و عطرش را با ولع بو دمیکش  یقیعم  نفس
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 خوبم.  -

و او هم مات نگاه من شد. با    دمیکش  شیهارا به سمت لب   نگاهم

شش ماه از ترس و اضطرابم کم کرده بودم و   ن یمن در ا  نکهیا

کرده بودم اما هنوز   دایپ  یداشتن تمام و کامل فرهاد آمادگ  ی برا

 .کردیهم فرهاد خط قرمزها رو رد نم

را پشت گردنش فرو کردم.   میهاو انگشت   دمیگردنش را بوس  ریز

ب را  بوسه  شتریخودم  و  فشردم  او  رو  ی گری د   ی زیر  ی به   ی بر 

 م. اش نشاندچانه

تر و  قشنگ  میرا برا  زیرا بسته بود و همه چ  شی هاچشم  فرهاد

مآسان دکردی تر  از دمیترسی نم  دم،یلرزی نم  گری.  نه  حداقل   .

 . شدیهمسرم م شد،ی شوهرم م  ی که به زود یفرهاد، نه از کس

وقت باالتر   چی اما نه ه   کردی کمرم حرکت م  ی فرهاد بر رو  دست

 .ترنیی رفته بود و نه پا

رو  میهالب بر  ر  ی را  لب  دمیکش  ششی ته  سمت  به   ش یهاو 

خط قرمزها بگذرد   ریاز خ  بارنیبودم ا  دواریکردم. ام  ی روش یپ

  نیا  ی همه  دانستمی طاقت مرا طاق کرده بود. البته م  گریچون د
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  د یترسی من سخت نباشد، م  ی بود که برا  نیا  یبرا   های خوددار

 مطمئن بودم.  ودمنداشته باشم؛ اما من از خ یهنوز آمادگ

  شیهارا مماس لب  میهاو لب   دم ی کش  ن ییرا به سمت پا  سرش

و من    دیکشیم  ی دارو کش  قیعم  ی هانگه داشتم. فرهاد نفس 

  روم یتا روز عقدم از بوسه فراتر نم  دانستمی هم کم از او نداشتم. م

م دلم  بوس  خواستیاما  زودتر  سه    دنشیهرچه  کنم!  تجربه  را 

 سال کم نبود! 

  دنش یاش را هنگام بوسچهره   خواستمی را باز کردم، م  میهاچشم

  د یکنار بکشد و بگو  خواهدیباز م  ایبدانم که آ  خواستمی . منم ی بب

 م؟ یصبر کن

رو  آرام را  بوسه   ی لبم  و  گذاشتم  نشاندم.    یکوتاه  ی لبش 

دارتر و  کش  شیهانفس یفرهاد هنوز هم بسته بود ول ی هاچشم

 شده بود. ترطاقت ی ب

تر  مشتاق   دنشی بوس  ی نشست و حاال برا   میهالب  ی رو  ی لبخند

 بودم.

 ش یهالب  ی را آرام رو  میهارا بستم و لب  میهامن هم چشم  بارنیا

 فرو رفتم.  ینیریش ی گذاشتم و به خلسه
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که فکر   ی زیگرفتم. از چ  یقیاز او جدا شدم و نفس عم  ی سخت  به

 هیثان  کی  یبود، حت  یبیبهتر بود. احساس خاص و عج  کردمی م

انگار    دیکوب یم  امنه یهم قلبم آرام نگرفته بود و محکم به قفسه س 

 خودش فرهاد را ببوسد و از او جدا نشود. خواستی که م

بهتر از   یحس  توانستمیو نم  شدی محو نم  میهالب  ی از رو  لبخند

 االن داشته باشم. 

  میبود  یآرام شده بود و هردو هنوز در شوک اتفاق  مانیهانفس 

!  بتیکلنجار رفتن و مص   یبوسه بعد از کل  نیکه افتاده بود. اول

 بود.  نیریگذشت اما حسش ش یسخت بود، طوالن 

گفت: »آخر کار خودت رو   ی ابامزه  ی ای دورگه و عصب   ی صدا  با

 آهو خانم.« ی کرد

رو  دمیخند  زیر بر  را  سرم  و  گرفتم  آغوشش  در  محکم    یو 

 گذاشتم. اشنه یس

 .خوام ی باز هم م -

 .دیفرهاد بلند خند یهم از حرفم سرخ شدم ول خودم

 ؟ ی خوا ی رو باز هم م یچ -
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 عه! بس کن!  -

 تر کردم.دستم را دور کمر پهنش محکم  ی بعد حلقه و

 .خوامیو رو مت -

 دخترجون. خوامی منم تو رو م -

دوباره خ  سرم و  گرفتم  باال  لب  اشرهیرا  دوباره  را   شیهاشدم. 

 فرو رفتم. ی تر قیعم ی شکار کردم و در خلسه

طاقت فرسا    زیچون همه چ  میشدی از هم جدا م  دینظر که با  به

 . زدی وجود من نبض م ی شده بود و همه

با صدا  دمیکنار کش   ینرم  ی بوسه   با لرزان  ی که  و  گفت:    یآرام 

 »من برم.« 

 بمون. -

 . یکنیرو خطرناک م زیهمه چ ی دار -

 را وارونه کردم. میهالب

 . شمینه... نه. نرو. بمون پ -

 .گه یشب شده د -
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 بخواب.« شمیکردم و گفتم: »پ یفیظر اخم

 دختر؟ ی شد ریاز جونت س  ؟ی کرد طاقتمی االن که ب -

 کردم. ی محو ی خنده 

 نداشته باشم.  ی بهت کار دمی قول م  -

 نگاهم کرد. قیعم

سخت بود حاال که  یکاف ی . سه سال به اندازهدمیمن قول نم -

 طلسم شکسته شد...  نیا

 و در آغوشش گرفتم. دمیکش یآه

 پس.  ایفردا زود ب -

 چشم آهو خانم.  -

 نگاهش کردم.   نیبعد غمگ و

 ؟ی خواستگار ی ایپس چرا نم -

 . یو طوالن قینگاه کرد، عم میهاچشم به

 . میایم -

 مامانت منو دوست نداره.  -
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م  یجواب چه  م  گفت؟ی نداد.  او  هم  من.    دانستیدروغ؟  هم 

از من خوشش نم بارآمدی مادرش  اما    دهیاو را د  ی . چند  بودم 

ناد  کرد ینم  ی ا توجه مرا  قربان صدقه   گرفتیم  دهیو   ی و فقط 

 . رفتیتک پسرش م

  ، ی انه یو ک   نی بود. بدب   ی خشک مذهب و زن کنجکاوشدت    به

 خواستی اما من واقعا دلم م  شستی که اصال به دلت نم  یآدم

. اما پدر کردینم  دهیرا با او شروع کنم اما انگار فا  یخوب  ی رابطه

فوق  م فرهاد،  رفتار  مردانه  فرهاد،  خود  مثل  بود.  و   کردی العاده 

 خواست ی . عاشقش بودم و دلم مافتادیعروس گلم از زبانش نم

را با او داشته باشم. مهربان بود و خونگرم و احساس   رابطه   نیبهتر

برخالف زنش    ی. کامال آدمدادی بروز م  یعواطفش را به راحت  و

 .کردی بود که غد و نچسب رفتار م 

شکسته   ی قدراش به  رفتن فرهاد، مامان وارد اتاقم شد. چهره   با

 شانیهاپچمردم، پچ  ی ها. حرفآوردیشده بود که دلم را به درد م

فضول   ی هیهمسا  ی هازن  نیا  کردمی و من لعنت م  دادی عذابش م

حرف    ی گریکس د  ینداشتند؟ که پشت زندگ   یزندگ  هانیرا. ا
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  ی دارند ذره ذره وجود زن  شانی هابا حرف   دانستند ی بزنند؟! اگر م

 دادند؟یادامه م ایآ برند،یم لیرا تحل

 و بغلش کردم. دمی را بوس اشگونه 

 چطوره؟ زمیمامان عز -

 زد. امی را به رو  نش ینمک  لبخند

 ؟ یکنیکار م  یمامان. تو چ زیخوبم عز -

 گرفتم.   ادی یاستانبول  یترک -

 ؟«یبخون یتونی م  یعنیذوق زده گفت: » مامان

 زدم. ی لبخند

 آره فکر کنم بتونم.  -

 تخت نشست.  ی رو عیسر مامان

 . هیبدو بخون، من منتظرم. صدات عال -

 چشم. -

به    یق یعم  نفس  را  آهنگش  کردم.  خواندن  به  شروع  و  گرفتم 

 بودم و از آن خوشم آمده بود.   دهیشن  یتازگ
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را بستم و از ته دلم شروع به خواندن    میهاحس رفتم و چشم  به

 کردم.

 مامان جمع شد.   ی هااز تمام شدن آهنگ، اشک در چشم بعد

 من. ی آهو ی چقدر بزرگ شد -

 لبخند باال دادم و با ذوق نگاهش کردم. ی لبم را برا کنج

 دوستت دارم مامان.  -

 خودش را در آغوشم انداخت.  مامان

 من عاشقتم دخترم. -

 ؟« یعروس نش شهی گفت: »نم  نیرا گرفت و غمگام بعد شانه  و

 .دمیخند زیر

 . ام ین گهیکه د رمی نم -

 بود.  سیاز اشک خ شیهاچشم

 .  یلیخ  ره،یگی دلم م -

 حاال هنوز عروس نشدم که مامان. -
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کرد و با بغض گفت: »اما   ی ریجلوگ  ختنشی از اشک ر  یسخت  به

خودش رو بهم اثبات کرده وگرنه محال بود    ه،یفرهاد پسر خوب

 بدم.« یتو رو به کس

رو  دوباره را  سرم  و  کردم  عطر  شانه  ی بغلش  و  گذاشتم  اش 

عطرمادرانه کردم.  استشمام  را  ه   ی اش  ب   وقتچی که    ن یاز 

 نداشت.  یتمام اشی مهر مادر رفت،ینم

 وقت.  چیمامان، هناراحت نباش  -

 کرد. ی ز یر اخم

 .جنبهی سرش م دونمی اهورا هم م -

 .دمیخند

 . جنبهی نجنبه؟ تازه صدرا هم م ی خوای م -

 نگو. ی وا -

 . دمیخند بلند

 ها که پسرن تازه.اون  ؟ی فکر کرد یپس چ -

 با افتخار سر بلند کرد.  مامان
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 .من ماهن، ماه  ی پسرها -

 مثل دخترت.  -

 لبخند زد.  مامان

 . یمامان  ی دیتو خورش -

 ؟ ی خواستگار  کشونهی من رو م یبه نظرت ک یعنی -

 . دمیخند بلندتر

 . شهی! اهورا فعال داماد نمیمامان چقدر هول -

 .قشهیام ال البته که بهتره زودتر بشه. بچه -

 کرد. زیرا ر شیهابعد چشم و

 که دوست داره؟  ی دختر ش؟ی شناسی تو م -

بگو    - تو  ااول  شد  نقدریچطور  خواستگار  ی مطمئن  تا   یکه 

 ؟یرفت

 را باال داد.  شیابرو ی تا

 پا کارآگاهم.  کیمن خودم  ؟یمامانت رو دست کم گرفت -

 ؟ ی خب بگو چطور -
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 . یکنی خب بگم خنده م -

 .رمی ام را بگخنده ی جلو توانستمینم

بدبو    فیکث  گهیهم د  اشیکی  یهاش. حتبه خاطر جوراب  - و 

 نبود.   نطوری. قبال اشورهی م رهیم ادیراه م. از ست ین

 .دم یحرفش بلند خند دنیشن از

 !  یکنی دقت م زهایمامان! به چه چ ی وا -

 اخم کرد.  مامان

همه  - مخب  من  هرچهاشستم ی اش  االن  بو   گردمیم  ی.  و 

 هم داره.  گهید لیدل کی. نخند! کنم ینم دای پ ی زیچ کنمی م

 ؟یلیچه دل -

.  دیاهورا عوض شده. بگردم چقدر همه تون بزرگ شدرنگ نگاه    -

م   ی لیاهورا هم خ  ی رفتارها و  ها  وقت  ی بعض   نم یبی عوض شده 

 . زنهی لبخند م شهیسرش که تو گوش 

 . یکارآگاه ستاره پناه -

»د  دیخند گفت:  نموونهیو  حاال  بگ  یخوای.  من    ه؟یک  یبهم 

 شناسم؟«ی م
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 . یشی عاشقش م  دونمی . اما مستینه آشنا ن  -

 ؟ ی جد -

 آره من عاشقشم.  -

 ؟ یگیاسمش رو بهم نم -

 خب.  رمیاز اهورا اجازه بگ -

 اخم کرد و به حالت قهر رو برگرداند.  مامان

 ها. من مامانتم  -

 دادم. نییرا پا لبم

 خب به اهورا قول دادم. دوست داره خودش بهت بگه.  -

  ؟یعنی گهی م  یک -

 . گهیروزها م  نیهم -

اون هم هست. خدا به   ی تو هم هست. خواستگار  ی خواستگار  -

 داد! 

 .دمیخند

 . می کمر شکن شد -
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 .دیهم بلندتر خند مامان

 کارهام. نیبدجور. اما من عاشق ا -

 عاشقتم.  نیهم ی عشقم، برا دونمی م -

 من؟ ی آهو -

 و گفتم: »جونم؟«  دمیخند

 ؟ یگیاسمش رو بهم نم -

 نچ.  -

 .خوامتینم گهیپس برو د -

فردا ظهر دعوت کردم.   یقهقهه زدم که گفت: »ترانه رو برا  بلند

 دلم براش تنگ شده.« 

 .دادی م تیاهم میهااز خودم به دوست شتریب  مامانم

 خوبه.  یل یباشه خ -

 حاال برو بخواب. دوستت دارم دخترم. -

 منم دوست دارم مامان.  -
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  ده یتخت دراز شدم و ذهنم به سمت فرهاد کش  ی رفتنش بر رو  با

قرمزها از خط  چطور  که  اول  ش یشد  و  بود  و   نیگذشته  بوسه 

 ی داده بود. راستش مغزم برا  هیعمرم را به من هد  ی بوسه   نیبهتر

  گرفتم یخودم را م  ی جلو  دیاما با  دادی رفتن قلقکم م   شیپ   شتریب

وفق شده بودم م  نکهیاز ا  یول  گذاشتمیباره ترس را کنار نم  کی و  

 گذشته رو پشت سر بگذارم واقعا خوشحال بودم.  ی هااتفاق

  زند یم  امنه یمامان فرهاد فکر کردم که چطور دست رد به س  به

اما   ترسمی با ازدواج ما به شدت مخالفت کند م  نکهیاز ا  یگاه

م   توانمینم بهم  را  اعصابم  و ترس    زدیریبه آن فکر کنم چون 

برم  یبیعج را در  امردیگیوجودم  تاث  دواری . فقط   ر یبودم تحت 

ب و  نکند  ا  باطنبه    شتریحرف مردم عمل  و    ن یمن توجه کند 

 نداشت.  ی ایآن زن معن ی بود که برا ی زیچ

بود که در وجود آن زن    ی زیتنها چ  ی نیو بدب   ی و کنجکاو   قضاوت

را محکم بستم. حاال که   میهابه تنم افتاد و چشم  ی . لرز دمیدی م

 اموانه یدر کنار خودم داشتم فکر نداشتنش، د  تر قیفرهاد را عم

 .کردی م
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پ  امی گوش  پس او  به  و  برداشتم  نرفته دلم    امکیرا  دادم. هنوز 

 . دیکشی پر م شیبرا

 دلم برات تنگ شده.  -

 جوابم را داد.  د ینکش ه یثان به

امشب    ی کار کرد  یاز فکر بهت دست بردارم آهو، چ  تونمی نم  -

 با من؟ 

م  وجودم حرفش  م  لرزدی با  قلقکم  لبخنددیآی و  لبم    ی .  کنج 

 .شومی و از آرامش پر م  ندینشی م

 کارت کردم آقا فرهاد؟ یچ -

 قلبم گذاشتم و منتظر نشستم.  ی را رو دستم

. هر بار حست  آدی هام مچشم  ی امشب جلوبارها و بارها اتفاق    -

 بود.  رینظی ب  کنم،ی م

را   میها. لب کند ی گز گز م   میهاو انگشت   شومیخجالت سرخ م   از

 . کنمی را منقبض م  میو پاها کنمی دندانم جمع م ریز

 االن. نی هم شمیپ  ایب -
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 م یهاو چشم  زند ی انگار دارد در تک تک نقاط بدنم نبض م  قلبم

م حس  نیا.  شودیخمار  ب  یچه  به  مرا  که   ی اریاختی بود 

 کشاند؟ی م

همه مقاومت آخر    نیمن، بعد از ا  ی آهو. سخته برا  تونمینم  -

 شکستم. 

 دهانم را قورت دادم.  آب

 . م یطلسم رو با هم بشکن  می.. ما باآلخره تونست. ما. ینه... نشکست  -

م  ترسمی م  - بودن.  کنارت  دومون   ی کار  ترسمی از  هر  کنم 

 . میبش مونیپش

ها خودت رو  فکر  نیفرهاد. لطفاً با ا  ی امن ثابت شده   ی تو برا  -

م  یندارم حت  ینکن. من مشکل  تیاذ باهات   شتریب  خواد ی دلم 

 باشم. 

را فراموش کرده بودم.   ایشرم و ح  دم،یبعد از حرفم لبم را گز  و

و امروز و    میشدی هم م  ی زود برا  ای  رینبود، د  یاما فرهاد هر کس

  ت یرعا  دیخط قرمزها را با  ینداشت. فقط هنوز بعض  یفردا فرق

 .میکردی م
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 فرهاد. شمیپ  ایب -

 . هاامیبا کله م ی دینگو، د گهیبسه د -

 . د یشنیرا نم میاو صدا فی. حدمیخند زیر

 .ی کار دست خودت بد  یفقط هول نش ا،ی خب ب -

 آهو خانم.  ی دی تو کار دست من م -

م   هر م   گفتی بار  کنده  جا  از  قلبم  خانم،  . عشق چه شدی آهو 

دلنش دل  ینیحس  مهمان  خدا  که  چقدر  کردیم   مانیهابود   .

 مقدس بود و چقدر لذت داشت.

من    ،یرفتی م  دیدوست دارم کار دستت بدم اصال. از اول هم نبا  -

 دارم. ازی ن  بهت

 . دمیگرمش را شن  ی بار صدا نیزنگ خورد و ا امی گوش

 آهو خانم؟ -

 گرفتم که ادامه داد.  یقیعم  نفس

 . کنهی که بابات کبابم م ام یوقت ب  یاگر وقت و ب -

 بفهمه.  میذار ی خب نم -
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 بشم.  مونیکنم پش ی کار  ترسمیم ،ی کرد وونهیمن رو د -

 زدم. ی لبخند

  ی من ازت مطمئنم، تو سه سال وقت داشت .  یکنی نم  کارچیتو ه  -

 . یمن احترام گذاشت ی و نظرها دیعقا ی اما به همه

 ام؟ی ب یکن ی وسوسه م ی االن من رو دار  -

 .دمیخند زیر

 آره. -

 داشت. جانیه میکار برا نیتپش قلبم باال رفته بود. انگار ا اما

خودم    دیبا  هالم یف  نی. وگرنه مثل اهییالیخداروشکر خونه تون و  -

 . دمیرسی بهت م کردمی رو ناکار م

زخم عشقه. شاعر    نا ینداره. ا  یاشکال   ی هم بش  یبده مگه؟ زخم  -

 . ترخوش دمیاز سوزش زخم عشق ند گهی م

 زد. ی اقهقهه  فرهاد

 سخن عشق نبود؟ ی احتماال اون صدا -

 .آمد ی ها خوشم مکلکل نیگرفته بود و از ا  امخنده 
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 .مشیمن و حافظ با هم سرود  ی عنیگفت، کنارش حافظ   نمیا -

 ؟« ی مصرع رو بهش کمک کرد  کی  نیبا خنده گفت: »هم  فرهاد

 شب وقت گرفت.  کی  نیآره بابا، هم -

 برات.  رمیبم -

 .زمیخدا نکنه عز -

و از آن بحث که عقل و هوشم    کردی حالم را بهتر م  هایلودگ  نیا

بهتر    دیبهتر بود. شا  ی نطوریا  دی. شامیبود  دهیدست کش  بردی را م

 . میشدیم ترکیبود که کم کم نزد

 عاشقتم آهو خانم.  -

چراغ خوابم   فی تختم چنگ انداختم. نور ضع  ی دستم به مالفه   با

 .کردیم  تمیو اذ دیرسی م میهابه چشم

 آقا فرهاد.  یخوب بخواب -

 . دمیخودم کش ی نشست. پتو را بر رو میها بر لب  ی لبخند

 .زمی عز ریشبت بخ -
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لذت  یگوش با  و  کردم  قطع  بود   یرا  گرفته  را  وجودم  تمام  که 

  ی ها را زندگشب  نیکاش تا ابد و باهم ا  ی را بستم. ا  میهاچشم

 .میکردی م

                      

را با کش بستم و بعد وارد آشپزخانه شدم. مامان مشغول    میموها

 .زدی حرف م الیبود و با خاله سه ی آشپز

ا  ی پسرها  - هم  ب  کننی م  تتیاذ  نقدریتو  رو    ژنیستاره؟  من 

 . کنهیم وونهید

م   اسمش بچگزدمی م  ریکه   آمدیهم که  از همان  بدم    ی.  او  از 

 . رفتینم  نیحس از ب نیوقت هم ا چیو ه آمدی م

 . کننیکار م یرکیرزیمنم ز  ی پسرها -

 گفتم: »مامان!«  زیهشدارآم

او را ول م  یقرار بود کس  مثال اما اگر    یته و تو   کردمینفهمد 

 ی هاحرف   توانستندی. خواهرها چرا نمگفتی اهورا را به خاله م

 نزنند؟ گری د کیرا به  شانیهابچه  یخصوص

 و گفت: »باشه باشه.« دیخند مامان



269 
 

 کرد. زیشم رچ الیسه خاله

 آشنا شده اهورا؟ ی بدونم. با ک خوامی منم م -

 من رو بخوره. خوادی دختر رو؟ م نیا ین یبی نم  الیسه -

 .کردی ساالد ظهر تکه تکه م ی را برا ارهایو خ  دیخند خاله

خ  - چ  یزرنگ   ی لیتو  که  من  کارها  ی زیستاره.  پسر   نیا  ی از 

 .دهی ده تا بچه دقم م ی دارم؛ اما اندازه دونه بچه کی. فهممینم

 . رفتی مغز و اعصاب آدم راه م ی کال رو ژنینداشت. ب  یتعجب

 ندارم از دستش.   شیاشم آساخاله. من که دخترخاله  ی حق دار   -

به    گهی. دکردیم   تتیاذ  ی آهو جون. از همون بچگ  رمیبم  یاله  -

 کار کنم.  یچ دونمیخدا نم

رو  دمیخند انداختم.  باال  شانه   ی کارکنده   یچوب  یصندل  ی و 

 را گاز زدم. ی ادرسته  اریآشپزخانه نشستم و خ ی شده 

 من که بهش عادت کردم. -

نم  کنهی م  ییکارها  کی داره    - خواستگارفهممی من  اسم   ی . 

 . رهیزن بگ خوادی نم گهی. م خورهی من رو درسته م آرم،ی م
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 گرد شد.  میهاچشم

 ؟ ی جد -

م   - خدا  به  واسهینی بیآره  شده  هرکول  بز    ی .  قد  اما  من 

 . فهمهینم

خودش    خوادیم   دینگو. شا  نطوری! االیو گفت: »سه   دیخند  مامانم

 انتخاب کنه.« 

 بدم.  یپسرم رو به هرکس خوامی بشناسم. نم دیواال منم با -

 حاال بذار انتخابش رو بکنه.  -

 . کردیرا خورد م ازهایبا حرص پ خاله

 گفتم.  یک  نی بب دهی آخر من رو دق م نیا -

 ناهار؟ ی برا  ژنیب ادیدور از جون. حاال م -

 دلش تنگ شده.  دتیآره گفت ند -

 زد. ی لبخند مامان

 اش قربونش. خاله -

 حرص گفتم: »مامان!؟« با
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 و مالقه را برداشت.   دیخند

 حساس نشو. یلی. خستیهاش که بد ن کردن تیاذ -

 اد؟« یم: »فرهاد رو بگم ب نازک کردم و گفت یچشم پشت

آمده باشد گفت: »خودم زنگش زدم.    ادشی  ی زیانگار که چ  مامان

 مامانش رو ببره دکتر.« خوادی . مادیب تونهی گفت نم

 شده؟یچ ی وا -

 قلبش گرفته.  گفتی . انگار مدونمی نم -

 .دمیاز جا پر دهیگرد شد و ترس میهاچشم

 ؟ یمامان چرا زودتر نگفت ی وا -

بده    شیآزما  خواد ی ! گفت هنوز می دیچته دختر؟ انگار جن د  -

 . ستین ی زیچ

 نباشه. من برم زنگش بزنم.  ی ز یخدا کنه چ -

 جوش نزن. ی. تو الکرهیانشاهلل خ -

 . دمیرا شن  الیخاله سه ی رفتنم صدا با
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به کل شهر خبر    شنوه،ی خبر م  کیاز اون زن.    ادی چقدر بدم م  -

 نی. جالبه برام فرهادش به استیکه مثلش ن  هیفضول  کی.  دهی م

 و بددهن!  ی موذ نقدریخودش ا  ،ییآقا

 اون... نطوری... نگو االیعه سه  -

 صحبتشان ننشستم و به اتاقم رفتم.   ی به ادامه گهید

 را روشن کردم و به فرهاد زنگ زدم. امی عجله گوش با

 .دمیاش را شنخسته و کالفه ی صدا

 ؟ یسالم خوب -

ظهر را نشان    کیدوختم که ساعت    امی رورا به ساعت روبه   نگاهم 

 .دادی م

 ؟ی. تو خوبستمیبد ن -

 ؟ ی شده؟ نگران شدم. چرا به خودم زنگ نزد  یمامانت چ -

 . دیکش یآه

آزما  - براش  فعال  نباش.  م   شی نگران  درد   گهی نوشته.  قلبم 

 . کنهی م
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 نباشه.  ی زیچ دوارمیام -

 . تو خودت رو نگران نکن. دوارمیمن هم ام -

 نشست.  میهالب ی رو ی محو لبخند

 شد خبرم بده.   ی. هرچدی مواظب خودتون باش -

 برم.  دیبا زننی چشم. آهو دارن صدام م -

 باشه، باشه. برو. -

 .زمیخداحافظ عز -

بودم   دواریکردم. ام  هیتک  وترمی کامپ   زیرا قطع کردم و به م   یگوش

 زدمیبه او سر م  دی. حتما باافتادیبر سر مادرش نم  یاتفاق  چیه

 .بودمی وقت سخت کنارش م نیو در ا

  یدر اتاقم را باز کردم و قدم اول را برنداشته بودم که با سر رو 

 یخورد اخم  م یکه به پهلو  ی اپخش شدم. از شدت ضربه   نیزم

بلند شدم و    ی بلند شد. به سخت  ژنیب  ی قهقهه   ی کردم که صدا

آب بودم چندتا فحش  معدار حوالهآماده  آقا  با  که  کنم    نیاش 

با اخم به    نی. آقا معردممواجه شدم و خودم را جمع و جور ک
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پوزخند بر   ژنیو با تأسف سر تکان داد. اما ب  کردی نگاه م  ژنیب

 دخترخاله؟«  ی لب گفت: »خوب

ز   یچشم  پشت و  کردم  گفتم   ر ینازک  ملب  »من   کشمت،ی : 

 حواست باشه.« 

دوختم که نگران گفت: »حالت خوبه   نیبعد نگاهم را به آقا مع  و

 که نشد؟« تیزیآهو؟ چ

 . نه خوبم. عادت کردم به کارهاش.ن یسالم آقا مع -

 . میکشی بعدا باهم براش نقشه م  -

 کج کردم و گفتم: »حتما.« لب

 به سمت مامانم رفت و از پشت بغلش کرد.  توجهی ب ژنیب

 من!  ی دوست داشتن ی سالم خاله -

 .کردیکمک م الیکه داشت به خاله سه دمی بعد ترانه را د و

 پسرم؟«  یو گفت: »خوب دیرا بوس ژنیب ی گونه  مامان

 . خوردی بهم م ژنیب ی داشت از رفتارها حالم

 سمت ترانه رفتم و آرام سالم کردم. به
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 مونده؟« یهجده سالگ  ی هنوز تو نیوشم گفت: »اگ ریز ترانه

فکر کرد  - ب   ی نه پس  پنج ساله   ست یمثل  م و  رفتار   کنه؟ی ها 

هرچآدم   یبعض نم  گذره،ی م  یها  همون شنی بزرگ  مغزشون   .

 ! کننی فقط قد بلند م  مونه،ی اندازه م

 .ش یشناس ی حرص نخور. تو که م -

 . نیزم ی نشد؟ پا انداخت جلوم، با مخ رفتم تو  تیحال -

 شد.  رهیخ ژنی با اخم به ب  ترانه

 ست؟فکر کرده بامزه  -

 . گهیالبد د -

 ات.طفلک خاله -

م   ژنیب  ی برا  یچشم  پشت نگاه  ترانه  و  من  به  نازک   کردیکه 

 کردم.

 ی جز بچه باز  ی کدوش نباشه، انتظار  ی اون کله  ی مغز تو  یوقت  -

 .رهیازش نم
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  یاز عمد بلند گفتم تا به گوشش برسد. مامان هم پشت چشم  و

کاش فرهاد بود تا حال    ی نکردم. ا  یانازک کرد که توجه  میبرا

 . گرفتیرا م یمردک از خود راض نیا

کنار  ترانه به  کجا    دیکش  ی مرا  به  فرهاد  »با  گفت:  آرام  و 

 د؟«یدیرس

 م. را فراموش کردم و درجا سرخ شد ژنیحرفش کال ب دنیشن با

 .د یبلند خند ترانه

 دروغ؟  -

 زدم. شیبه بازو  یاخم مشت با

 !  وونهیعه نه! د -

 ؟یپس چ -

 ش؟«یدیگفت: »بوس  جانینگفتم که ترانه با ه  ی ز یو چ  دمیگز  لب

 

 ی اخفه   غیکردم که ترانه ج  نیی آره باال پا  ی سرم را به نشانه   آرام

 . دیکش
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 ! یعشقم! باالخره تونست  گمیم کیتبر -

 بود.  داغ شده  میهاگرفته بود و گونه امخنده 

 .کشمی نگو، خجالت م ی نطوریا -

با    و ر  ییهاحرف  ادیبعد  قلبم  زدم،  فرهاد  به  چقدر ختیکه   !

 شده بودم.  ایحی ب

 . دیپر نییچند بار با ذوق باال پا ترانه

 خوشحال شدم. مبارکت!  یلیخ -

 !«دمییانگار بچه زا یگی جور م کیزدم و گفتم: »وا  قهقهه

 . دیهم خند ترانه

 .دمییتا به ثمر برسه من خودم ده تا بچه زا ییخدا -

  ی کیرمانت   ی ! صحنهینی شد! بدون مقدمه چ  ییهو ی  ی لیاصال خ  -

 پشتش نبود. 

 بغلم کرد.  یبا لبخند پهن ترانه

و خودتون رو    دیوقته منتظر بود  ی لی! خشهی لذتش به سادگ  -

 .دیکردی آماده م
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 . یبدم حت حشیتوض  تونمیبود. نم یحس خاص کی -

 زد و مرا محکم در آغوش گرفت.  یگرم  لبخند

 اسمش عشقه.  -

 ترانه.  کنمی تو آرزوش م ی برا -

  ی رنگ نگاهش عوض شد و بعد با لبخند محو  هیچند ثان  ی برا

 .« زمیگفت: »ممنونم عز

 . مین یرو بچ زیکمک م  ایآهو ب -

و غذاها را   ییرایپذ لیمامان به کمک ترانه وسا ی صدا دنی شن  با

که پوزخند    ژنی. و تا آخر من داشتم با نگاهم به ب میدیچ  زیم  ی رو

 . دمیکشی خط و نشان م زد،ی م

لب به    ریاز عمد کنار من نشست که ز  ژنیآماده شد، ب  زیم   یوقت

 !« ییپرو  یلیاو گفتم: »خ

گوشم   ریاش نگاهم کرد که ترانه زبا آن پوزخند مسخره  دوباره

 دارم.«  ی فکر کیگفت: »

 ؟یچ -
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گفت:    کردی آبش مشغول م  وانیهمانطور که خودش را با ل  ترانه

 بند داره؟«  ژنیشلوار ب یپاچه  ینی بی»م

 زدم.  ی ایطان یرا که گفت تا ته داستان رفتم و پوزخند ش نیا

 . دمت گرم ترانه. دمیحله فهم -

م  اگر بال  میخواستی م  دیفهمیفرهاد  ب  ییچه   میاوری ب  ژنیسر 

مردک    نیحرصم را بر سر ا  دی. اما در حال حاضر باخوردیتاسف م

 .کردمی م ادهیپ یاز خود راض

! ی وا  ی انداخت و گفت: »ا  نیزم   ی را رو  از عمد چنگالش  ترانه

 تو رفت آهو.« ی پا ریز

 به او زدم. ی مهربان و متظاهر لبخند

 .دمی بهت م  ارهیم زیتم یکیو بعد  دارمی برم -

گوشم گفت: »ففط بدو زود تمومش کن. من حواس   ریز  ترانه

 نفهمه.«   کنمی رو پرت م ژنیب

 باشه.  -

  ی رفتم.  چنگال را کم  یصندل  ریبلند شدمو به ز  یصندل  ی رو   از

 را گرفتم.  ژنیشلوار ب ی هاور تر پرت کردم و بعد بند پاچهآن
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 . دم یترانه را شن ی صدا

 د؟ یبود  یشما از رشته دانشگاهتون راض ژنیآقا ب  گمی م -

  ی . به سختدیتکان داد که قلبم به دهانم رس   یرا کم  ش یپاها  ژنیب

 گر یدکیشلوارش را به    ی که نفس کم آورده بودم بندها  یو درحال

 گره دادم.

کامپ   - رشته وتریبله  حت  هیا.  و  خوبه  کارش  بازار  خودت    یکه 

 . ی و درآمد کسب کن یازش کار کن  ی انهیدر زم یتونی م

 ه؟یچ  یداخل  ونیدکوراس  یچقدر خوب. نظرتون در مورد طراح  -

دادم و محکم بستم.   گره گرید  کیشلوارش را به  ی بندها دوباره

که   زدمیآخر را م  ی گره   شد،یمحو نم   میهالب  ی پوزخند از رو

 . دم یمامان را شن ی صدا

 ؟ یکنی کار م یآهو جون چ -

بلند شدم و چنگال    زیم  ریاز ز  ی و به سخت  ستادیاز حرکت ا  قلبم

 را برداشتم. 

 به ترانه کردم و به ظاهر غر زدم. رو

 .نیآقا مع ی پا ریمن بود! رفته بود ز ی پا ریکجا ز -
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  یبه ترانه زدم. ترانه لبخند پهن  یگرفتم و چشمک  ی بعد نفس  و

 زد و بشقابم را از برنج پر کرد.

 به سوال ترانه جواب داد. ژنیب

رشته   - نظرم  به  باش   هیخوب  ی آره  داشته  مهارت   ی برا  دیاگر 

 ها مناسبه. خانم 

 .  دیگوشم خند ر یز ز،یر  زیر ترانه

 حال داره کنکور بده!  یک -

 کردم. یفیظر اخم

 . هی. درست عال ی بد  دیتو که با -

 اش رو ندارم. حوصله دونمی نم -

بلند شه!    ژنی نداره، منتظرم ب   تیاهم  نیو گفتم: »حاال ا   دمیخند

 ؟«یچ فتهی ب ز یم ی اگر رو ی وا

 .« فتهیرا گرد کرد و با استرس گفت: »دعا کن ن   ش یهاچشم  ترانه

 ی . برامیو زنده شد میتمام شدن غذاها، من و ترانه ده بار مرد تا

. مامان مشکوک به ما نگاه  میکرد  ی نگاه نم  ژنیهم به ب   هیثان  کی

 شده؟« یلب گفت: »چ ریکرد و ز



282 
 

 زدم.  یپهن و مضطرب لبخند

 . یچیه -

گفت:    ژنیمامان نشست و همان لحظه ب   ی شانیپ  ی رو  یفیظر  اخم

 بود.« ی »خاله دستت درد نکنه عال

 فشرد که گفتم: »استرس نده بهم.«  میرا در بازو  شیهاناخن  ترانه

 بزرگمون گوشمونه.  کهیت ز،یم ی رو افتهیاالن م -

لبخند   ی به چهره  ینگاه  ژنیب و  کرد  ما  فشار    ی نگران  که  زد 

 شد.  شتریترانه ب ی هاناخن 

را    اشی صندل  ژنیکه ب  دادمیرا در دستم محکم فشار م   چنگالم

 من و ترانه حبس شد.  ی نه یعقب برد و نفس در س

جا  ژنیب  یول آسودگ  نکهیا   ی به  با  و  شد  خم  شود،  و   یبلند 

 زد. ی شلوارش را باز کرد و لبخند پهن ی هابند ی گره  یال یخیب

 .« دیشد عیبعد آرام گفتم: »متاسفم که ضا و

هم    ی لی. خمیولو شد  یصندل  ی رو  میو ترانه که وا رفته بود  من

 بد دماغمان سوخته بود. 

 گرفت.  میاز بازو یشگونیکردم و ترانه ن اخم
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 اش کنم آهو. خفه خوادی دلم م -

 شدم.   نهی دست به س که واقعا حرصم گرفته بود، یدرحال

 ولش کن. بعدا دارم براش.  -

م   لبم نگاهم  به مامان که مشکوک  و  به دندان گرفتم   کرد ی را 

 شدم.  رهیخ

 ؟« ی کار کرد یلب گفت: »چ ریز

 نکردم. ی کار -

مشغول   خوردی که خون، خونم را م  یبعد بلند شدم و درحال  و

 ناهار شدم.  زیجمع کردن م

 . د یچیگوشم پ ریز ییصدا

 دختر خاله. ی خنگ یلیخ -

نداشتم   ینگاهش کردم؛ اما حرف  زیبه سمتش برگشتم و ت عیسر

 که بارش کنم. 

رو  یول بعد  و  دادم  فحشش  نگاهم  با  توانستم  او    امی تا  از  را 

 برگردانم و دوباره مشغول شدم. 
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 یپوزه   د یگفت: »من با  کردی را جمع م  هاوانیهمانطور که ل  ترانه

 رو به خاک بمالم.« نیا

 بکن.   یتونست -

 حاال.« ن یبا حرص گفت: »بب ترانه

تختم    ی با ترانه رو  می ها را شستو ظرف   میکرد  زیرا که تم  زیم

 . میدیدراز کش

 . نمیخب بگو بب  -

 رو؟  یچ -

 شیهاو دست  دیتخت دراز کش  ی زد و به پشت رو  یپهن  لبخند

 اش گذاشت. چانه ریرا ز

 انم. از آقا فرهاد و آهو خ -

صحنه   ی هاگونه  دوباره  و  شدند    یجلو   شبید  ی هاسرخ 

 ظاهر شد.  میهاچشم

 یی هوی  یلیخ  شبیباشه. د  کیرمانت   دیدفعه بعد با  دیفکر کنم با  -

 خاص بود.  یل یخ یلیبود اما خ

 .استگهید ی تولدش دو هفته -
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بعد تولد فرهاد    ی دو هفته   دانستمیرا باال دادم. م  میابرو   ی تا

 ها جلوتر بود.موضوع  نیاز من در ا شهیاست اما ترانه هم

 .  میریتولدش رو بام تهران بگ   بارنیا  خوامی و نه مرداد. م  ست یب   -

 . امهیپا -

 تا شک نکنه.  می کار رو بکن  نیهفته قبلش ا کی دیفقط با -

چ  دیخند  ترانه »نظرت  گفت:  بگ  امی س  هیو  اونجا  میریمرداد   .

 .« شترهیحالش ب  یلیخ

 تختم را به سمتش پرت کردم. بالشت

 م؟یفرهادم رو حرص بد ی خوای بدجنس! م  -

 به آسمان رفت.  اشقهقهه 

 . لیشوهر ذل -

ناراحتش   آدیباال انداختم و با لبخند پهنم گفتم: »دلم نم   شانه

 کنم.« 

 نازک کرد.  یپشت چشم  ترانه

 . کنمیخب نکن. خودم بعدا با شوور)شوهر( خودم م -
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 خونه. مجبوره با من بخوابه.  ارمشی بعد تولد هم م -

 را گرفت.  شیهاگوش عیسر ترانه

 خواد؟ ی دلم م  یگی! من هنوز مجردم! نم ادبی برو ب -

 .دمیخند

 منحرف!  ی وونهید -

 ؟یچ یعنی. خوابمی خونه، باهاش م ی تو ارمشیواال شب م -

 . خوابمی کنارش م -

 نازک کرد.  یپشت چشم  ترانه

 .شیا -

را   میهااو پرت کردم. دست  ی لبم باال رفت و خودم را رو  ی گوشه 

تو  »من  گفتم:  و  کردم  حلقه  گردنش  دور  رو    وونهید  ی محکم 

 کردم؟« ی کار م ینداشتم چ

حلقه  ترانه شدت  از  داشت  م  میهادست  یکه  به    شدی خفه  و 

 گفت: »آهو! خفه شدم!«  دیکشی م قیعم ی هانفس  یسخت
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 ی رو  یمحکم  یتر کردم و بوسه دستم را شل   ی و حلقه  دمیخند

 سرخش نشاندم.  ی گونه 

 عاشقتم.  -

  ام ی تخت پرت کرد و خودش را رو  ی مرا رو  عیبعد ترانه سر  و

 انداخت.

 و لبخند ترانه پهن بود.  میدر چشم شده بود چشم

 چشم فرهاد روشن.  ؟یعاشقم -

 زدم. اشنهی به س   یگرد شد و مشت میهاچشم

 ؟ یمنحرف نباش شهیتو نم -

و گفت: »منم   د یرا آرام بوس امی شانیگرفته بود و بعد پ  اشخنده 

 عاشقتم عشقم.«

 . رم یبگ  قینفس عم  کی  توانستمی بلند شد و حاال من م  امی رو  از

 ترانه. شمی بمون امشب پ -

.  ی طرناک شدخ  یلیرا گشاد کرد و گفت: »تو خ  شیهاچشم  ترانه

 .«ترسمی من م 
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 ها دارم برات.«زدم و با خنده گفتم: »نقشه ی پوزخند

 تخت با سرعت بلند شد.  ی از رو  ترانه

 خودمون راحتم. ی . من خونهزمینه عز -

 بالشت فرو بردم و بدنم را کش دادم. ریرا ز میهادست

 .یهر طور راحت -

گوش  همان د   امی لحظه  با  و  خورد  فرهاد    ی شماره  دنیزنگ 

 زدم. ی لبخند

 سالم.  -

  لم یتخت پرت کرد و گوشش را به موبا  ی دوباره خودش را رو  ترانه

 چسباند. 

 ؟ ی سالم چطور -

 من که خوبم. حالت مادرت چطوره؟ -

 .دمیفهمی هم م  یاش را از پشت گوشخسته ی صدا

براش خوب   جان یبهتره. دردش آروم شده. انگار استرس و ه  -

 . ست ین
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 متاسفم. تو حالت خوبه؟ -

 گرمش، گوش و قلبم را نوازش داد. ی صدا

 بهترم.  شنوم یآره. حاال که صدات رو م -

نشست.    میهالب  ی رو  گرفت که خنده  میاز بازو  یشگونین  ترانه

 دخترک فضول! 

 ؟ یاستراحت کن نجایا ی آیبرات تنگ شده. نم یلیدلم خ -

.  میخودمون  ی . االن خونهشبیاز د  ی ردک  طاقتم ی . بآمی چرا م  -

 . افتمی منم راه م  ادیبابام ب

رو   میهالب  ی رو   یپهن  لبخند دستم  و  و    ی نشست  رفت  قلبم 

ترانه درحال  یچنگ زدم.  لباسم  منفجر    یبه  از خنده  که داشت 

اش اخم کردم و دستم چهره  دنیو من با د  کردی نگاهم م  شدی م

 برداشتم.  ام نه یس ی را از رو 

گفتم: »برو اونور   یرا گرفتم و بعد آرام و حرص  یدستم گوش  با

 فضول خانم.« 

 .ترظ یترانه ناگهان به اوج رفت و اخم من غل ی قهقهه 

 . دم یفرهاد را شن ی صدا
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 بود؟   یشد؟ ک یچ -

 بود؟! یبه نظرت ک -

 وش واستاده بود؟« خندانش گفت: »گ  ی با صدا فرهاد

 .« نطورهیحرص گفتم: »هم با

 از دست ترانه. -

 . ای. زود بهاشی من رو خورده با منحرف باز -

 چشم آهو خانم.  -

به سمت    گریاز فرهاد با حرص بالشتم را بار د  یاز خداحافظ  بعد

 داد. یترانه نشانه رفتم که جاخال

 .دیخندی بلند م  بلند

 ! دیک یآهو! چقدر شما رمانت ی وا -

 نگاهش کردم.  نه یبه س دست

 دم ی خودمه بهت اجازه م  ریپرو. تقص  ی . دخترهدمیها ها. خند  -

 . ی گوش بد

 را در حدقه چرخاند. شیهاچشم
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 لوس نباش.  -

 ،ی عاشق شد  ی نازک کردم و گفتم: »وقت  شیبرا   یچشم  پشت

 .« کنمی سالمت م 

 کرده بود نگاهم کرد.  زیکه ر ییهاچشم با

 . آدی. شوورت داره مرمی من م  -

 . دمیخند اشافه یق به

 ؟ ی . تو کجا برادی خب ب -

 نگاهم کرد.  نه یبه س دست

 بزرگسال باشم.  ی هاشاهد صحنه  خوامی نم -

 . دمیخند بلندتر

 . م یدیبار هم رو بوس کیاش ! ما همهی اوونهیمن تو د ی خدا -

 بوسه شروع شد.  کیاز  یواال همه چ -

 ! یکن یذهن من رو مسموم م  ی ترانه برو! دار ی وا -

 برم.«  دیبا گه یو گفت: »عاشقتم. اما د دیخند
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تولد باهات   ی تخت بلند شدم و با لبخند گفتم: »باشه. برا  ی رو   از

 .«کنم ی هماهنگ م

 را بست.  شیها و دکمه دیرا پوش شیمانتو ترانه

 باشه منتظرم.  -

 . دیمرا بوس ی ر کرد و بعد گونه رنگش را س یصورت شال

 .م یریگیرو م ژنیبعدا هم حال ب  -

 حتما و صد در صد. به نظرم تا االن رفته. -

خاله مزه   ی که برا  ادیکرد و گفت: »آره صداش هم نم  دییتا  ترانه

 اهورا کجا بود؟«  ی. راستزهیبر

 .« ینگ یبه کس  یول گمی گفتم: »بهت م طونی و ش دمیگز لب

 کرد. یفیظر اخم

 بگم؟  خوام ی م ی به ک -

ب  - با دوست دخترش  بود مرونیرفته  تولدش  انگار    خواستی. 

 کنه. زشیسوپرا

 ها.مرغ  یمن اهورا هم رفت قاط ی خدا  ی آ -
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 زدم.  قهقهه

 ها بود.خروس یوقته رفته. اما به نظرم منظورت قاط یلیخ -

 را باز کرد. ششین ترانه

 طفلک مامان بابات.  .میدار شیدر پ یاخجون دو تا عروس -

 را باال دادم و با پوزخند گفتم: »اول من، بعد اهورا.« میابرو ی تا

اهورا رو   هیبرام مفصل قض دیبعداً با ی . ولادیفرهاد م گهید کمی -

 ها.  یکن فی تعر

 سمت در هلش دادم. به

 برو دختر.  ایب -

 گردنم زدم و از سالن خارج شدم.  ریرفتن ترانه، عطرم را به ز با

رفته بود خاله هم قصد رفتن کرده بود. همانطور که چادرش    ژنیب

 من برم.« ،ی ندار ی گفت: »خوشگلم کار کردی را سر م

 نه خاله جون. دستت درد نکنه.  -

فرشته جانم.    نمتی و گفت: »تو لباس عروس بب  دیرا کش  امگونه 

 آرزومه.« اتی خوشبخت
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من بودند    یهم حام  ن یزدم. خاله و آقا مع  اشی به رو  ی لبخند

ها هم فکر چون آن  مینداشت   یخوب   ی رابطه  میها با خاله  هیاما بق

منحرف  کردندی م دختر  و    ی من  دختر  است  ممکن  و  هستم 

  ده یفا  میگفت یهرچه م  گفتم؟یرا منحرف کنم. چه م   شانیپسرها

 . م ینداشت ازیها ننداشت و ما هم به آن

کسان  توانستم ی نم  من نگاه    یبا  بد  مرا  که  باشم  داشته  رابطه 

 .  زنندی پشتم حرف م ای کنندی م

کاناپه نشستم. کنار بابا که داشت    ی کردم و رو  یخاله خداحافظ  از

 .کردی را مطالعه م یکتاب 

 باز کرد. میزد و آغوشش را برا امی به رو ی لبخند بابا

 .« امی اش گذاشتم که گفت: »از انتخابت راضشانه ی را رو سرم

 کردم. کیخودم را به او نزد شتریزدم و ب ی محو خندلب

 بابا.   یمرس -

 را نوازش کرد. میموها
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 دم یترسی . از بزرگ شدنت، خانم شدنت. م دمیترسی م  شهیهم  -

آهو  ی هاگرگ بگ  ی جامعه  ازم  رو  تورنیمن  اما    یآهو  کی  ی . 

 گرفتم دخترم. ادیبودن رو از تو  ی . من قوی العاده بودفوق

م   شیهاحرف گرم  را  عم  کرد ی قلبم  لذت  در    ی قیو  را  وجودم 

 . گرفتی برم

 خوب مثل شما داشتم.  ی بابا کیچون  -

کنند   ی آبرودار  خواستندیرا م  شانیام، تمام زندگخانواده  درسته

بزنند و هم  ای خصلتشان    نی نگذارند مردم پشت سرشان حرف 

نوجوان که  ه  ی بود  اما  بود؛  کرده  خراب  آن  کسچیمرا  ها جز 

من باشد، مراقب من باشد. من در هر حال    یحام   توانستینم

  ده ی بود که بخش  وقت   یلیعاشقانه دوستشان داشتم و پدرم را خ

 بودم.

 بابا؟  -

 جانم؟ -

انگشت   آرنج و  گرفتم  را  آرام  میهادستش  به  پوست   ی رو  یرا 

 . دم یدستش کش ی دهیچروک
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 اد؟یم مامان فرهاد از من خوشش ب کار کن  یچ -

 کرد.  یفیاخم ظر بابا

ن  - ب  ،ی بکن  ی کار  ستین  ازیتو  خودت  ادیخوشش  تو   .

 . یفوق العاده هست ،یهست یداشتندوست

.  ستین نطوریگفتم: »ا یآرام ی دهانم را قورت دادم و با صدا آب

.  کنه ی نگاه م ی که برام افتاده من رو به چشم بد یبه خاطر اتفاق

 .« ترسونهی. من رو م ادینگاه خوشم نم نیاز ا

 شده بود نگاه کرد. یزندان میهاکه در چشم  یبه اشک  بابا

فرهاده.    اتنده یشوهر آ  ،یبا مادرش ازدواج کن  ستیتو قرار ن  -

بد  ت یرفتارهاش حساس  ی رو  دینبا   یی هاآدم  نیهمچ  ؛ ی نشون 

که چقدر    ی به مرور زمان بهشون نشون بد  د یتو با  ی ول  ستنیکم ن

ب ایهست  ی رینظ  یدختر  م  شونی.  متوجه  بعدا    شنی خودشون 

 شده.  بشونینص یچه عروس گل

حرف  ی لبخند با    میهالب  ی رو   شیهابابت  بابا  و  نشست 

 را پاک کرد. میهازمختش اشک چشم ی هاانگشت 
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  ،ی زه آهو. هرجا افتادتو رو از پا بندا  کسچیو ه زیچ  چینذار ه  -

 ی برا  یهست  ی چقدر قو  ننیبب  هیبق   نکهیا   ی زود بلند شو. نه برا

  ف ی . ضعستیجلو دارت ن   زیچ  چی که ه  ی به خودت نشون بد  نکهیا

دنبال    شهیتا هم  ی نابود  نیو ا  کشونه یم  ی بودن آدم رو به نابود

 . مونهیآدم م

رو   سرم از  روشانه   یرا  و  کردم  بلند    ی نه یس  ی قفسه  ی اش 

 شیهامرد را دوست داشتم، حرف  نیسختش گذاشتم. چقدر ا

 بود.  ی آرامبخش قو کیمثل 

                      

 ؟ ی استرس دار نقدریپاره شد! چرا ا فت یآهو! بند ک  -

 را رها کردم. فمینگرانم را به فرهاد دوختم و بند ک  نگاه 

 کار کنم خب؟  ی. چدونمی نم -

 زد. ی گرفتم که لبخند  یقیعم  نفس

ب   - غول  مامان من  به خدا  ن  ی واال  دم  و  ا  ستیشاخ    نقدر یکه 

 ازش.  یترسی م

 و لبم را به دندان گرفتم.  دم یکش ی نیحرفش ه دنیشن با
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 عه فرهاد! دور از جون! -

 . دی دستم کش  ی هارگ ی را گرفت و انگشت شستش را رو دستم

که    یهست  یدوست داشتن   نقدری. ایباش  ی زینگران چ  دیتو نبا  -

 مردم رو فراموش کنه.  ی هاحرف ی و همه ادیازت خوشش ب

 . د یکوبی نامنظم و محکم م قلبم

 . کنم یرو م امی باشه... سع -

ندارد. انگار زهر در چشمش کرده باشد و    دهیفا  دانستمی م  یول

در حقش نکرده    ی بد  چی ه  کهنی . با وجود ادیدیم   ی مرا مار کبر

 جوابش را نداده بودم.  ایبودم 

شدم.    رهیشان خخانه   دیو من به در سف  میشد  ادهی پ  نیماش  از

که فرهاد با لبخند دستم را گرفت و انگشت   دمی آب دهانم را بلع

 دستم فرو کرد. ی هارا در انگشت شیها

 . ریبگ قی نفس عم کی -

 دادم.  رونیتازه را با ولع به مشامم فرستادم و نفسم را ب  ی هوا

 فشردم و فرهاد زنگ در را زد.   میهاگل را محکم در دست دسته
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لبخند    دنمیدبار زهرش را در چشمم نکند؟ با    نیا  شدینم  ایخدا

 بزند؟ اخم نکند؟ دلم را نلرزاند؟

 ی که رو  اسی  ی هاشدم. عطر گل   اطیرا بستم و وارد ح  میهاچشم

 .کردندی حالم را بهتر م  یشده بودند کم  دهیچیپ  اطیح  ی وارها ید

ا  دم داشتم کفش   میبود  ستادهی در  م  میهاو  در  که    یرا  آوردم 

گفت    یافتاد، هرچ  یو گفت: »هر اتفاق  ستادیا  ام ی رو فرهاد روبه

 مهمه که من دوستت دارم.«  نینذار ناراحتت کنه. فقط ا

 م یهالب  ی رو  ی حرفش قلبم آرام گرفت و لبخند محو   دنیشن  با

ه عاشقانه    زی چ  چی نشست.  که  بود  مهم  فرهاد  فقط  نبود!  مهم 

 دوستم داشت. 

دن ب  ی را محکم حلقه   میهارا در آغوشش فرو بردم و دست   سرم

 بود.   ریگی کشت کیاو  ی. ناسالمت کردم شیاعضله

 فرهاد.  یکه کنارم یمرس -

در همان لحظه در خانه باز شد    دیرا بوس  امی شانیزد و پ  ی لبخند

پدرش، آقا رضا نفس   دنیو قلب من از جا کنده شد. اما بعد با د

 . دمیکش یراحت
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مرا    آقا که  مهربانش  نگاه  همان  با  فرهاد   ی هانگاه   ادیرضا 

 گفت: »سالم عروس گلم.« انداختی م

را   از لبخندم  را گرم فشردم.  آقا رضا  فرهاد جدا شدم و دست 

لبخندهات تنگ شده   ی نثارش کردم که گفت: »چقدر دلم برا

 .«دیی تو... بفرما دییبود آهو جانم. بفرما

 من رو. دیدی سالم ممنونم. خجالت م -

 برد.   نیرا شست و از ب میهاحرفش تمام دلشوره نیهم انگار

 دستم را گرم فشرد و همراهم وارد خانه شد. فرهاد

  تیآقا رضا پشت کمرم نشست و مرا به سمت سالن هدا  دست

 کرد.

 .ی آهو جانم. خوش اومد ی سعادت داد  -

 زدم و گفتم: »ممنونم آقا رضا.«  یپهن لبخند

 کرد. ی رضا اخم محو آقا

 جانم به من بگو باباجان. چند بار بهت بگم؟ -

  بم ینص  ی. ازدواج نکرده، پدر شوهرم بود. و چه سعادتدمیگز  لب

 شده بود. 
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 آرام گفت: »مامانم تو اتاقه.«  فرهاد

به در زدم و    گرفتم. چند ضربه   یق یتکان دادم و نفس عم  ی سر

بود   دهیپنجره دراز کش  ریتخت ز  ی وارد شدم. حاج خانم روبعد  

ح به  نگاهش  شنخانه   اطیو  با  بود.  من،    ی هاضربه   دن یشان 

 نگاهش را به من داد و بعد اخم کرد.

 شدم.  کشینزد ی پس به من با لبخند دادمی م  تیاهم دینبا

 سالم حاج خانم. خدا بد نده.  -

سالم کند با اکراه سالم کرد. آب دهانم را   دیایکه زورش ب   انگار

 رفتم.  ترکیقدم نزد ک یقورت دادم و 

 حاج خانم؟ نگرانتون شدم. دیخوب -

 را کم کند.  دستش را پشت کمرم گذاشت تا استرسم  فرهاد

 نازک کرد. یخانم پشت چشم حاج

 تخت دراز نبودم. ی اگر خوب بودم االن رو  -

  یای. لبخند زورککردمیعادت م  شیهاهیو کنا  ش ی به ن  دیبا  انگار

 زدم.

 . دیانشاهلل بهتر بش -
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 اش انداخت.کرد و بعد نگاهش را به پسر دردانه  زی را ر  شیهاچشم

 . ی سالم پسرم، خوش اومد -

 به قلبم زده باشد، وجودم آتش گرفت.   ریکه ت انگار

با   یسع  ینشست ول  شیابروها  نیب  ی هم اخم محو  فرهاد کرد 

 .جواب مادرش را بدهد   یلبخند مصنوع 

حالت رو بپرسه    خواستینگرانت بود م  یلیسالم مامان. آهو خ  -

 و بهت سر بزنه. 

 رهیخ  خانم نگاهش را از پسرش گرفت و دوباره به پنجره   حاج

 شد. 

 خوام؟« ی حالم رو نپرسه. چه م اهیلب گفت: »صد سال س  ریز

زهرش را در    خواستیا معمد  یوقت   دمیشن ی. چطور نم دم یشن

 چشمم کند؟

. بعض  کردی را شکار م  میهاحس کنم که اشک، چشم  توانستمی م

گلو ناخن   میدر  و  بود  شده  فرو   میهابند  دستم  پوست  در  را 

 .کردمی م

 زد.   دنیخودش را به نشن  فرهاد
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 تو سالن؟ ی ای کمکت کنم ب ی خوا ی مامان م -

ا  حاج بدون  ب  ینگاه   مین  نکهیخانم  ما  »نه    ندازدی به  گفت: 

 تره.«پنجره دلچسب نیا ی ترم. منظره راحت جانیهم

. آخر من چه د یکشیبه آتش م  شیهاکه وجودم را با حرف  آخ

با  یگناه که  بودم  شن  دیکرده  را حرف  ن یا  دنیتاوان  ها 

 دم؟یکشی م

 .« میبر ایگوشم گفت: »ب ریشد. ز  میبازو ی فرهاد، حلقه دست

  یا ی چه بد  ست؟یبکشم که بپرسم دردش چ  ادیفر  خواستمی م

بپرسم خودم خواستم به من    خواستمیدر حقش کرده بودم؟ م

مگر   بزنم؟  آتش  را  و جسمم  روح  خواستم  شود؟ خودم  تجاوز 

دختر دوازده   کیمگر    دانستم؟یم   ی زیدست من بود؟ مگر من چ

چ م  ی زیساله  تجاوز  م  ی زیچ  دانست؟یاز    ی جن*س  لیاز 

که حاال بعد هفت سال باز    دانستمی من چه مآخر    دانست؟ی م

بودم،    دهیدرد کش  یکاف  ی من به اندازه  دادم؟یتاوان م  دیهم با

 داندیچه م  یشده. کس   دهیزخم خورده بودم! جانم به آتش کش

و در روز از فکر نکردن به   نمیب ی ها کابوس مشب  شتریکه من ب
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دلم را شاد کنم    ی الک  هشد   یکه حت   زنمی کابوسم فقط لبخند م 

 انصاف بود؟ انصاف نبود به موال.   نیو بد به خودم راه ندهم؟ آخر ا

 آقا رضا بلند شد.  ی صدا

 . کنم یکمکت م  ایسالن. ب  میخانم بلند شو بر ن یمیس -

صحبت زنش  و خشک بود. انگار از طرز رفتار و    ی جد  شیصدا

 توانستینداشت و نم  یراه  گریناراحت شده بود. حاج خانم که د

 گفت: »باشه.« ندازدی ب  نیآقا رضا را زم ی رو

به او و فرهاد    توجه ی بعد با نفرت و خشم نگاهم کرد که من ب  یول

 زدیچنگ م  می شکستن به گلو  ی برا  شتریکه هر لحظه ب  یبا بغض

 از اتاق خارج شدم.

ن  ی نگاه  چیمبل نشستم و ه  ی رو به  نداختمی به اطراف  . دست 

بد    یلیو قلبم خ  شدیپاک نم  امی شانیشده بودم و اخم از پ  نهیس

 شکسته بود. 

 لب گفت: »متاسفم.«  ریکنارم نشست و ز فرهاد
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تکان دادم.   ی از اشکم نگاهش کردم و بعد سر  سیخ  ی هاچشم  با

آقا رضا رو  به کمک    یروروبه   قایمبل نشست، دق   یحاج خانم 

 من.  

رضا کنار حاج خانم نشست و بعد با لبخند رو به من کرد و    آقا

 گفت: »خانواده خوبن؟«

و فقط به آقا رضا نگاه    ندازمیکردم نگاهم را به مادر فرهاد ن  یسع

 کنم. 

 خوبن ممنونم. سالم دارن.  -

خو  - باشن.  چزنده  م   یدت  شن  ؟یکنیکار  فرهاد  آواز   دمیاز 

 .یخونی م

پا  دمیگز  لب را  از   ی انداختم. دوباره صدا   ن ییو سرم  پر  و  آرام 

 . دم یحرص حاج خانم را شن

برام! مجلس لهو و    رهیعروس خواننده بگ   خوادیم   گه،ید  نهیهم  -

 لعبمون فقط کم بود! 

دندانم حس    ر یکه طعم خون را ز  دمیمحکم لبم را گز  ی قدر  به

 دستمال کنار مبل را برداشتم و لبم را پاک کردم. عیکردم. سر
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بگم خب. من هم  - م  ی برا  ی نطوریچطور    خونم، یحال خودم 

 .ستم یهنوز کامل اصولش رو بلد ن 

 برامون بخون آهو جانم.«  کمیگفت: » جانیرضا با ه  آقا

ت  ع یخانم سر  حاج برزخ  زیبه سمت شوهرش  و  نگاهش    یشد 

 کرد.

 ه؟یها! آواز چ میخونیخونه نماز م  نیآقا رضا؟ ما تو ا -

و   یرا هرچند الک  یداشت!؟ هر حرف  یمن چه ربط  ی خدا  ی وا

 تا به من زخم بزند.  زدیم اساسی ب

ما    ی . آهو جان اگر دوست دارنم یبی نم  ینه جانم. من مشکل  -

 .میصدات رو بشنو می شی خوشحال م

 .« میبا لبخند نگاهم کرد و گفت: »منتظر فرهاد

 نکهیا   ی حاج خانم، و نه برا  ی بخوانم. نه برا  خواستمی من نم  اما

 باز به او آتو بدهم.

پر از استرس و هراسم را به آقا رضا نشان دادم و گفتم:    لبخند

 .« ستمی»من فعال آماده ن 
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رفتارش   آقا و  همسرش  از  چقدر  که  بود  شده  متوجه  که  رضا 

 انداخت.  نییزد و سرش را پا ینیم، لبخند غمگناراحت

 . ارمیب ییبراتون چا رمی من م  -

بلند شوم    دیاو زحمتش را بکشد و دودل بودم که با  خواستمینم

  کند ی نثارم م   یو کمک کنم و اگر بلند شوم حاج خانم باز حرف

 نه.  ای

او بلند    هیو کنا  شیپر از ن  ی صدا  یو کالفگ  یدودل  نیهمان ح  در

 شد. 

 . ارهیم رهیآقا رضا شما چرا؟ آهو م -

. انگار نوکرش  کردی م  نفرت را به نگاهم فرو  ریت  ش،یهاچشم   با

 .زدی حرف م گونه نیبودم که ا

نگاهم را از چشم حاج   ی زیآقا رضا بلند شدم و نتوانستم ت  همراه

 خانم دور نگه دارم.

که   ی به طور  گوشم،  ریرضا دستش را پشت کمرم گذاشت و ز  آقا

بد زن  واقعا  اون  بده.  زمان  »بهش  گفت:  نفهمد  خانم    ی حاج 

 .«ست ین
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بود.    ی نداشتم بزنم! نفرت نگاه او انگار ابد  یحرف  گفتم؟یم  چه

 دیدی بکند و هر بار مرا م  یکمک  توانستی زمان هم نم  کهن یمثل ا

دادم و چطور   ب یرا اغوا کردم و فر  اری که چطور کام  کردی فکر م

 دار کشاندمش.  ی به چوبه 

لبخند   پس پا  ی فقط  را  سرم  و  زدم  رضا  آقا  و    نییبه  انداختم 

صدا شدم.  آشپزخانه  وارد  سالن   ی همراهش  از  را  فرهاد  آرام 

 . دم یشن

نم  - تمومش  چرا  ا   ؟ یکنی مامان  رفتار    نقدریچرا  بد  آهو  با 

 ؟یکنی م

 بند شده بود.  م یهاو اشک در چشم زدی چنگ م میبه گلو بغض

ناراحت م  نیمامان من واقعا از ا  - . آهو قراره زن شمی رفتارت 

در    ی ای بد  چی اون ه  ، یباهاش بد باش  نقدریا  دیمن بشه! تو نبا

 نکرده.  یاشتباه  چی حقت نکرده، ه 

 حاج خانم را بشنوم.  ی تعلل کردم که صدا یکم

نم  یک  - قراره زنت بشه؟ من  دختر   کیتو شوهر    ذارمیگفته 

 ! یزن منحرف بش کی! شوهر ه؟ یدختر چ ی وا ی . ای رف بشمنح
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که قلبم را پاره پاره کرده باشند و آز آن خون بچکد، شکستم    انگار

باشد؟ چطور   رحمی ب  نقدریا  توانستی شدم. چطور م  نیو غمگ

 به دل گرفت؟  نهی ک نقدریا شدی م

 و مرا از سالن دور تر کرد. د یرضا هم شن آقا

 ی بهبود  کیحاج خانم به    یضیخودت رو نباز آهو جانم. بذار مر  -

 . شهیدرست م زیو مرحله برسه، همه چ

بگ  میهااشک  ی جلو  توانستمینم  گرید نمرم یرا  اگر    ذاشت ی. 

اش دل  از خانواده  توانستیفرهاد را داشته باشم چه؟ فرهاد نم

شده بود. حاج    ضیاال که مادرش مر. مخصوصا حبکند و دور شود

خانم هم امکان نداشت مرا به حال خودم بگذارد و قرار بود مدام  

بد ز  اشی تخم  راحت  وبکارد    میپا  ریرا  نفس  بکشم!    ینگذارد 

م م  زیهمه چ  شد؟ی درست  ا  شد؟ی درست  فکر    نطوریچرا من 

 کردم؟ینم

 گذاشت.  زیم یرو میرا برا هاوانیرا که دم کردم آقا رضا ل ی چا

 نکن.  هیآهو جانم گر -

 و بغضم را قورت دادم.   دمیگز لب
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 شد و پشتم را نوازش کرد.  تر کیرضا نزد آقا

 تنها عروس من. آروم باش. ، یتو عروس من -

به   ش،یهاحرف   دنیشن   با و  انداختم  آغوشش  در  را  خودم 

 چنگ انداختم.  راهنشیپ

هاتون آقا رضا. حرف   یگفتم: »مرس  کردم،یم  هیکه گر  یدر حال  و

 .«دهی بهم آرامش م

 نکن.   تی قربانت جانم. تو خودت رو اذ -

 م،یهاآمدم و با دست   رونیاز آغوشش ب   قهیدق  ک یاز حدود    بعد

 را پاک کردم. میهااشک

آمدم. آقا رضا    رونیبه دست از سالن ب  ینی س  ختمیرا که ر  ی چا

ج خانم  به حا  ی قی مبل نشست و نگاه عم  ی رو  یزودتر با لبخند

 انداخت.

تشکر کرد و بعد حاج   یرا به او تعارف کردم و با مهربان  ی چا  اول

شد و با اخم گفت:    رهیخ  ی چا  ی هاوانیچند لحظه به ل   ی خانم برا

  فت یو رو؟ ح  رنگیب  نقدریا  ؟یزیبر  یستیهم بلد ن  ییچا  کی»

 مگه؟« ادیم
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که    ینکنم درحال  شیهابه حرف   ی اکردم توجه  یو سع   دمیگز  لب

 .شودی قلبم دارد سوراخ م کردمی کامال حس م

 . دیی بفرما -

. ببرش خوامیبردم که با اکراه گفت: »نم   ترکیرا نزد  ی چا  ین یس

 اونور!«

رفتم. چشم  نگاهم  فرهاد  به سمت  و  او گرفتم  از  برق    شیهارا 

ناراحت  زدی م عمق  م  یو  را  زدمیدینگاهش  گفت:    ری .  لب 

 »متاسفم.« 

 را برداشت و بلندتر تشکر کرد.  ی چا وانیبعد ل و

 یاه یثان  توانستمینم  گریخانه بمانم. د  نیدر ا  توانستمینم  گرید

 . فتدی ب نش یو مدام نگاهم به نگاه زهرآگ نمیکنار حاج خانم بنش

را که تمام کرد گفتم: »آقا فرهاد. بهتره رفع زحمت    شیچا  فرهاد

 حاج خانم استراحت کنه.«  م،ی کن

 . دمی را شن زشیانگآرام و نفرت ی صدا

 . نطوره یهم -

 . سوزاندیکف دستم را م میهارا مشت کردم و ناخن  میهادست
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ماندن   ی برا  ی تکان داد و بلند شد. آقا رضا هم اصرار  ی سر  فرهاد

 . نم یو غمگ ینکرد چون خودش متوجه بود که چقدر عصب 

 رها کردم.  ینی را دست نخورده در س میبلند شدم و چا میجا از

عذرخواه  فرهاد من  از  نگاهش  با  که   یدرحال  کردیم  یمدام 

 نداشت.   ی ای معن یعذرخواه

از آن خان  باالخره انرژ  ی هتوانستم  از  پر  و   رونیب   یمنف   ی خفه 

 تازه را به مشامم بکشم.  ی و عطر هوا  میایب

 پر از قضاوت. ی رحمانهیب ی هاحرف  دنیسخت بود شن چقدر

کرد و من با لبخند از او   یچند بار عذرخواه  یرضا، با ناراحت   آقا

 کردم. یخداحافظ

که حاج خانم    کردی ترس در ذهنم نفوذ م  نیا   شتریب  هرلحظه

آب    ی الحظه  گذاردیو نم  میمن و فرهاد با هم عقد کن  گذاردینم

گلو از  نم  نییپا  مانیخوش  ه   دیبا  دانستمیرود.  کنم،    چیچه 

 ! دانستمینم

در مورد    توانستی که م  ییهابه وجودم افتاده بود و فکر و ذکر  لرز

 . خواندمیم   یکی یکیمن بکند را در ذهنم، 
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فرهاد گفت: »واقعا متاسفم آهو. مامان   میشد نی سوار ماش یوقت

 .«ادیفقط هنوز نتونسته باهاش کنار ب  ست،یمن بد ن 

م  دیبا ن  گفتم؟یچه  خوب  قضاوت  ست؟یمادرش  و  گر فضول 

ن قرار  که  ب  ستیاست؟  نم  د؟یای کنار  من  سال    توانمی که  چند 

!  ش نمینب   ایکال کنارش نباشم    کهن یبشنوم مگر ا  هیو کنا  شین

 خواست؟ یاش را مقطع رابطه با خانواده  خواست؟یرا م  نیفرهاد ا

. فرهاد، عاشقانه  دمیفهمیرا نم  نیوقت ا چیکه ه شیهااز حرف 

  ند یبهتر بب   گذاشتی عشقش نم  نیمادرش را دوست داشت و هم

. و چون شومیم  تیها اذحرف  نیاز ا  شتریمن دارم ب  ندی که بب

کش    ی لبخند  ی را برا  میهافقط لب  میچه بگو  دیبا  دانستمینم

 کردم. ی آن باز بارا در دستم گرفتم و   فمیدادم و بند ک

                      

  رفتی م  جیهمه ارتفاع سرم گ  نیا  دنینگاه کردم. از د  نییپا  به

 .دیلرزی م میکرده بود و پاها خی میهاو حالت تهوع داشتم. دست 
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پا  شتریب آدم  رهیخ  نیی به  به  بعض  ییهاشدم.  و    یکه  ترس،  با 

به دست بودند    ی گوش  ی. بعضکردندی با پوزخند نگاهم م  ی بعض

 .  گرفتند ی م  لمیو از من ف

ف  چقدر م  لمیاز  بود!    یاز وقت  قا یدق  آمد،ی بدم  که دوازده سالم 

از  یکس ای رمی بگ  لمیاز خودم ف خواستی وقت دلم نم چیه گرید

بزنم که بس    ادیفر  ی بلند  نیاز هم  خواستمی . مردیبگ  لمیمن ف 

  یخشک شده بود که حت  ی به قدر  میاما گلو  رندینگ   لمیکنند! ف

 . سوختی م دادم، یآب دهانم را قورت م یوقت

را با زبان تر کردم و به نوک کفشم که از لبه کنارتر رفته بود    لبم

 نگاه کردم.  

را    میاهچند لحظه چشم  ی ترسناک بود. برا  یلیبود! خ  ترسناک

م  صدا  سیپل  ی هان یماش  ی صدا  توانستمی بستم،  بشنوم،   یرا 

 . ینشانآتش ی هان ی ماش

بهتر کردن حالم    ی گرفتم اما انگار هوا برا  قیچند بار نفس عم 

  نینفس را از ب  یتنگ  نیا  توانستمیبود و نم  یبا من در دشمن

قلبم محکم    یول   کردمی احساس سرما م  شتریببرم. هر لحظه ب 
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درد   امنه یس  ی قفسه  کردمی محکم که حس م  ی به قدر   دیکوبی م

 ام.خس افتاده و به خس کندی م

 . شنومی ها را االن بهتر ممحو آدم ی صدا

 خودش رو بکشه. خوادیکه حاال م دهیکش یچ  نی بب  یطفل -

 مردن هست!  ی هم برا ی بهتر  ی ها! راه استوانهیدختره د -

 کمکش کنه!  یکیکاش  ی اش صبر بده. اخانوادهخدا به  -

 کمکش کنه!  یکیباال؟  رهینم چکسیچرا ه -

 !چاره یدخترک ب -

م  گوشم سوت  ا  دیشا  د،یکشی داشت  را حرف  نی اصال  ها 

ا  ادی. ارتفاعم زدمیشن ینم فاصله    نیبود و امکان نداشت من از 

 مردم را بشنوم.   ی صدا

ها را  حرف  نیانگار که ا  خواندم،یشان را مکه داشتم ذهن  انگار

بر بودم و م . صداها در ذهنم ندیگویبفهمم چه م  توانستمیاز 

 گرفته بودم.  جهیبلندتر شدند و سرگ

را از    میها. دست کردمی لرز م  شتریو ب  خوردی سرد به بدنم م  باد

جلو فرهاد  کردم، صورت  باز  طرف  ما ا  آمدی م  میها چشم  ی دو 



316 
 

اما حاال   کردم،یخودم را پرت نم  بودی اگر م  دی خودش نبود. شا

 گرفتم.  یقی. نفس عمستیکه ن

م  هاس یپل  باال  به  باآمدند ی داشتند  سر  دی.  تمام    ترعیهرچه 

با    یشدم. ول  رهیخ  نییزدم و دوباره به پا  ی . لبخند محوکردمی م

اما در مرز افتادن بودم و   ستادم؛یاز پشت ا  یکس  ی صدا  دنیشن

 دست و پا زدم. یکردن تعادل، کل دایپ ی برا

 میها! دست زندی دهانم م  کینزد  ییقلبم دارد جا  کردمی م  حس

 به شدت سرد شده بودند و آن صدا به شدت آشنا و زننده بود. 

 .ی کردیکار رو م  نیا هانی زودتر از ا  دیبا -

نفرت را در چشم  برگشتم  نگاهش کردم.  بودم و    ختهیر  میاهو 

 فرو کردم. سم یرا در کف دست خ میهاناخن 

 آمد. ترکیهمان پوزخندش نزد با

 ؟ ی پری بپر، چرا نم -

 یچ  نجایام گفتم: »اشده   دهییسا  گریدکیبه    ی هادندان  انیم  از

 د؟« یکنی کار م

 آمد.  ترکینزد
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د  کهنیا  ی برا  - قرار    چیه  گه یمطمئن شم  پسرم  راه  وقت سر 

 .  ی ریگینم

هوا    ی سرما  یداغ کرده بودم و حت   بارنیو ا  زدمی نفس م   نفس 

 بود!  زیزن نفرت انگ نی. چقدر اکردی هم از حرارت بدنم کم نم

 

آ  یدونی م  - وقتی ندار  ی انده یکه  از  بود همه    ی.  دوازده سالت 

 .ی رو خراب کرد زیچ

 زدم. ادیتمام قوا فر با

 رو خراب نکردم!   ی زیمن چ -

حتی کرد  - م  ی .  هم  پا  دونمی من  و  پر  به  پسر   ی چقدر  اون 

بذارم پسر    تونمی ! نمی! پسر مردم رو کشتی دی چیپی بدبخت م

 ! یمنم بکش

  ی حد از کس  نیوقت تا ا  چی. تا حاال هزدی چنگ م  میبه گلو  بغض

 بود.  امدهیبدم ن 

 ی دختر بچه  کی  ایدن  نیا  ی کجا  ؟ی هم دار  ییگفتم: »خدا  بلند

من بچه بودم!    شه؟ی م   شیها حالحرف  نیاز ا   ی زیدوازده ساله چ
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لعنت  چیه د  نکردم!  نم  ی کار  هم  موقع  اون  تا   دونستمی من 

دن  ی چطور که    ا یبه  برسه  باشم!    کیاومدم! چه  دختر منحرف 

 ؟« ییخدایب  نقدریا رحم؟یب  نقدریا ؟یگی م  یچ تهیشما حال

چشم  خشم سر  ترکینزد.  دیباری م  شیهااز  و  آن    ترعیآمد  از 

 مرا هول داد. شیهاکه فکر کنم با دست  ی زیچ

از حلقم به    ی بلند   ادیفر  ی گشاد شدند و صدا  میهاچشم  مردمک

: »سرنوشتت  دمیاو را شن  نیخشمگ  ی آسمان رفت و در آخر صدا

 ! خداحافظ آهو.«هیست ین

 بود.  ستادهیسقوط بودم و زمان انگار از حرکت ا درحال

که کنارش   یکس  دنیو بعد با د  دمیخانم را در پشت بام د  حاج

شد! باز    ترقیعم  ادمیبود، فر  امرهیاش خمرده  ی هابود و با چشم 

 دور گردنش بود.   یدار لعنت ی هم همان چوبه

 و پرت شدم!  دمینفهم ی زیچ گرید و

از خواب   دیکوبیم  امنه یس  ی که قلبم محکم به قفسه  یحال  در

نفس  دمیپر نفس  موها  زدمی م.  و  بودم  کرده  عرق  به    میو 

 بود.  دهیچسب امی شانیپ
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ها کابوس   نی. چرا ادیلرزی و بدنم م  میدی شنی قلبم را م  ی هاتپش 

ا  یتمام اما  به    بارنینداشت!  بود.  شده  کابوسم  هم  خانم  حاج 

خوابش را   توانستمیمن! چطور م  یبودم. خدا  دهیرس  یخودکش

 نم؟ ی بب

  

و   خوردندی سرخم سر م  ی هاگونه  ی سرد اشک از رو  ی هاقطره 

 .کردندی دست و تختم سقوط م ی بر رو

به شش   دمیکش  ق ینفس عم  چند را  فرستادم. سرم    میهاو هوا 

 .رفتی م  یاه یس میهاو چشم کردیدرد م

دستم    ی هاانگشت  ریرا ز  میو پتو  دمیتخت دراز کش  ی رو  دوباره

هنوز هم    میهاکم کم آروم شدند اما چشم   میها. نفس فشردمی م

 . کردندیم ی قراری ب

ا  دانمینم و  رفتم  خواب  به  دوباره  اما  گذشت  مدت   بار نیچه 

 . دمیکابوس ند

 که چند ضربه به در خورد. بستمی را م میموها داشتم

 تو.  ایب -
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 زدم.  یآمدن اهورا لبخند گرم  با

 . ریصبح بخ -

 تختم نشست.  ی و بعد رو دیسرم را بوس اهورا

 حالت خوبه؟ -

بخواند اما   میها و هراسم را از چشم  ینگران  توانستیم  دانستمی م

د  خواستمینم کابوس  مورد  گفتم:    شبیدر  پس  بزنم،  حرف 

 »خوبم.«

  ی بر رو   اشییخرما  ی شد. موها  رهیخ  میهابه چشم  قیعم  اهورا

 .دیلرزی م شیهابود و مردمک چشم ختهیر اشی شانیپ

 به مامان بگم.« خوامی و بدون مقدمه گفت: »م  ی دج

 . دمیکوب گرید کیرا به  میهاو ذوق دست جانیه با

 شد!  ی پس جد -

 زد.  ی لبخند محو اهورا

 فکر کنم.  -

 . میبا هم آشنا بش شتری ب نیمن و آذ ی ذار ی باالخره م -
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 را به کنار باز کرد.  شیهابه بدنش داد و دست یکشش اهورا

 .ذارمی بله م -

 را به سمتش پرت کردم. کرمم

 ها. دونهی پرو. مامان م -

ت  کی سمتم  به  اهورا  »  زیدفعه  گفت:  و  بهش    ی رفت  یعنیشد 

 ؟«یک  ؟یگفت

 را چند بار تکان دادم.  سرم

 ها. . مامانه دینه. من نگفتم. خودش فهم -

  ی عنینظرت داشت،    ریهم ز  یل یو ادامه دادم: »خ  دم یبعد خند  و

 ؟«ی تو متوجه نشد یبگ ی خوا ی م

 و کالفه گفت: »نه.«  جیگ اهورا

فکر    ی از قبل به خواستگار  ی نطور یخب بهتر که شد برات. ا  -

 کرده.

 .دونمی نم -

 .دمیاش خنددرهم و گرفته ی چهره دنید با
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 .  ی ها شدپسر بچه نیاهورا! مثل ا ی وا -

 نشست.  اشیشانیپ ی رو ی اخم محو اهورا

 . از اون استرس دارم. شنیهم امشب مطلع م  نیخانواده آذ -

با لبخند پهن  هیتک  امنه یآ  زیم   به گفتم: »من و فرهاد    ی دادم و 

 زودتر شکل گرفت.« زمونیهمه چ

 . دیخط و نشان کش میرا باال داد و برا شی ابرو  ی تا اهورا

 ؟ی خواستگار وادخی م  یک -

 گرفتم. لبخند از لبم محو شده بود.  ی قیو نفس عم دمیگز لب

 نشده. یمامانش هنوز راض کنمی حس م دونمی نم -

 درهم هم گره خورد. شتری اهورا ب ی ابروها

 ه؟ یمشکلش چ -

 بود.   هیلبخند تلخ شب کیبه  شتریب کهیپوزخند زدم در حال 

دستش    یباشه؟ اهورا با کالفگ  تونهی م  یبه نظرت مشکلش چ  -

 فرو برد. شیموها ی را ال 
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ام را  و شانه  دمی کش  یهاست. آهحرف نیتر از افرهاد سرسخت -

 گذاشتم. زیم ی رو

 مادرشه اهورا. ی فرهاد وابسته -

 ده؟یم حیمامانش رو به تو ترج یعنی -

که فرهاد    می برس  ییبه جا  خوامی. من نمنجاستیمسئله هم  -

 رو انتخاب کنه. یکیمن و مادرش   نیمجبور بشه ب 

اگر    - م   ی روز  هیخب  کنه،  انتخاب   کار یچ  ی خوایمجبور شد 

 ؟ یکن

برا  میهالب تلخ  ی را  رو  یخنده  را  دستم  و  دادم   میپاها  ی باال 

 گذاشتم و شلوارم را چنگ زدم. 

در موردش    تونمی نم  یکنم ول  کاریچ  خوامی م  دونمی فکر کنم م  -

 صحبت کنم. 

چشم  در  انگشت  میهااشک  سر  و  بود  شده  گزگز    میهاجمع 

 .کردی م

 نگاهم کرد. نیاهورا چند بار پلک زد و متعجب و غمگ 
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فرهاد ازت دست   دونمی آهو؟ من م  یکن  کاریچ  یخوای گفتم م  -

 . کشهینم

 لبم را تر کردم. 

 فرهاد دوستم داره. -

 .کنهیرو انتخاب مپس مشکل کجاست فرهاد تو   -

 کردم.  ی باز میپا انداختم و با سر موها ی پا رو 

خودت رو    خوامیاهورا؟ من نم  ی چقدر مامان رو دوست دار   -

بزار   ی جا فرهاد  و  م  یول  ی من  ازت  ا  خوام یفقط  سوالم    نیبه 

 انتخاب یتونی که تو م ی جواب بد

 ؟ یکن

 . دیرقصی صورتم م   ی تک تک اجزا  ی اهورا رو  ی هامردمک چشم 

 . کنهیآهو. مامان من با مامان فرهاد فرق م  کنهی فرق م -

 کردم. یتلخ خنده

که مامان چقدر باهات خوبه و چقدر دوست   ینیبی اهورا جانم م  -

م رو  صالحت  و  برا  خوادیداره  هم  فرهاد  مامان  نگرانته.   یو 

بشم    نیباعث ا  تونمی زن نم  هی. من به عنوان  نطورهیپسرش هم
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رو انتخاب کنه.    یکی  شی مادرش و عشق زندگ  نیمرد ب  هیه  ک

  ن یخوشب  خوامی م  فقطکنم؛    کاریقراره چ  دونمیخودم هنوز نم

بهش فکر کنم؛ فکر بهش عذابم    کنمی نم  یهم سع  یلیباشم. خ

 .دهی م

 ی حت  گریو قلبم فشرده شده بود د  ختیر  یم  میهااشک از چشم 

  ن ی حوصله حرف زدن درباره عدالت را نداشتم من خسته تر از ا

 ها بودم. حرف

 باال رفته بود.  شیابرو ی شده بود تا رهیبه فرش اتاقم خ اهورا

 میبزرگ نشده بود  ی نطوریانتخاب کند، ما ا  تواندی نم  دانستمی م 

انتخاب   شدینم  یراحت  نیداشت. به هم  تیاهم  مان ی و خانواده برا

کرد. درست است که عشق مقدس است، بزرگ است، جاودانه 

خانواده   کیو ما    ستی خوب ابد  ی خانواده  کیاست. اما خانواده،  

 .میواقعاً خوب بود 

اذ  - باشه که خودت رو    گهیمن د  ؛ینکن  تیفقط آهو حواست 

.پس حواست به خودت باشه. نمیشدنت رو بب   تی تحمل ندارم اذ

 .ی ترم مه زیخودت از همه چ 
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تخت   ی بلند شدم و کنارش رو   امنهیآ   زیکوچک م  یصندل  ی رو   از

 اش گذاشتم و دستش را گرفتم. شانه ی نشستم. سرم را بر رو

 .یچشم. دوست دارم داداش -

 کرد و دستم را محکم گرفت.  خنده

م  - که    افتمی م  تی هفت سالگ   ادی   یداداش  یگی هر وقت فقط 

 برات پفک بخرم.  یخرم کن یخواستی م

 . دمیاش را بوسو گونه  دمیخند 

 . یخودم یآخه داداش -

 تخت بلند شد.  ی را باال داد و از رو  شیابرو ی تا

 رو داره. شیپس مامان آمادگ -

 انداختم.  نییلبخند چند بار سرم را باال و پا با

 آشنا بشم؟  نیبا آذ  شتریب  تونمیآره. باالخره م  -

 و گفت: »اجازه صادر شد.«  دیام را کشگونه اهورا،

ام گذاشتم  گونه  ی و دستم را رو  نازک کردم  شیبرا  یچشم  پشت

 و مالشش دادم.
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 و از اتاقم خارج شد.  دیخند اهورا

اهورا    با چهره  کی رفتن  و  شد  باز  اتاقم  در  و    ی دفعه  کنجکاو 

 !انیمشکوک مامان نما

 کردم.  زیرو ر هامچشم

 ؟ ی ستادیمامان گوش وا -

 چشمش چرخوند و گفت: »نه.«  ی حدقه ی رو تو  هاشچشم

 نگاهش کردم. یسوال

 نه؟ -

 کرد و گفت: »خب آره.« ی ز یر اخم

 .ی دی پس فهم -

 بگم خب.   یگفت بهش چ یوقت دونمی نم -

 کرد. ی لباسش باز نی نشست و با آست کنارم

 !؟ی بگ یچ یدونی نم -

 بگم؟« یمن چ خوامی گفت: »خب بگه مامان زن م نگران

 ؟« ی تا حاال بهش فکر نکرد یعنیو گفتم: » دمیخند
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  ده ینرس  ی اجهی نت  چیبه ه   یشتاب زده گفت: »چرا کردم؛ ول  مامان

 هنوز.«

 زدم و بغلش کردم. ی لبخند

در موردش بهت بگه خودت متوجه   یآخه من قربونت برم. وقت  -

 نکن.  تیخودت رو بابتش اذ ی لی. خیبهش بگ   دیبا یچ یشی م

 بزنم ناراحتش کنم.  یحرف ترسمی خب م -

 . ی! امکان نداره ناراحتش کنییایمامان دن  نیتو بهتر -

  ش یهالبخند مهربونش را نثارم کرد و صورتم را با دست   مامان

 قاب گرفت. 

 قربون شما برم من.  -

 خدا نکنه. پس نگران نباش. -

 . دیرا بوس امگونه 

ناراحت نشو. بهشون فرصت بده    هیوقت از حرف بق  چیتو هم ه  -

خوب  ننی بب چقدر  بعضیکه  شن  های .  قضاوت    هاده یبا  رو  آدم 

و بهتر از    کننی که اشتباه م  ی بهشون نشون بد   د یو تو با  کننی م

 تصورش رو بکنن.  توننی که م یهست ی زیچ
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کس  دانستمی م چه  مورد  م  یدر  او   زد،ی حرف  فرهاد!  مادر 

  ش یچه ن   دانستی . او مگذشت ی در دل دخترش چه م  دانستی م

در موردش حرف بزنم. مادر بود    نکهیبدون ا  ام،ده ی شن  هاهیو کنا

 تنش!  ی مادر و شناختش از پاره  گر،ید

 مامان.  کنمیرو م امی سع -

 نگاهم کرد. قیرا گرفت و عم دستم

با  یل یخ  یلیخ  دیاوقات شا  یگاه  - بشه.  بهتر  تا  ببره    دیزمان 

  ی . چون بعضی صبر کردن رو دار  نیتو حوصله و توان ا   ینی بب

 یلیکنار گذاشت و اعصاب و روان آدم هم خ  شهیرو نم  زهایچ

 مهمه. 

هم  یقی عم  نفس از  م  نیگرفتم.  هم  چقدر  دمیترسی موضوع   .

 . دانستیام را مناگفته  ی هاو حرف  گفتی مامان درست م

 رم را در گردنش فرو کردم.کردم و س  بغلش

 دوستت دارم مامان.  -
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زده بودم. بند    جانینشسته بودم و ه  مانیشگی هم  یصندل  ی رو

م  فم یک محکم  و چندتا   فشردمی را  ترانه  بودم.  فرهاد  منتظر  و 

کشت  گرید او  خود  مثل  که  فرهاد  دوستان  و  دوستانم   ریگی از 

بعد    قه یبودند به همراه اهورا و صدرا متفرق شده بودند تا چند دق

 کنند.  ریگاز آمدن فرهاد از پشت او را غافل

از پشت شن   شیصدا به نظر مدمیرا  نگران    د،یرسی . هراسان و 

 .زدی زدم و قلبم تندتر از حد معمول م ی لبخند محو

 .میاومدیباهم م   یگفتی م جا؟ نیا ی اومد ییهو؟ چرا تنهاآ -

 .دمیخند میهارا به او دوختم و با چشم  نگاهم 

 سالم.  -

 را باال داد. شی ابرو ی تا فرهاد

 سالم. چه خبره؟ -

 را کنار خودم نشاندم و دستش را گرفتم.  او

 بشه؟  ی زیچ خواستهی م -

 راحت شد و دستم را فشرد.  الشیلبخندم خ دنیبا د فرهاد

 آهو خانم؟ یخوب -
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 خوبم.   -

که عاشقش    ی روز  ن یبودم. درست مثل اول  رهیخ  شیهاچشم  به

 .  دیباریاز آن م یشدم براق و درخشان بود و مهربان 

 بال خانم؟ ی سوار کرد یچه کلکل -

 آمدندی م  گرید   دیها باام گرفته بود. بچهبرده بود و من خنده   بو

بودم صدا م  شانیهاقدم  ی و درست حس کرده  به  دمیشنی را   .

 جلو.« اینگاهش کردم و گفتم: »ب  طنت ی فرهاد با ش

را به گوشش    میهاآمد که لب   تر کیو خندان نزد  یسوال  فرهاد

آرام و پر از عشقم گفتم: »تولدت مبارک   ی چسباندم و با صدا

 .« زمیعز

 ی مان موقع صدازد که ه  یحرفم لبخند پررنگ  دنی با شن  فرهاد

 ها بلند شد. بچه ادیفر

 تولدت مبارک!  -

شد    یفرهاد شوک زده نگاهمان کرد. لبخند از لبانش پاک نم  و

را مردانه در آغوش    شیهابراق تر شده بود. دوست  شیهاو چشم

 گفتند.   کیگرفت و تک تک به او تبر



332 
 

 که انتظارش را نداشته است.  گفتی مدام م فرهاد

نوشته شده بود: تولدت    شیرا به دستم داد که رو  کیترانه ک 

 ک یک  دنی. فرهاد دوباره به سمتم برگشت و با دزمیمبارک عز

 آهو خانم.« ی کرد رم یگفت: » غافلگ

 باال انداختم.   طنتیرا با ش میابرو ی تا 

 تولدت مبارک.  -

 نگه داشتم.  شی وبرو را ر اشیو هفت سالگ  ستیب ی و شمع ها 

 ترانه بلند گفت: »آرزو کن!« 

 لب گفتم: »دوست دارم.« ریبا عشق نگاهش کردم و ز 

شد.   ترکینگاهم کرد و بعد نزد  قیچند لحظه عم  ی فرهاد برا 

  مان یدر دستان هر دو  کیدستم گرفت و حاال ک  ریدستش را ز

 بود.

 . می با هم آرزو کن -

را بستم.    میهادادم و بعد چشم  ن ییموافقت پا  ی را به نشانه  سرم

تا   شه،یبود که بتوانم تا هم  نیا   دیکه به ذهنم رس   ییآرزو  نیاول

  ی گرفتم و با صدا  ی قیبا او باشم. نفس عم  کشمیکه نفس م   یوقت
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چشم  ها  م   می هابچه  نگاهم  فرهاد  و  کردم  باز  لبخند  کردیرا   .

 .میرا فوت کرد هاو با هم شمع  میزد یقیعم

و فرهاد    میهاو من با دوست  میساعت در بام تهران بود  کی  حدود

  گشتی با نگاهش دنبالم م  یگاهو گه   زدی گپ م  شیهابا دوست 

د با  بعد  عم   دنمیو  پر    زدیم   ی قیلبخند  آرامش  از  را  و وجودم 

شوم و    تر کیبودم که به خانه برسم و به او نزد  تابی. بکردی م

 حسش کنم.  شتریب

بود. بعد از صرف    دهیو مامان تدارکات شام را د  می به خانه برگشت  

 . میکرد. و در اتاقم من و فرهاد تنها ماند یشام ترانه خداحافظ

و قلب من محکم    میمانده بود  رهیخ  گریکدیچند لحظه به    ی برا

 . سوختی م می هادندان ریز میها و لب  دیکوبی م امنه یبه قفسه س 

 هات رو.نکن لب  -

لبخند ش  ی گوشه   بعد  به دندان گرفتم و  را    ی زیآم  طنتی لبم 

 آمد و دوباره گفت: » نکن!«  ترکی زدم. فرهاد نزد

 هم گذاشتم و باز کردم.  ی چند لحظه بر رو ی را برا  میهاپلک 

 خوشت اومد؟ از تولدت؟  -
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 بودم.  دهیچسب واریبه د  باًیآمد و من تقر  ترکیفرهاد نزد 

 ش داشتم. ازت ممنونم. دوست یلیخوشم اومد؟ خ -

 را باال دادم.  امی ن یرا جمع کردم و ب میهالب  

 خب!  -

 شود. ترکیانگار منتظر بودم که نزد 

 . دی پرس  یسوال  دیخندی که م  یکرد و در حال  زیچشم راستش را ر 

 خب؟ -

  نهی اما فرهاد دست به س  د؛یایب  ترکیبا دستم اشاره کردم که نزد 

 را گرد کردم. میهاشد که چشم 

 ؟ی اینم -

کردم انگار که   ی نکرد. اخم محو   یحرکت  یزد ول  ی محو  لبخند

 شده باشم. لبم را به دندان گرفتم.  عیضا

 گفتم که نکن!  -

لجباز  گرید   کیدر    شتریب  میابروها با  و  خورد  گفتم:    ی گره 

 .«کنم ی»م
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 را باال داد.  شیابرو ی تا

 ؟ یکنی م -

 بار سرم را به سمت باال تکان دادم و گفتم: »هوم.« چند

جا  فرهاد از  هم  بر    شیباز  من  به  داشت  کم  کم  نخورد.  تکان 

ول  یعنی.  خوردی م بود  گرفته  را  حالم  را   دینبا   یکال  خودم 

 . باختمی م

 . ادیخوابم م -

 و گفت: »خب؟« دیخند فرهاد

 کردم. اخم

 تون تا بخوابم. برو خونه  یعنی -

 را در آورده بود. لجم  یحساب

 .رمی نم -

ش  هنوز با  م  طنتی هم  م  کردی نگاهم  باعث  ب   شدی و    شتر یمن 

 حرص بخورم.

 ؟ ی ریچرا نم  ؟ی ری نم -



336 
 

 شد.  امره یبه تختم انداخت و بعد دوباره خ  ینگاه فرهاد

 چون دوست ندارم برم. -

 شدم.  نهیبار من دست به س  نیراستم را باال دادم و ا ی ابرو

 . ادیمن خوابم م یول -

 .«میخوابی فکر کرد و بعد گفت: »خب با هم م یکم

 تون.. برو خونهشهی نم -

من در حال حاضر    یول  کردیم   ی شوخ  د یکرده بود. شا  دلخورم

 نداشتم.   یانتظار شوخ

 . می کنار هم بخواب یخواستی م  شهیتو که هم -

 نازک کردم.  شی برا یچشم پشت

 قبال ها بود.  ی اون برا -

برا  و رو   ی جد  کهنیا   ی بعد  دهم  نشان  را  دراز    ی بودنم  تخت 

 را بستم.  میهاانداختم و چشم میام را روو مالفه  دمیکش

با مانتو شلوار   شهیخندان و شوخش گفت: »هم  ی با صدا  فرهاد

 ؟« یخوابی م
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  م یدادم و اصال حواسم به مانتو  ی ای چه سوت  دمیبعد تازه فهم  و

لباس   تونمیمرد تو اتاقمه نم  کی  ینبود. اخم کردم و گفتم: »وقت 

 خواب بپوشم.«

 مرد!؟«  کی: »د یپرس طنتیو با ش  یسوال

 . دمیخودم کش ی بر رو  شتریمالفه را ب 

 مرد. هیآره  -

 . نطوریکه ا -

 ؟ ی ساد یچرا وا گهیبرو د -

 .رمی گفتم که نم -

 توانستمی ضربان قلبم باال رفت. م   یتن تختم کمرف  نیی حس پا  با

 شد حس کنم.  یم کیبدنش را که نزد ی گرما

 را محکم بستم. می هالبم را به دندان گرفتم و چشم  

 ؟ ی مرد رو دوست دار  نیچقدر ا -

برا  از    یکش آمد ول  دنیخند  ی کنج لبم  با همان لحن که پر 

 !«ی چیحرص بود گفتم: »فعالً که ه
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 ؟یچیه -

 هوم.  -

انگشت   میبازو  ی را رو  دستش نرم فشرد. سر  و    ش، یهاگذاشت 

 .کردیآرنجم را لمس م

 . نمت یبب  -

 گرفتم.  میهامالفه را محکم در دست 

 . ی تو روز تولدم باهام قهر باش یتونی. تو نمنمتی گفتم بب -

 است. گهید ی . تولدت هفتهتسیروز تولدت ن -

 که جشنش امشب بوده.   نهیمهم ا -

 شدم.  رهیخندانش خ ی هامالفه را کنار زدم و به چشم باالخره

  م یام را لمس کرد. موهاصورتم گذاشت و گونه   ی را بر رو  دستش

گفت:    زشیآم  طنتی را پشت گوشم انداخت و با همان لبخند ش

 ببوسمت آهو خانم.«  خوامی»م

 ن یاول  ی شد. انگار که برا  یو ته دلم خال  ختیحرفش قلبم ر  نیا  با

بود، تکرار    دیجد  ز یحس را تجربه کنم. همه چ  نیا  خواستمی بار م 

 ! ی نشدن
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 یآمده بود. گوشه   ترکیرا بستم و صورت فرهاد نزد  میهاچشم 

  یلبم را به دندان گرفتم و بعد با زبانم لبم را تر کردم. فرهاد تا

 را باال انداخت. شیابرو

 مگه نگفتم نکن؟ -

  تر کیسرش را نزد  میهاکردم و با دست   میهارا مهمان لب  لبخند

 . نگه داشتم میهاآوردم و او را مماس لب

ال   را  را  دستم  و  کردم  نوازش  را  گردنش  پشت  انگشتانم   یبا 

 فرو بردم.   شیوهام

 ! س یفقط ه -

بر    ینرم  ی گذاشتم و بوسه  شیهالب  ی را بر رو  میهابعد آرام لب 

 ها کاشتم. آن ی رو

 ی بدنم برا  ی همه  باًی! تقرزدی قلبم گرم شده بود و وجودم نبض م 

 !زدیمرد نبض م  نیا

برا  کردمیم  احساس قلبم  و  است  انفجار   ی احساساتم در حال 

 . کند یم ی قرار یآزاد شدن ب
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 ییآن را وصف کرد، بگو  شدینم   یبود! حت  یچه احساس   عشق

 ا یدن  ی هادارد! انگار تمام احساس  یکه چگونه است و چه احساس

کوچک    ی و وجودت را از همان شعله  شودی نقطه جمع م  کیدر  

 . زندی به آتش م

 گریو دستانمان به د  میبود  دهی تخت دراز کش  یکنار هم بر رو 

 حلقه شده بود. 

 حال مامانت بهتره؟-

 بهتره.  کنهی هاش رو مصرف مقرص  یبهتره. از وقت یلیآره خ -

 خداروشکر. -

 . دیتپ  یباالتر از حد معمول م یهنوز هم قلبم کم 

 وقت من رو دوست داشته باشه. چی امکان نداره ه  -

مرا    ی روز  کیکه اصرار داشت مادرش    شهیبار برخالف هم  نیا

 دوست خواهد داشت، ساکت ماند و مثل قبل اصرار نکرد.

غمگ  رو  ین یپوزخند  ا  میهالب  ی بر  از  هم   نجاینشست. 

 . نمینفرت نگاهش را بب  توانستمی م

 ... دیایب دیخوای حاال که حال مامانت خوبه نم -
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وقت بود که به آن فکر   یلیشدم. خ  مانیرا خوردم و پش  رفمح

و خودم را  دمیکشیوقت بود که از درون زجر م یلیخ کردم،ی م

 . دادمیعذاب م

  ده یفرهاد منظورم را فهم  یول  کردمیاحتماالت فکر م  ی همه  به

 بود.

 را فشرد.  میهاتر دستمحکم  

 . زنمی دارم باهاش حرف م -

 کنه، نه؟ یو قبول نم -

 .«کنهی مکث کرد و بعد گفت: »م  هیچند ثان ی برا فرهاد

 زدم. ینگاهش کردم و لبخند تلخ 

 کنه؟ی م  یمطمئن ؟یمطمئن  -

چشم  عمق  به  کردن    رهیخ  میهافرهاد  لمس  از  دست  و  شد 

 انگشتانم برنداشت. 

 . کنهی م -

 ؟ یکن کاریچ ی خوا ی م ؟یاگر نکرد چ -
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به جوابش    یول   دم؛یپرسی سوال را از او م  نیا  دینبا  دانستمی م 

برا  ازین فرهاد  بر رو  شیهاچند لحظه چشم  ی داشتم.  هم   ی را 

 گذاشت و بعد آرام باز کرد. 

 .دونمی نم -

جواب بهتر    نی چند بار تکان دادم. ا  دنیفهم  ی سرم را به نشانه  

! ندانستن بهتر از دانستن  ی دواری بهتر از ام  یحت  ایاز دروغ بود  

  ی را بهتر م   زیهمه چ  دیو شا  یدانستی نم  نطوریت بود. ااحتماال

م  نیکرد. هم با  دیام  کی  توانستی ندانستن  که  البته    دیباشد. 

م د  دیفهمیزودتر  ظرف  توانستمینم  گریچون  و  کنم    ت ی فکر 

 نداشتم. 

 نه؟  یفکر کن دیبا -

 تخت بلند شد و نشست.  ی از رو  فرهاد

رو   دمیفکر کردن بهش ام  یدونی فکر کنم. م  خوامی راستش نم-

فکرها اتفاق   نیباعث بشه ا  تونهی . فکر کردن بهش مرهیگیازم م

مفتهیب چ  خوامی .  همه  که  باشم  پ  زیمطمئن  .  رهی م  ش یخوب 

 .کنه ی م تمیفکر کنم، اذ ی منف ی زهایبه چ خوامینم
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داشت    دیام  ی ها شد. برخالف فرهاد انگار روزنه  ترق یعم  لبخندم

فرار م  بستی از وجودم رخت م اکردی و  تلخ  نی. و  از لبخند  تر 

 بود که تا االن زده بودم.  ییلبخندها ی همه

 .«کنم ی را با زبانم تر کردم و گفتم: »درکت م لبم

 تخت بلند شد.  ی از رو  فرهاد

 بابت امشب.   یمرس -

 تولدت مبارک.  -

 باال داد. ینرم ی خنده  ی برا لبش

 ممنونم.  -

اش را نگه چند لحظه بوسه  ی برا  دیرا بوس  امی شانیقبل از رفتن پ 

 داشت.

 دوست دارم آهو خانم.  -

                      

 زنت بشه فرهاد.  ذارمی . نمهیی منحرف هرجا ک ی اون دختر   -
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ها  ی هااخم  دست  و  خورد  گره  هم  در  شد.    شیفرهاد  ما 

م  توانستینم ولجواب  بدهد  را  دلش    یادرش  هم  همانطور 

 سکوت کند.  خواستینم

 مامان.   یصحبت نکن ی نطوریدرمورد آهو ا  گهید  خوامیازت م -

نازک کرد و نگاهش را به پنجره    شیبرا  یمادرش پشت چشم 

 اتاقش دوخت.

. احتماال  کنم یمن هر طور بخوام در مورد اون دختر صحبت م  -

 تو رو سحر خودش کرده.  ی نطوریبهت داده. ا یطلسم هی

 گرد شد و صورتش سرخ.  شی هاچشم فرهاد

 ؟یگی م  یچ ی دار یمامان متوجه هست -

پسر بدبخت    هیجادوگر که    هی جادوگره!    هیمعلومه اون دختر    -

 رو کشت.

م  احساس  جه  کردی فرهاد  مغزش  به  عصبان  دهیخون  از    تی و 

 وجودش در حال فوران بود.

از  یزن ی ها رو محرف  نیا  ی باور کنم دار  نمتوی نم  - . منظورت 

چ بدبخت  صحبت    هی پسر  موردش  در  درسته  نظرت  به  مامانو 
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فراموشش کنه. فراموش کنه چه    خوادیکه پسرت م  ی وقت  ؟یکن

داره   ییهاکه دوستش داره افتاده؟ چه کابوس  یکس   ی برا  یاتفاق

 ؟ یش یمتوجه م نهو یبی م

 گره خورد. گریکدیمادرش به شدت در  ی هااخم

صحبت کردن هم اون    نطوریبا مادرت درست صحبت کن. ا  -

 داده؟  ادتی

بار هم که شده اسمش    کی  ی اسمش آهوئه مامان! آهو! لطفاً برا 

 رو درست صدا کن. 

منحرف بوده. فرهاد    یاون دختر که از بچگ  ی اسم آهو برا  فیح  -

 ی رو  یور دست گذاشتشهر هست، چط  نیا   ی همه دختر تو  نیا

 که دست خورده است!  ی دختر

 دانستی و نم  شودی اش بلند م کرد دود از کله  یاحساس م  فرهاد

  یچطور با مادرش صحبت کند. چطور دست از حرف زدن درباره

ها حرف  نیکه دوست داشت بردارد؟ که اصال درست نبود ا  یکس

 کند!  ی ادآور یرا به او بزند و به او 

هات رو! تو کم مگه حرف  نیبس کن ا  کنمی من ازت خواهش م  -

 ؟یکن  تی پسرت رو هم اذ  ی خوای م  ،یکنیم تیآهو رو اذ 
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ز  خواستینم  را  مادرش  احترام  نم  ری که  بگذارد.   خواستیپا 

ول ناراحت کند  را  نم  یمادرش    ی ناراحت  خواستی همانطور هم 

 . ند یآهو را بب

بکنم    ی مامان! من رو مجبور نکن کار  ی خواستگار  میبر  دیبا   -

 !  خوادی که تو دلت نم

را از نظر   شینگاهش کرد. سر تا پا  رانیزده و حشتاب  مادرش

صدا  با  و  »چ  یفیضع  ی گذراند  با   ی خوا ی م  ؟ یکن  کاریگفت: 

 ؟«یکن  کاریمادرت چ

بر رو  شیهاچشم  ناخن  ی را محکم  و  به    شیهاهم گذاشت  را 

 و ساکت ماند.  کف دستش فشرد

صدا  هیثان  چند که  بود  درحال  ی گذشته  را  مادرش  که   یبلند 

 . دیشن دیلرزی م

فرار   ؟ی بر  ی خوای م  ؟یکن  کاری با مامانت چ  ی خوا ی گفتم م   -

همه    نیا  نهیواقعاً فرهاد؟ ا  ؟ی من رو به کشتن بد  ی خوای م  ؟یکن

مادر اومدن    ی سال  با  که  برات؟  نه دختر   هیکردن  اونم  دختر 

 ؟یبا مادرت رفتار کن  ی نطوریخوب! ا
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از  دانستیحاج خانم نشسته بود و فرهاد نم ی هادر چشم اشک

 . دی بگو  دیچه با یو ناراحت ت یعصبان

فرهاد   نیقلبش گذاشته بود و ا   ی و دستش را رو  دیلرزیم  مادرش

 . کرد یرا نگران م

 ه یبه    ی که مادرت رو دار  شهی فرهاد! باورم نم  شهی باورم نم  -

 ! یفروشیدختر م

 نگو! بسه!  ی نطور یو لطفاً ا ستین ی نطوریا -

 تکان داد. نیخانم چند بار سرش را به طرف حاج

نم  - نم  شه،ی باورم  ا  شهی باورم  باهام  داره   ی نطوریپسر خودم 

 ! کنهی م

و او را   گرفت یقلبش را نشانه م   ی ریمادرش مانند ت   ی هاحرف 

 کرد.   ینگران م

اجازه  دی. نبای به آهو فرصت بد  دیکه تو با نهیتمام حرف من ا -

رو. من    هاشیخوب   ینی که براش افتاده باعث بشه نب  یاتفاق  ی بد

حرف بزنم در مورد    تونمی در موردش صحبت کنم، نم  تونمینم

!  کنهی م   می عصب  کنه،یکه براش افتاده، غرورم رو خورد م  یاتفاق



348 
 

کنم    یم   ی. واقعاً دارم سعینقضاوتش ک  ی نجوریا  ستیانصاف ن 

انقدر از عصبان  بگم!    یچ  گهی د  دونمی پرم که نم  ت یآروم باشم. 

 .ی تمومش کن دیبا یول ستم؛ی روت وا ی تو خوامینم

 . ند یمادرش را بب نی پوزخند غمگ توانستی م

 نه یفرهاد؟ دستم بشکنه مادر، ا  ی نستادیمن وا  ی رو  ی االن تو  -

 جواب من؟ 

 ی هاخودش را گرفته بود تا نزند قاب عکس  ی جلو   یلیخ  فرهاد

فر  زیم  ی رو تا  بشکند،  نکند،    ادیرا  ساکت  را  مادرش  تا  نزند، 

نمحرمت  خواستینم و  بشکند  را  م  دانستیها    تتوانسیکه 

 نه!  ایبشکند 

گونه   نیهم دوست داشت. او ا  یلیمادرش را دوست داشت، خ 

ول بود؛  را   ی هاحرف   توانستینم   گرید  یبزرگش کرده  مادرش 

 ی زیتنها چ  د؟یچه کار کند؟ چه بگو  دیبا  دانستیتحمل کند. نم

او را   شهیهم  ی برا  خواهد،ی بود که آهو را م  نیا  دانستی که م

 ه ی  د یبا  کردیم   فکر   نیدر اعماق ذهنش به ا  ییو جا  خواهدی م

کدام   دانستیرا انتخاب کند! اما نم  یکیمادرش و آهو    نیب  ی روز

 !کی
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با وجود تک   شد، یتر مسخت   زیمادرش همه چ  ی ماریوجود ب  با

 ! شدیتر مسخت زیفرزند بودنش باز هم همه چ

مادرش از غصه    کردی اگر پشت سرش را نگاه نم  رفت،یاگر م 

 ! کردیدق م

رگ  بود.  کرده  قفل  و    رونیب  اشی شانیپ  ی هامغزش  بود  زده 

م  شیهاقه ی شق مشت  یدرد  و   نی سنگ  شیهاکرد.  بود  شده 

 کشدار. شیهانفس 

 برسه!  ییجا هیبه  دیموضوع با نیا -

!  رمیمدختر ن  نیا  ی معلومه پسرم. من خواستگار  زم،یمعلومه عز  -

ن   نیا قرار  ا  ستیدختر  بشه!  من  حواش  نیعروس  از  پر  ! هیزن 

. اگه  زننی هم پشت ما حرف م  ی نطوریحرفه! هم  یپشتش کل

! برات حرف شهیبرامون بدتر م  زیهمه چ  رهیوصلت صورت بگ  نیا

 !ارنیپدرت حرف در م ی برا ارن،یدر م

م  خشم  از  نم   دیلرزی فرهاد  با  دانستیو   ی هاحرف  دیچطور 

او را قانع کند و به او بفهماند    دیکند؟ چطور با   یمادرش را حالج 

 ندارد؟!   تیکه حرف مردم اهم
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من و آهو حرف مردم   ی دردت حرف مردمه؟ باور کن برا  ی همه  -

من اگر باهاش ازدواج کنم   هیچ  یدونی نداره! اصال م  تیاهم  گهید

به دور از حرف مردم   می که بتون  ییجا  هی  میری. م رمیم  رانیاز ا

 . میرو شروع کن   مونیباهم زندگ  د،یجد  ی جا  کینو،    ی جا  کیاز  

 حاج خانم وحشت زده نگاهش کرد. 

  ؟ ی با اون زن؟! بعدش من رو تنها بذار  گه؟یکشور د  کی  ی بر-

 که من نخوام اون زن عروسم بشه.  یشی خودت باعث م

به    شی هادندان  فرهاد  توانستینم  گریو د  دییسایم  گر یکدیرا 

معلوم    ماند،ی م  گرید  کمیاتاق را تحمل کند. چون اگر    نیا  ی فضا

 !زدی م ادیبر سرش فر ایگفت و آ ینبود چه به مادرش م

 !«یلب با خشم گفت: »لعنت  ریزد و ز رونیاز اتاق ب 

                      

ز  سرم تکچانه  ریرا  مبل  به  و  به    هیام گذاشتم  را  نگاهم  کردم. 

 نه؟« کنه،ی وختم و با لبخند تلخم گفتم: »قبول نمفرهاد د

حلقه  گریکدیرا در  شیهاشد و انگشت  رهیخ میهاعمق چشم به

 فرستاد.  رونیکرد. نفسش را با صدا به ب
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 بکنه.  دیبا -

 ؟یرو انتخاب کن یکیمن و مادرت  نیب ی خوایتو واقعا م  -

 فرو برد. شیموها انیکالفه دستش را م 

 نکنم؟ -

پاها  ی گوشه   و  گرفتم  دندان  به  را  رو  میلبم  بر    گریکدی  یرا 

 انداختم. 

 شه یهم  ی نطوری. ادهی نم  ی. به من که احساس خوبدونمی نم  -

 مامانت از من متنفره. 

 !ی خواستگار میایم -

 خنده تلخ کش دادم.  کی ی را برا لبم

 ؟یک -

 .گهید ی هفته  -

 ! کنهی مامانت قبول نم  یتو که گفت -

 خورد. گره گرید کیفرهاد در  ی ابروها

 !ی ترپسرش احترام بذاره! تو برام مهم ی به خاصه دیبا -
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 قلبم بلندتر.  ی هاحرفش دلم گرم شد و تپش دنیبا شن 

 مبل بلند شد و کنارم نشست. دستم را گرفت.  ی فرهاد از رو 

. به  میجا که از نو شروع کن  هی   گه،یشهر د  هیببرمت    تونمی م  -

 همه مردم فضول!  نیهمه حرف! ا نیدور از ا

  ی قی دستش را نوازش کردم و نفس عم  ی هارگ  میهاانگشت   با

 گرفتم. 

 م؟ یفرار کن -

 را باال انداخت.  شی ابرو ی تا فرهاد

 از دستت بدم.  خوامی! نم خوامتی م -

هب و خشک مذ  یسنت  ی هام. آده یسنت  یلیآدم خ  هیمامانت    -

  نیمن رو نفر ی عنی  کنه،ی م  نمونینفر  شهی! تا همشنی عوض نم

 . کنهی م

ا  ی ایمشک  ی هاچشم   به »من  دادم:  ادامه  و  زدم  رو    نیزل 

خودم،    یخوشبخت  ی فکر کنم برا  خوامی فرهاد. من نم  خوامینم

د  کی  یخوشبخت ا  گهینفر  گرفتم.  آخر    ی نطوریرو  تا  مادرت 
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تو  م  ی عمرش  پسرش  نداشتن  اسوزهیحسرت  من  رو    نی! 

 !خوامینم

مدت   ی را برا  شیهاهم گذاشت و دست   ی را بر رو  شیهاچشم 

 مشت کرد. ی ایطوالن

 آهو.  کنهیکس مثل تو فکر نم چیه -

 . دمیاش را بوسزدم و گونه  یلبخند گرم 

 !«ی خواستگار میایما م یفرهاد ادامه داد: »ول 

حلقه   شیاش گذاشتم و دستم را بر دور بازوشانه   ی را بر رو  سرم

 کردم.

 دوستت دارم. -

  یهمه   نیزد و صورتم را نوازش کرد و ا   ی افرهاد لبخند خسته 

 !خواستمی بود که من م  ی زیآن چ

شدم، ساعت هفت و ربع بعد از ظهر را نشان   رهیبه ساعت خ 

 !دادی م
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ثان  ی ا هم  هاهیکاش  م  نیدر  متوقف  من    و  شدندی لحظه 

فرهاد را تا ابد لمس کنم و در   ی هاتا ابد حس دست  توانستمی م

 عطر بدنش غرق شوم! 

  چیکس و ه  چی و ه  ز، یچ  چیتا ه  ستادند،یای م  هاه یکاش ثان  ی ا

 نتواند ما را از هم جدا کند!  یحرف

 ! شدی م  معنایب ریتقد گرید ی نطوریا

هم  ی ا  م  شهیکاش  نشان  را  ربع  و  هفت  ما    دادی ساعت  و 

 ! میشو ریپ گریکدیدر آغوش  میتوانستی م

پرت کردم   میها آمدم خودم را در کمد لباس  رونیحمام که ب  از

 . گشتمیمناسب امشب م  ی و به دنبال لباس

 .ختیری صبح استرس داشتم و مدام قلبم م از

تختم   ی و بعد رو  دمیکش  رونی رنگم را از کمد ب  یشمی  کیتون

 انداختم. 

 انجام دهم.   ی چه کار  دیبا دانستمیبودم و نم سردرگرم

 کردم.  یکامل شیو آرا دمیلباس پوش ی سخت به
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شده بودم اما فکرم   رهیام خبودم و به چهره   ستادهیا  نهیبه رو آ  رو

مادرش همه چبود  ی گر ید  ی جا را خراب   زی. دلهره داشتم که 

را   شیهاام آن حرفخانواده  ی کند، دلهره داشتم که نکند جلو 

 کردم یو فکر نم  دمیترسی . مردیرا از سر بگ  شی هابزند که متلک 

 باشد!  ی خودی ترسم ب نیا

 .کردیکه نگران نگاهم م  دمیاتاقم باز شد و مامانم را د در

 ؟ ی ا آماده  ؟یخوب -

 زدم. ی ازدههول و شتاب لبخند

 نکنم. فکر  -

را گرفت و با نگاه مهربانش گفت:    میهاو دست   ستادیا  امی روروبه

شد،   ی زی. هرچرو بسپر به دست خدا  اشه ی»فقط آروم باش، بق

 بوده.« نیافتاد بدون قسمتت هم یهر اتفاق

همراه  رینه. با تقد ایبه قسمت باور داشته باشم  دیبا دانستمینم

ام در دستانم    یکنترل زندگ   ایآ  دانستمی نم  یحت  گرینه. د  ایباشم  

زندگ  ایهست   که  به من    ی رو  خواهدی م  یک  ینه!  را  خوشش 

امتحان شوم؟!    دیصبر کنم؟ تا چه قدر با  دینشان دهد؟ تا چقدر با



356 
 

  یقبول ی در نزد خدا نمره ی شوم؟ ک روزیپ ی باالخره قرار است ک

 اصالً قرار است به مبارزه کردن ادامه بدهم؟ آورم؟ی م

 گفتم: »چشم.« م،یبگو  دیچه با دانستمیچون نم یول

 .کردیم ی قراری در دلم آشوب بود و قلبم ب اما

 . دیام را بوسصورتم را نوازش کرد و بعد گونه  مامان

 . ی ااصال استرس نداشته باش، تو فوق العاده -

 فقط برام دعا کن مامان.  -

 کرد.  شیهامهربانش را مهمان لب لبخند

 .شهیهم -

ب  از درحال  میآمد  رونیاتاق  آست  یو  ز  ی هان یکه  را   ریلباسم 

م  فشردمیم  میهاانگشت  کش  م  دادمیو  تا    فرستادمیصلوات 

 . فتد ی ن ی اتفاق بد

 م یها. دست ختیزنگ در که زده شد، قلب من هم همراهش ر 

 بست.  خیکردند و تنم  دنیشروع به لرز

مهربان    ی ام نشست و صداشانه   ی بر رو  ی اگرم و مردانه  ی هادست

 . دمی را شن گرشتیو حما



357 
 

نداره، آرومه،   خوادی دخترم م  - بابا استرس  عروس بشه. دختر 

کس کس    چیو ه  زیچ  چیبرنده است. ه   زیهمه چ  ی تو  شهیهم

بگ  تونهینم رو  شنرهیجلوش  با  بابا؟  درسته   شیهاحرف  دنی. 

برا  میهاچشم کوتاه   ی را  لبخند  یمدت  با  و  گفتم:    ی بستم 

 »ممنون بابا.«

مهم نبود چند    شیزد، برا  یم  نگونه یرا ا  شیحرف ها  شهیهم 

و   ی مونی من م  ی تو دختر کوچولو  گفتی م  شهی. همسال دارم

مرا سوم شخص قرار   شتر یمتفاوت بود. ب  شیهامدل حرف  شهیهم

نم  می و مستق  دادی م ازدی با خودم حرف  و من چقدر  نوع   نی. 

حرف زدن را دوست داشتم. پر از حس آرامش بود، پر از قوت  

 قلب! 

ترج  را خ  حیاهورا  مراسم  و  نباشد  مراسم  در  که  بود   یلیداده 

  ه ی. صدرا هم که در شهر نبود و در حال حاضر تنها تکم یشلوغ نک

 من پدر و مادرم بودند.  ی هاگاه 

که با نگاه    دمیکه در باز شد. حاج خانم را دگرفتم    قیعم  نفس 

 . د یمامانم را با اکراه بوس ی سردش به بابا سالم کرد و گونه
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رس   یوقت من  چشم   دیبه  ذره  یپشت  بدون  و  کرد    یانازک 

شکست،    یاحوالپرس قلبم  راستش  رفت.  سالن  سمت  به 

عادت   دیخانه کرد. اما انگار با  میکرد و بغض در گلو  خی  میهادست

 آمدن ها.  نییچشم و ابرو باال پا نیبه ا کردمی م

  د یآقا رضا و فرهاد گرم و مهربان بودند و فرهاد که به من رس   اما

 لب زمزمه کرد.  رینگاهم کرد و ز  ی قیبا لبخند عم

 . ی خوشگل شد -

حرفش    دنیبا شن  میهالبم نشست و چشم  ی گوشه  ی محو  لبخند

 برق زد.

از گل  دسته را که  که   ی ایصورت  ی هاسرخ الله و گل  ی هاگل 

 پر شده بود.  دانستمیاسمش را نم

 ممنون.  -

را به دست مامان داد و همراه آقا رضا و بابا وارد سالن   ینیریش

 ها نشستند. مبل ی شدند و رو

کرده بود و با دقت به اطراف خانه   زیرا ر  شیهاخانم، چشم   حاج

م ابروهاکردی نگاه  و    گریکدیدر    شی.  بودند  خورده  گره 



359 
 

رو  شیهادست بر  نظر    شیپاها  ی را  به  طلبکار  و  بود  گذاشته 

 . دیرسی م

نگاه من به    ی نگاهم را از او گرفتم و به فرهاد دادم که متوجه 

 مادرش شده بود. 

با اخم به حاج خانم نگاه  که    دم یکنار بابا نشستم و مامان را د 

اکردی م مثل  نداشت    کهنی.  دوست  هم  ا  کیاو    نگونه ینفر، 

 بزند.  دیاش را د خانه

ب   نفسم با صدا  به حرف  رونیرا  با رضا گوش   ی هادادم و  بابا و 

 ی هااتفاق  یو ذهنم در پ  دمیفهمی نم  زیچ  چیکه ه  یکردم در حال

مراسم بود، قفل کرده بود و    نیا   یاصل  ی هابد که در دنبال حرف

 . گرفتمی احتماالت را در نظر م

با حاج خانم،    کردی م   یساعت گذشته بود و مامان سع  مین  حدود

برساند. اما حاج خانم مدام    یحرف بزند و او را به موضوع مشخص

زندگ و  و صدرا  اهورا  نم  د یپرسیم   شانی از  مامان،    گذاشتی و 

 و حرف بزند.   دیبگو شیدر مورد من برا ی اذره

و با نگاه مهربانش به من    دیباالخره آقا رضا به اصل مطلب رس  اما

 شد.  رهیخ
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 یآهو خانم گل، عروس خانواده  م،یخوای م  دیاگه امروز اجازه بد  -

 ما بشه. 

 گرفتم.  میهاانگشت ریرا ز  نمی کنج لبم باال رفت و آست  

  د، یحاج خانم با اخم به آقا رضا نگاه کرد و بعد که به من رس 

 شد.  نهی را باال انداخت و دست به س شیابرو ی تا

جارحرف  داشت  نگاه    شدیم  ی ها  من  به  لبخند  با  فرهاد  و 

 .کردی م

 ها از قبل زده شده بود. حرف شتریب م، یداشت تییچون آشنا 

  ر یگ  شیر گلود  شیهاحاج خانم سرخ بود و انگار حرف  صورت

خودش را گرفته بود تا حرف نزند. اما    ی کرده بود و به زور جلو

مهر  یوقت ا  دهیکش  هیبحث  بر  قرار  و  به    نیشد  فرهاد  که  بود 

ا  ی اندازه »من  گفت:  کند،  مهرم  سکه  تولدم  رو    نیسال  مبلغ 

 ! چه خبره؟!«ادهیز یلیقبول ندارم، خ

ت  با ادامه   میهابه عمق چشم  نش یو خشمگ  زینگاه  نفوذ کرد و 

 در کار نباشه، بهتره!«  ه یداد: »اصالً مهر
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پر  ی ابرو   ی تا  باال  و گفت: »مهر  دیپدرم  کرد  اخم  مامانم    ه یو 

 نباشه؟« 

نباشه! من مطمئنم    هیگفت: »بله مهر  یو عصب  ی حاج خانم جد 

م به طالق  بده    کشه،ی کارشون  نتونه مهرش رو  اگه  بعد پسرم 

 ندان!«ز افتهی م

تعجب چشم  مامانم از شدت  سر    شیهاکه  از  و  بود  شده  گرد 

رو قبول کنم!    نیا  تونمی من هم نمگفت: »   د،یکشی خشم نفس م

  ه یها چحرف  نی! ااوردمیمن که دخترم رو از سر راه ن   دیببخش

 !«د؟یزنی م

  ی صدا  توانستمی . مدمیدندان گرفتم و جو  ریرا از استرس ز  لبم

 زمزمه کردن حاج خانم را بشنوم. 

 نداره!  هایدختر کم از سر راه نیا -

را نشنود! هر چند قلب من را مچاله   نیبودم مادرم  ا   دوارمیام 

را عادت داشتم و مادرم    شیهاکه من به حرف  یکرده بود، در حال 

 نداشت! 

از خشم مشت شده بود و    شیهابود چون دست   دهیانگار شن  یول

 قرمز بودند.  شیهاگونه 
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دختر    نیمهر ا  ی چیکه ه  شهیخانم نم   ن یمیآقا رضا گفت: »س 

 .« می! ما قبال حرف زدم ینکن زیعز

 .کردی م انیرا با تحکم و هشدار ب شی هاجمله بایتقر و

 گرفته!    یداده، ک یرو ک هی! مهرشهی خوب هم م شه،یم -

شکسته شده بود و اخم کرده    شیوهاابر  ان یکه م  یبابا در حال 

با    نطوریحاج خانم، شما قراره تا آخر هم  دیبود، گفت: »ببخش

 د؟«یدختر من صحبت کن 

 ی بار حاج خانم تعجب کرد، از صراحت پدرم تعجب کرد. برا  نیا 

رو   یسکوت کرد و بعد خودش را نباخت و گفت: »کس  هیچند ثان

 آقا!« کنم یباهاش صحبت م  ی نطوریکه دوست نداشته باشم، ا

 دانستیو نم  دیرسی به نظر م   یآقا رضا نگران بود و فرهادم عصب 

 ! دانستمی که من هم نم دیچه بگو

 میجمع شده بود و پاها  میهافقط نشسته بودم و اشک در چشم 

بند آمده بود! من همه نم  دیلرز  یم ه چ  دیبا  دانستمی و نفسم 

 ! میبگو
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حال  در  و  داد  ادامه  به حاج خانم گفت:    ی جد  کهیبابا  رو  بود 

. دختر  دیرفتار هاتون رو با دختر من تموم کن   نیا   خوامی»ازتون م

ها حرف  نیا  دنیشن  ق یبه شما نفروخته که ال   ی تر  زمیه   چیمن ه

 ی احترام داره، هر کس  ی زیداره. هر چ  ی حد  ی ز یباشه و  هر چ

هم    ی بد  هی  د،ی که بر داشت  یقدم ره  دیتونی احترام داره! شما نم

آقا رضا    ی از شان شما به دوره!  حت  نیا  د؛یبه دختر من نسبت بد

وصلت موافقن، و واقعا دختر من رو دوست دارن. اما   نیهم با ا

.  د یها رو از ذهنتون دور کنحرف  نیو ا  نهی ک  نی ا  یتونی شما نم

 شوهر بدم!«  ی نطوریدخترم رو ا  تونمی من هم نم

بابا عصبانفرهاد وحشت  بارنیا نگاه کرد.  پدرم  به  او    یزده  بود. 

نم انقدر واضح صحبت کند، حت  کردیفکر    یجلو  یحاج خانم 

 ها مطمئن بود. و از آن دیترسی نم شیهاخودشان! انگار از حرف

هم    البته جملهمن  بابا  که  بودم  واقعا    ی مطمئن  را  آخرش 

وقت به او    چیو فرهاد را قبول دارد. چون اگر نداشت ه  دیگوینم

 بماند!  شمیشب پ  ایمن رد شود  ی لومتریاز ده ک دادیاجازه نم
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راض  دانستمی م  اما کنم  ازدواج  خانواده  ستین   یاگر  با   ی که 

را در    شوهرم وصلت کنم تا مدام دل من شکسته نشود و اشک

 ! ندی بب میهاچشم

رو  حاج از  حال  ی خانم  در  و  شد  بلند  را    فشیک   کهی مبل 

پوزخند  داشتی برم »مورد  خشتبیرضا  ی با   ست،ین  ی گفت: 

پسرم رو بدم. از    خواستمی! من هم از اول نمد ی! شوهر نددیند

  ز ی ! همه چرهیازدواج صورت بگ   نیا  خوامی اصالً نم  گهیاالن که د

 و ما رو به سالمت!« ریرو به خ! شما شهیتموم م

آتش    میهازده و چشم  رونیقلبم از دهانم ب   کردمی حس م  باًیتقر 

انگشت  میها. نفس ردیگی م بند  بند  افتاده بود و    م یهابه شماره 

 !  سوختی م

حاج خانم   ی نزنم، بلند حرف نزنم و جلو  ادیبودم تا فر  دهیگز  لب

را مشت کرده بودم و نگاه پر از نفرتم را به   میها. دست رمیرا نگ

 حاج خانوم انداختم. 

بب  کردمی نم  یسع را  العملش  تا عکس  نگاه کنم  فرهاد    نم، ی به 

شرمنده بود! آقا رضا هم شرمنده بود. تحمل   یچون به اندازه کاف

 آسان نبود!  نی ق یبه  یزن  نیچن



365 
 

شن  نی خشمگ  ی صدا را  م  دمیفرهاد  مادرش  از   خواست یکه 

 ها را تمام کند. حرف نیو ا ندی بنش

  زیو هشدار آم  داد ی خانم را خطاب قرار م  نیمیآقا رضا مدام، س  

چزدی م  شیصدا من  اما  نم   ی گری د  زی!  چون    شدم،یمتوجه 

 ! دیکشی سوت م میهاگوش

 بود.    دهینگاه اشک آلود و نگران مادرم قلبم را به خون کش 

  نم، یزن بب  کی را در وجود    یرحم  یهمه ب  نیا  توانستمیاالن نم  تا

 خانم بود!  نیمیس  ایزن دن نیتررحم  یب دانستمیاما حاال م

فرهاد    نیخشمگ  ی خانم قدم اول را نگذاشته بود که صدا  حاج

 بلند شد. 

 . نیمامان! لطفاً بش  -

تر  را محکم  فشیاخم کرد و ک  ش یتحکم صدا  دنیاز شن  مادرش

 در دستانش فشرد.

 .میندار ی کار گهید نجایما ا -

 بود.  رهیو بابا به آقا رضا خ کردی نگاهم م  یبا نگران مامان

 !  ینیبش خوامی مامان ازت م -
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طبق معمول نازک کرد و با اکراه   میبرا   یخانم پشت چشم  حاج

 رنگ سالن نشست. ی امبل قهوه ی بر رو

 م؟« یزد و گفت: »خب کجا بود ی ارضا لبخند شرمنده  آقا

سرخ شده    تی نزد و بابا صورتش از عصبان  یحرف  چکس یه  یول

دخترش را    ی نطور یکه ا  کردیم  هیبود و مامان در درون خون گر

 اند!خورد کرده

در    دانستندیام هم نم خانواده  ی حت  م، یبگو  دیچه با  دانستمینم

حرف  ت یموقع  نیا اش  یچه  ب بزنند.  لحظه  هر  به    شتریک، 

 .کردیرا تار م  دمیو د آوردی هجوم م میهاچشم

 . سوزاندیو آن را م زدی چنگ م میبه گلو بغض

بلند شدم و درحال  ی رو  از پاها  ی مبل  و تحمل    دیلرزی م  م یکه 

 . من...« تونمی وزن بدنم را نداشت گفتم: »من... من نم

بود و از انگار   فیضع  می. صداختمیادامه بدم و اشک ر  نتوانستم

 . آمدیم رونیاز اعماق چاه ب

به   دمیلرزی که م  یها دوختم و بعد درحالرا به آن  رانمیح  نگاه 

 سمت اتاقم روانه شدم و در اتاقم را محکم بستم. 
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 م یهاهقسر خوردم و هق  نیزم  ی دادم و بر رو   هیدر اتاقم تک  به

 را از سر گرفتم. 

به    ی خواستگار  نیازدواج کنم! ا  ی نطوریا  توانستمی ... من نممن

داشته    توانستی بود که م  ی هر دختر  ی خواستگار  نیبدتر  نیقی

  اش یی بایکه از قد و باال و زآن  ی باشد! که در آن مراسم به جا

 . کردندیبارش م راهیبد و ب یکنند، کل فی تعر

خون را در   ی مزه   توانستمیو م  دمیگزی لبم را محکم م  ی گوشه 

  ن ییباال پا  یاز شدت ناراحت  امنهیس  ی م. قفسه دهانم احساس کن

 به شماره افتاده بود.  میهاو نفس  آمدی م

کردنم شدت    هیفرهاد، گر  ی صدا  دنیاتاقم زده شد و با شن   در

 شکسته بود!   یلیگرفت. قلبم شکسته بود، خ

 تو؟ امیب  تونمی آهو... م -

از   شتریکردنم ب   هیگر  ی دهانم را گرفتم تا صدا  ی دستم جلو  با

 نشود.  دهیشن نیا

 .«ا یگفتم: »ب ختنمیاشک ر انیم

 .دمیخز نیزم ی پشت در کنار رفتم و رو از
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حلقه    م یرا دور پاها  میهاجمع کردم و دست  امنه یسرم را در س  

 کردم.

 کنارم نشست و دستش را پشت کمرم گذاشت.  فرهاد

 آهو؟ -

»خسته   سیخ  ی هاچشم   با گفتم:  و  کردم  نگاهش  اشکم  ام از 

 فرهاد.«

 نگاهش را حس کنم.  یعمق ناراحت توانستمی م

کش  فرهاد آغوش  در  وضع  همان  در  رو   دیمرا  بر  را  سرم    یو 

 گذاشت و فشرد. اشنه یس

 . کنهیم ی رو ادهیمامانم رو ببخش. واقعا داره ز -

 زدم. یتلخ لبخند

  ست یتحمل کنم. مامانت براش مهم ن  تونمینم  گهیراستش د  -

 . زنهی مامان بابام هم بهم حرف م ی نه. جلو ایمن تنها باشم 

بوس  فرهاد را  صدا   دیسرم  با  دورگه  فیضع  ی و  گفت:    ی او 

 »متاسفم.« 

 .میدیرس یدو راه  نیباالخره به ا -
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 انداخت و گفت: »آره.« نییسرش را پا فرهاد

 . دمیکش یآه

 مامانت رفت؟ -

خ  - بابام  رفتن.  خواه  یعصب  یلیآره  معذرت  ازت  گفت   ی بود 

 کنم. 

 زدم. ی محو لبخند

 هم دوستش دارم. یلینکرده. خ ی بابات کار -

 را پاک کرد و گفت: »برو صورتت رو بشور.« میهااشک

 تون.برو فرهاد. برو خونه -

 د. را باال دا شیابرو ی تا

 برم؟ -

 را گرفتم و لمس کردم. دستش

 شتر ی. مامانت از من بشهیبدتر م  زیهمه چ  یبمون  نجایآره. برو. ا  -

 . ادیبدش م

 . ستیبرام مهم ن -
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 باال دادم. یتلخ ی خنده ی حرفش دوباره لبم را برا  دنیشن با

و در    ستیمهم ن   یروز بگ  کی  نکهی. از ادمیترسی م   نیاز هم  -

 تا من بتونم فکر کنم.  ی بر خوامی که هست. پس م یصورت

 ؟«یو کالفه گفت: »فکر کن جیگ فرهاد

 . یفکر کن دیفکر کنم. تو هم با دیآره با -

ازدواج م  یکه آخرش چ   - ما  .  م یریگی م  یعروس  م،ی کنی بشه؟ 

 فکر کردن نداره. گهید

  دی. باستین   یراحت  نیبلند شدم و گفتم: »نه به هم  نیزم  ی رو   از

 .« می فکر کن

 شده باشد گفت: »پس برم.«  یانگار که دلخور و عصب فرهاد

 اش گذاشتم. شانه ی بغلش کردم و سرم را بر رو ی لبخند با

 دوستت دارم. شهی فقط بدون دوستت دارم. تا هم -

دست   فرهاد مرا مردانه  ی هاهم  و  کرد  حلقه  کمرم  دور  را  اش 

 سخت به خودش فشرد.

 مواظب خودت باش.  -
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بوس  امگونه  نگران   د،یرا  بوسه،  و در آن  آرام.  و    ی و کالفگ  ینرم 

 بود. انینما

. دمیتخت دراز کش  ی را عوض کردم و رو  میهارفتن فرهاد لباس  با

 و وجودم از درون شکسته شده بود. کرد ی قلبم درد م

 گذاشتم. امی شانیپ ی و ساعدم را بر رو دمیشک یآه

 سخت...  میتصم کی. رمیبگ   میوقت آن بود که تصم حاال 

                      

جنگ    کی از    شبیکه فرهاد به باشگاه رفته بود و د  دانستمی م

آخر را    ریبا مادرش برگشته بود و به من گفته بود که ت  یحساب

م ازدواج  هم  مادرش  حضور  بدون  ما  و  مراسم    میکنیزده  و 

دل مادرش شکسته بود، ناراحت بودم.    نکهیو من از ا  میریگی م

به خا   یپس بدون آنکه حرف بزنم  آمده بودم و    شاننه به فرهاد 

 . کردمی پا و آن پا م نیدرب خانه ا ی حاال جلو 

 بودم.  رهیخ فونیآ به زنگ مردد

 امی شانیشده بر پ   ختهیر  ی را با زبانم تر کردم و چند تار مو  لبانم 

 کنار گوشم زدم.   یرا با کالفگ
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 نیآخر   ی برا  دیزدم و زنگ در را فشردم. با  ایباالخره دل را به در 

م حرف  خانم  حاج  با  بازدمیبار  کس  ی برا  دی.  که    یداشتن 

نشدم حداقل   روزیجنگ پ  نیکه اگر در ا  دمیجنگیم  خواستمی م

 ام.نم که تالش کردهبدا

 . دم یسردش را شن ی صدا 

 ه؟ یک -

 سالم حاج خانم. منم آهو.  -

 . نمی هم بب فون یرا از پشت آ  شیابروها انیاخم م توانستمی م 

 آهو؟ -

 بله، حاج خانم. منم! -

 ؟ ی دار کاریچ -

 باهاتون حرف بزنم.  دی. باد یدر رو باز کن شهی م -

قلب من هم بلندتر    ی هاباز شد و تپش   ی کوتاه  کیت  ی با صدا  در

 شدند. 
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را    میبار که پا  ن یشدم. آخر  اطیو وارد ح  دمیلبم را گز  ی گوشه  

شده بود و حاال   کهیگذاشته بودم قلبم را هزار ت  رونیخانه ب  نیاز ا

 بزنم!  رونیشده از خانه ب کهیبا قلب صد هزار ت دادمی احتمال م

  م ی تصم  توانستمی . م شدمی خارج م  یفیامروز باالخره از بالتکل  اما

  اد یمغزم مدام اسم فرهاد را فر  کهیتر اجرا کنم؛ در حالرا راحت

 . زدی م

و اخم    نه یکه دست به س  دمیخانه شدم و حاج خانم را د  وارد

 . کندی کرده نگاهم م

محکم شانه   ی رو  فم ی ک  بند  را  صداام  با  و  فشردم    ی ف یضع  ی تر 

 : »سالم.« گفتم 

صدا  و  تشر  فرهاد   نیخشمگ  ییبا  خبره؟  چه  »سالم.  گفت: 

 کجاست؟«

گفتم:    کردمی م  ی استرس باز  ی از رو  میهابا انگشت   کهیدر حال 

 ست.« » من... من تنها اومدم. فرهاد باشگاه 

 شد.  زتریو نگاهش ت  دتریشد شیهااخم
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حداقل وارد    ی نطوریجلوتر رفتم. ا  یانداختم و کم  نییسرم را پا 

 سالن شده بودم از راهرو خارج. 

 ه یبا فرهاد    شبیکه د  دونمی باهاتون حرف بزنم. م  خواستمی م  -

 . دیداشت یبحث حساب

صدا  نگذاشت  با  و  بدهم  ادامه  را  »  بُرنده   ی حرفم  گفت:  اش 

با مامانش    ی نطور یکه ا  ی پُرش کرد  یکه رفت  دونمی ! مدونمی م

ا  ادیب چرا  تو  اصال  کنه!  خواسته  ؟یینجای صحبت  به  که  ات تو 

صاف    نجایا  ی اومد  هی! حاال دردت چی دیو پسرم رو دزد   ی دیرس

حال من   ؟یروشفخر بف ی من؟ اومد ی هاتو چشم ی صاف زل زد

من برنده شدم؟ پسرت رو    یبگ  ی ایب   ؟یکن  یخوشحال  ؟ینیرو بب

به خاک   خوامی از چنگت دراوردم؟ تک پسرت رو ازت گرفتم و م

 ؟!«بشونمش! آره  اهیس

اش باعث  به قلبم و هر کلمه  زدی م  ریاش تراستش که با هر کلمه 

 م یهابلرزد و اشک در چشم  شتریب  مینقطه به نقطه پاها  شدی م

 فرو کند.  ی را در گلو شیهاشود و بغض، پنجه  یزندان

. اتفاقاً  ومدمین  هانیا  ی زدم و گفتم: »راستش من برا  یلبخند تلخ 

من    دیتونیحرف بزنم. اومدم بپرسم چرا نم  هانی اومدم برعکس ا
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مگه   د؟یخوایچرا من رو به عنوان عروستون نم  د؟یرو قبول کن

ه چه  بد  ی تر   زمیمن  چه  فروختم؟  شما  شما   یای به  در حق 

 بود؟ عاشق شدم!   یکردم؟ گناهم چ 

 میهمه زندگ  یبرا  خوامش؛ی واقعاً پسرتون رو دوست دارم، م  من

اخوامشی م و  قو  احساس  نی !  روز  هر  اشهی م  تر ی داره    ن ی. 

من    دی. باور کنستیدو روز ن  یکیبحث    ه،یمیقد  یلیاحساس خ

 یبشم، ول  کی نزد  ی مرد  چینخواستم عاشق بشم! نخواستم به ه

 دونمی م  یبود، ول  یزمانش ک  دونمی که بفهمم. نم  نیشدم! بدون ا

خ خ  یلیمال  من  قبله!  ا  دمی کش   یسخت  یل یوقت  به   نجایتا 

االن تنها    یبچشم ول  یذره خوشبخت  کی. تا بتونم باالخره  دمیرس

 !« دییشما نم یبی راه م ی که جلو یمانع

 اما ادامه دادم.  آمدی خشک شده بود و نفسم سخت باال م دهانم

  یجا   ی ا گهیاگه کس د  دونمینه، نم  ایگفتنش درسته    دونمینم  -

مادر    کیعشق    تونمی من م  ینه؟ ول  ای  کردی کار رو م  نیمن بود ا

بچه  به  نرو  هنوز  من  چون  بفهمم!  دار   ومده،یهاش  بچه  هنوز 

بچه عاشق  منداشته   ی هانشده،  چطور  رو    تونم یامم!  پسرتون 

 دونمی من م  نه؟ ینذارم که شما رو بب  تونمیچطور م  رم؟یازتون بگ
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م حرفه!  چ  دونمی پشتم  اگنی م  های پشتم  با  من  ها  حرف  نی! 

  تونم یکه دست من باشه. من نم  ستین   ی زیچ  یکردم؛ ول   ی زندگ

از    ی اعده   تونستمی اگر م  یهاشون رو عوض کنم چون حتحرف

نداشتم،    ی ریمن تقص  ستم،ین  ی نطور یها رو قانع کنم که من ااون

  ی ل یام! خ! حاج خانم من خستهکنن ی باور نم  گهید  ده ع  کیباز  

 پسرتونه!   رهیگی رو ازم م  می که خستگ  یام! و تنها کسوقته خسته 

از    میهاشده بود. چشم  ادیافتاده بودم چون لرزشم ز  نیزم  ی رو

 تار. دمیشده بود و د سیاشک خ

 ی کلمات با سوز  دانستمی فقط م  نمی خانم را بب  حاج   توانستمینم

  ی لیها خحرف  نیانگار ا  آمدی م  رونیبود از لبانم به ب  میکه در صدا

 اند!راحت شده  میو باالخره از بند گلو اندیمیقد

 که در سالن پهن شده بود چنگ زدم.   یبه فرش 

پسرت رو ازت    خوامی بگم من نم  نجایحاج خانم من اومدم ا  -

دشمن  رم،یبگ باهات  ول  یمن  نم  یندارم.    ی طورنیا  تونمی من 

ا  شتریب   تونمیکنم. نم  یزندگ اگه    نیاز  حرف تحمل کنم. من 

همه    نیهمه، ا  نیهمه، ا  نیا  خوامی ازدواج کنم نمقراره با فرهاد  

  د ینکن! اما باور کن  توجهها  به حرف  گنی حرف بشنوم. درسته م
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ا  یل یمن خ تا  نکنم و  ول  نجایوقته خواستم توجه  اگه    ی اومدم. 

ا  ها پشتم  حرف  م،یشی نام هم م  که به   یلحظه وقت  نیقراره از 

بشه، فکر نکنم بخوام ازدواج کنم! شما حاج خانم اگه به    شتریب

ها پشتم  وصلت سر گرفت، حرف  نیکه اگر ا  دیدی م  نیمن  تضم

من هم    یعروستون باشم! ول  خوامی نشد اون موقع من م  ردو براب

دارم ازتون خواهش    ی! ولدیخوای نم  ی زیچ  نیشما همچ  دونمی م

من رو، عشقم    کمیکه    کنمی به خاطر عشقم خواهش م  کنم،ی م

ادامه   یبه زندگ  ی طورنیا  تونمی! من نم دیرو و فرهاد رو درک کن

و شکستم! و به زور  دمیشش سال حرف شن  ی بدم. من به اندازه 

  بیبه خودم آس  خوامی نم  گهید  یرسوندم ول  نجایخودم رو به ا

از عشق و   ی نطور یبزنه! چون ا  بی عشق بهم آس  خوامی بزنم، نم

بدونم اگر من و فرهاد ازدواج    خوامی ! پس م برمیازدواجم لذت نم

تون    کی  م،یکرد رفتار  و  اخالق  از  شما  داره  احتمال  درصد 

 د؟«یکن   بولو من رو ق دیبرگرد

ام. با نگاه  درمانده و خسته  کردمی زل زدم. حس م  شیهاچشم   به

 شد.  امرهیخ روحشیسرد و ب

 نه.  -
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همه حرف و صحبت تنها    نینشست. بعد اکنج لبم    ی پوزخند

 بدهد، نه بود! توانستی که م یجواب

بود   رحمی زن ب  نیخشک شده بود و نفسم بند آمده بود. ا  زبانم

 در آن نمانده بود. یشک  چیه گریو د

 بلند شده بودم و خودم را جمع و جور کردم. نیزم ی رو از

ن  - قرار  د  یو خوشبخت  یزندگ  ستیمن  فدا   ی اگهیکس    یرو 

 خودم کنم، روز خوش. یخوشبخت

از خانه خارج شدم و در را بستم.    ندازمیبه او ب   ینگاه   نکهیا  بدون

شده    سیاز اشک خ  میهااما قلبم صد هزار تکه شده بود و چشم

 ... ختمی ری بدانم اشک م آنکهی بخواهم و ب آنکهی بودند، ب

                      

خانه   د  ی ابه  شد.  وارد  بود  کرده  اجاره  تازه  حرف   گریکه 

برا خانواده م  تیاهم  شی اش  را  کار خودش  او  و    کردینداشت. 

 . آوردی خانه م نیو او را به ا گرفتی دست آهو را م

مادرش را بکند. آهو    ی مالحظه کند، مالحظه  توانستینم  گرید 

داشت،   انیآنها جر  انیکه م   یداشت و عشق  تیاهم  شیهم برا
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ا  تری قو صداحرف  نیاز  که  همانطور  بود.  در    شیهاقدم  ی ها 

زنگ خورد، مادرش بود.   اشیگوش   دیچیپیخانه م  یخال  ی فضا

امروز    داقلح  خواستی جواب بدهد، دلش نم  خواستی دلش نم

بعد از ظهر آهو را به خانه   خواستی اعصابش خراب شود چون م

مجبور بود جواب بدهد تا او را نگران   ی کند ول  زشیو سوپرا  اوردیب

 نکند. 

 سالم.  -

 ؟ییسالم پسرم. کجا-

 . رونم یب -

 . می خونه مهمون دار  ایبعد از ظهر ب  -

 .« امیب  تونمیرا مشت کرد و گفت: »نم شیهادست  

 از مشهد اومده.  می. خاله مری ایب  دیبا تونم؟ی نم یچ یعنی -

اش  او را به دختر خاله  خواستی دست مادرش را خواند. م  حاال 

بود و   دهیاو را ند  شی که از پنج سال پ  ی کند. به دختر  کینزد

 گوشش از او و  ریحاج خانم مدام ز

 .افتادی خانم از زبانش نم یو هست گفت ی م نجابتش
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 برم خداحافظ. دیمن با -

و   را قطع کرد  یحوصله مالحظه کردن هم نداشت. گوش  گرید

 را خاموش.  شیصدا

 . دیجنگیم شیو برا کردی زودتر آهو را خوشحال م دیبا

                      

 ؟ ی بری من رو کجا م ی دار -

 به من انداخت و گفت: »چشم بندت رو ببند.«  ی نگاه  مین  فرهاد

 گذاشتم و بستم.  میهاچشم  ی و چشم بند را رو دمیخند زیر

 چه خبره فرهاد؟  -

ماش   با ا  بایتقر  ن، یتوقف  هم  نمستادیقلبم  در   دانستمی.  چه 

 انتظارم هست. 

 . یفهمی م -

 . افتمیم ی نطوریشم. ا ادهیکمکم کن پ -

رو  ن یماش  در فرهاد  باز شد، دست  به   شی بازو  ی که  و  نشست 

 کمکش بلند شد. 



381 
 

 !  فتم ی فرهاد ن -

ماش  فرهاد با صدا  نیدر  و  قفل کرد  گفت:   ی ازده  جانیه  ی را 

 »حواسم بهت هست.«

 زده شده بودم.  جانیو من هم ه دیتپی بلند م  قلبم

  ی ساختمان  کی وارد    کردمی و حس م  رفتمی کمک فرهاد راه م  به

 . میشد

 م؟یرسی م  یک -

 .دمیاش را شنمردانه ی خنده ی صدا

 صبر کن.  -

 چنگ زدم و گفتم: »زود.«  شیبازو به

 ام را جلب کرد.توجه دیکل  دنیچرخ ی صدا

 کجاست؟ جانیا -

 . یفهمی م  ایب -

از د  گرید  خواست ی و دلم م  شدمی کالفه م  یاهیس  دنیداشتم 

 بردارم.  میهاچشم ی چشم بند را از رو نی ا ترعیهرچه سر
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 ارم؟ یهام رو در نکفش  -

 . ستین  ازینه ن  -

و پشتم   ستادی برداشتم که فرهاد ا  گریو چند قدم د  دمیگز  لب

 قرار گرفت. 

 ؟ ی اآماده -

 زدم.  یلبخند پهن جانیذوق و ه با

 آره آره. -

رو   دست از  بند  چشم  بعد  و  نشست  گردنم  پشت    یفرهاد 

با تعجب نگاهش    یخال  ی خانه  کی  دنیکنار رفت و با د  میهاچشم

 کردم.

 کجاست؟ نجایا -

و خانه را از   کردی به چپ و راست حرکت م   می هاچشم  مردمک

م آشپزخانهگذراندی نظر  بادمنجان   دی سف  ی .  کاغذ    ی و  رنگ، 

 و براق کف خانه.  دیسف ی هاکیکرم رنگ و سرام ی های وار ید

 زد. یلبخند گرم  فرهاد

 . ی مون خوش اومدبه خونه  -
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دو  مثل دو تا گر  میهاافتاده بود و چشم  نیزم  ی فکم رو  بایتقر

 بزرگ شده بودند.

 ؟«یمکث گفتم: »چ... چ با

قدم د  دستش   گر یرا پشت کمرم گذاشت و مجبورم کرد چند 

 جلو بروم.

 مون. خونه -

 کردم ی بود. حس م  بایبود اما تازه ساز و ز  یکوچک و نقل  خانه

 .و سست شده  لرزدیدارد م میپاها

 مونه؟ خونه  یچ یعنی. فهممیمن... من نم -

 ها برد. و مرا به سمت اتاق دی بلند خند فرهاد

 . می کن  یکه قراره توش زندگ ی اخونه -

 شد و تپش قلبم متوقف!  سیناگهان از اشک خ میهاچشم

 م؟یمون؟ ما... ما خونه دارخونه -

 زد و سرم را در آغوش گرفت.  امی به رو ی لبخند

 ؟ ی دیخوبه؟ پسند -
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طب  میهاچشم  هنوز حالت  مغزم   ی عیبه  و  بودند  برنگشته  خود 

 . دیکشی سوت م

 بگم.  یچ  دونمیفرهاد! من... من نم ی وا -

 . د یتر در آغوشش فشرد و سرم را بوسمحکم مرا

 نه؟ ایفقط بگو خونه خوبه  -

رو  دستم بر  م  ی را  اشک  و  بودم  گذاشته  .  ختمیریدهانم 

 شبید  نیهضم کنم. من هم  توانستمی باور کنم، نم  توانستمینم

امروز با فرهاد حرف بزنم و    خواستمی را کرده بودم و م  میفکرها

  رقابل یغ  ز،یهمه چ  زیرا تمام کنم. اما... اما حاال همه چ  زیهمه چ

 نداشت.  یانیپا شبیمن از د ی هاهقدرک شده بود و هق

 باهات حرف بزنم.  خواستمی فر... فرهاد... من... من م -

کل خانه را نشانم بدهد    خواستی زده بود و دلش م  جانیه  فرهاد

 بود.  ده یو نفسم بر کردیم هیو قلب من داشت خون گر

 . نی ها رو بب. برو اتاقم یبعدا حرف بزن میتونی م -

اتاق  یکی  وارد داز  کاغذ  شدم.  ساده   یاسی  ی وار یها  و    ی ارنگ 

ن همراهم  فرهاد  اتاق  امدهیداشت.  از  و  بود.  بود  شده  دور  ها 



385 
 

هر    ی قطعا آرزو  نی. ادیلرزی م  می هاو دست   دیدیتار م   میهاچشم

آرزو بود! من چقدر خوشبخت بودم...    کیبود... فرهاد    ی دختر

چه    گفتم؟ی م  دی ! چه باشم خوشبخت با  توانستمی چقدر م  یعنی

 گفتم؟ی به فرهاد م

با هم،    میتوانیاست؟ و ما نم تمام شده   زیفرهاد همه چ  گفتمی م 

 م؟ یکن  یخانه زندگ نیدر ا

تختم پرت کنم    ی به اتاقم پناه ببرم و خودم را رو   خواستی م  دلم

 توانمی و به حال خرابم ضجه بزنم و خودم را لعنت کنم که نم

 را قبول کنم و از آن لذت ببرم!  یخوشبخت نیا

  یهاآمدم و چشم رونیبغضم را قورت دادم و از اتاق ب  یسخت به

 از اشکم را پاک کردم. سیخ

اش منتظرم بود و دستش را در که با لبخند مردانه  دمیرا د  فرهاد

 کرده بود.  بشیج

 ؟ یخوب بود؟ دوست داشت -

م   هانیا که  م  گفت، ی را  برارم یبم  خواستی دلم  او  خانه    مانی ! 

 ! بایکامل و ز ی خانه کیگرفته بود! 
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 قشنگه.   یلی آره... فرهاد. خ -

 توانستمی خانه را داشته باشم! نم  نیا  توانستمی. من نم دمیگز  لب

 تحمل کنم...  

  رون یزانو زد و قلبم از دهانم ب  امی روکه شدم فرهاد روبه  ترکینزد

 زد.

را خارج کرد    ی انگشتر  ی آورد و جعبه  رونیب   بشی را از ج  دستش

 و در دستانش گرفت. 

دهانم گذاشتم.    ی را محکم بر رورا با زبانم تر کردم و دستم    لبم

 ! فتمیممکنه هر لحظه پس ب  کردمی حس م

گفت: »با من    بشیفرجعبه را باز کرد و با همان لبخند دل   در

 آهو خانم؟« یکن یازدواج م

  م یتار شده بود. بغض به گلو  دمیبود و د   سیاز اشک خ  میهاچشم

 هجوم آورده بود و راه نفسم را بسته بود. 

که از آرامش پر    ی دستم را گرفت و منتظرم ماند. با نگاه  فرهاد

 . زیبود و از عشق لبر
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تمام    زیهمه چ  شبی! تا دمیچه بگو  دیبا  دانستمی ... من نممن

چه    دیاما حاال... حاال با  زدمی با فرهاد حرف م  دی شده بود و من با

زندگ  کیبحث    کردم؟ی م ازدواج بود..   یعمر  فرهاد  با  اگر   .

کار  کردمی م ب   کردمی م  یو  و  کند  سکته  خانم  حاج    شتر یکه 

 ...  ردیزبانم الل بم ایشود  ضیمر

نم  چیموقع ه  آن را   ی ها! چون در چشمدمیبخشی وقت خودم 

  گفت ی بودم که م  دهیبودم، خواهشش را د  دهیمادرش نفرتش را د

نم او  نکن.  ازدواج  پسرم  کند...    توانستیبا  عوض  را  خودش 

او را نابود کند،    توانستیم  دشی را عوض کند... بلکه عقا  دشیعقا

که چقدر    گرفتینم  ی جدرا    دی عقا  نیا  چکسیمرا نابود کند! و ه 

 و خطرناک بودند!  زیت

افتادم و   نیزم  ی بند بمانم و بر رو  میپاها  ی رو  توانستمینم  گرید

ز  یاحلقه  ی رهیخ و  برقش  که  بودم  را    اشییبایشده  چشمم 

همان   قایبود. دق  بایالعاده ز! و قلبم را هدف گرفته بود. فوقزدی م

 .میرا داشت که قبال در موردش حرف زده بود ییارهایمع

 من. ی ... فرهاد... خدای وا -
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ر شوک  به خاط  میهاهیحرکات و گر  نیتمام ا  کردی فرهاد فکر م   و

! من از غم و  جانیاست! که بود! اما نه فقط شوک و ه  جانیو ه

 .آمدیم میهاچشم ی جلو ندهیپر بودم و مدام آ ییجدا

 زد و دستم را فشرد.  ی ترلبخند گرم  فرهاد

 ؟ یکنیبا من ازدواج م -

زبانم    یلحظه جانمم را بدهم ول  نیا  ی خدا حاضر بودم برا  یوا

و مغزم   دادیبله در قلبم جوالن م  ی بند آمده بود و مدام کلمه

 نه!  گفتی م

 . دمیفشردم و لب گز گرید  کی ی را محکم بر رو میهاچشم

 فرهاد... من... من...  -

 ی حاج خانم جلو ی از گفتن کلمات قاصر بود و مدام چهره زبانم

 .دادندیو احتماالت خودشان را نشان م شدی ظاهر م میهاچشم

 دستم را نوازش کرد و گفت: »آهو خانم؟« فرهاد

نم  چرا نم کرد؟یتمام  بس  چرا  با  گفتمیم  دیبا  کرد؟ی!   د ینه، 

را به   مانیآرزوها  شدم،یاز عشقم جدا م  دی! باکردمی تمامش م

توان تحمل    گریزجر بکشم! د  گرید  توانستمی! من نمبردمی گور م
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شن حرف  نم  دن یو  در    یکیبه    توانستمی نداشتم!  شوم  وصل 

  یخودخواه  نیکنم، ایم  شیجدا  ی گریکه دارم از کس د  یصورت

با هم    م یتوانستی خودم و فرهاد بهتر بود... ما نم  ی محض بود! برا

نممی باش ا  توانستمی! من هم  از  کنم،  فرار کنم    نیفرار   ایشهر 

 و آتش به جانم بپاشم!   نمی حاج خانم را بب ی مدام چهره

دهانم   ی قورت دادم و کف دستم را رو  یدهانم را به سخت  آب

 گذاشتم. 

 . می ازدواج کن میتونیفرهاد... ما... ما نم -

  نم یاش را نب را بستم تا چهره  میهاجمله، چشم  نیگفتن ا  هنگام 

 نشوم.   مانیو پش

 زده و متعجبش را بشنوم. شوک ی توانستم صدا  یول

 ؟یچ یعنی ؟یچ -

و آن را    کردیفرو م   میرا در گلو  شیاهبغض داشت پنجه   انگار

 .کردیم یزخم

چشم  همانطور نم  میهاکه  »ما  گفتم:  بود  هم    میتونی بسته  با 

نممی باش کن  می تونی .  مشکل  می تظاهر  ابد  میندار   یکه  تا  تو   .
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بش  یتونینم دور  مادرت  اهم  یاز  بهش  ای ند   تیو   ی نطوری... 

 ده ی نم  یازدواج کردن بهم احساس خوشبخت  ی نطوریبودنت، ا

کن ازدواج  اگر  با  م،ی فرهاد.  از   دیمن  مادرت،  از  کنم.  فرار  مدام 

بشه، اگر    ن یها سنگشهر... اگر حرف   نیمردم ا  ی ها، از همهحرف

  گهیرو د  نیمن ا یشهر برم... ول  نیاز ا  دیبشه با  شتریمشکالت ب

ها فرار  حرف  نیبار از ا   کی...  میبار رفت  کیفرهاد! ما    خوامینم

...  ام. من خسته میو به تهران پناه اورد  میفرار کرد  زیاز تبر  م،یکرد

  ی ها. من عاشقتم فرهاد... عاشقتم. ول فرار کردن  نیام از اخسته

ا   ذارنینم کن  نیما  حس  دل  و  جون  با  رو  مادرت می عشق   .

 ...  ذارهیشهر نم نیا ذاره،ینم

دختر دست خورده   کیبا    چکسی! هادی با من کنار نم  چکسیه

نم اهم  چکسی! هاد یکنار  ! من  دمینداره من صدمه د  تیبراش 

  ی زی! تنها چکنمیو تظاهر م  جنگمیباختم! من دارم م  وعمرم ر

 کیکه من پسر مردم رو کشتم!    نهیکه تو چشم و گوششونه ا

من    نکهیپسر رو منحرف کردم و ازش خواستم بهم تجاوز کنه! ا

  خوام ی متجاوزم! سختمه فرهاد... من م  ی دختر دوازده ساله  کی

تظاهر کنم    دیمن با  م،یآرامش داشته باشم. اگر... اگر ازدواج کن

که آرامش دارم... من خسته شدم از تظاهر کردن. به خدا قسم 
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  ن یاما ا  رهیگیم  شیره وجودم آتعاشقانه دوستت دارم و االن دا

حساس و   ی نطوریساخته! ا ی نطوریهفت سال من رو ا نیمنم! ا

ام از خسته خسته  گهیمن د  ی... ول ستیخسته... دست خودم ن

اما    یهست  ی هر دختر  ی آرزو   توشدن و تظاهر کردن.   فرهاد... 

 ...«ستمین  قتیواقعا حق با مادرته و من ال  دیشا

 یهاو رگ  شدیزده مشوک  شتریکه هر لحظه ب  دمید یرا م  فرهاد

 مشت شده بود.  شیهازده بود و دست  رونیب اشی شانیپ

و چشم  دمید اشک خ  میهاتار شد  م س یاز  داشتم  و    دمیلرزی . 

 سردم شده بود. 

 با بغض ادامه دادم.  ختمیری که اشک م یدرحال

 متاسفم... فرهاد. متاسفم!  -

م  فرهاد نظر  به  کبود  صورتش  و  بود  آمده  بند  .  دیرسی زبانش 

 . شدیم دهیچشمش د یهارگیدار و موکش  شیهانفس 

 ؟ی گیم یچ  ی دار ی شنوی آهو م -

 را گرفتم.  شیهازانو زدم و دست کنارش
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نم  - ما  بد  ی نطوریا  م یتونیما...  ام یادامه  هم  خودت  رو   نی. 

 . میبا هم باش   میتونی... ما نم یدونی م

بق   نیناباور و خشمگ  فرهاد به خاطر حرف  به    ه؟یگفت: »فقط 

مامان من؟ مطمئن قو  ی همون دختر  ؟ییآهو  ی خاطر  از   یکه 

م  حرف  م  ینطوریا  زدم؟یبودنش  فرار    ؟یکشی کنار  عشق  از 

 ؟«یکنی م

وقته دارم    یلیخودمون بهتره. من خ  ی برا   ی نطوریباور... کن ا  -

  دن یو خودم را ند  رمیبگ  میتصم  خوامی وقته م  یل یخ  کنم،ی فکر م

رو پشت سر   ی. من هفت سال سخت تونمیبزنم... اما نم  دنیو نشن

 گذاشتم. 

است،    نیخشمگ  دانستمی . فقط منمی صورتش را بب  توانستمینم

 است!   نی خشمگ تینهای ب

 که من کنارت بودم ارزش نداشت؟ یسه سال ؟یمن چ -

با تو بودنم!    ی هافرهاد من عاشق اون سه سالم! من عاشق لحظه   -

... من دارم عقلم رو ی من  یاتفاق زندگ  نیباور کن فرهاد تو بهتر

ها رو حرف   نیچقدر سخته برام که ا  یدونی... نمدمی از دست م

 ی مادر  کنم که  ی کار  تونمیرو ندارم... من نم  اقتت یبزنم. من ل 
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کنم...    تیمردم اذ  ی هاتو رو با حرف  ه رو از پسرش جدا کنم... ک

برات دردسر درست   ایکه پشت سرت   بزنن و  جلو روت حرف 

... خودمم نخواستم توجه کنم اما خانواده یکنم! من نذاشتم بفهم

  کنن ی استفاده م  یاز من متنفرن! و باور کن از هر فرصت  اریکام

اذ رو  من  ا  تیتا  من  برا  نیکنن.  نم  ی رو  ... خوامی خودمون 

 ؟یفهمی باشم... م  مییزناشو  ینگران زندگ   شهیهم   دیبا  ی نطوریا

 . یدرکم کن  خوامیازت م

که چقدر    نمی بب  توانستمی بار م  نیاول  یاخم کرده بود و برا  فرهاد

 است.  ی عصب  میهااز دست من و حرف

 آهو؟ ی فکر کرد زی کامال به همه چ  یاالن مطمئن -

 کردم.  گریدکی  ی را حلقه میهادهانم را قورت دادم و دست آب

 آره...  -

چشم  قیعم جد  رهیخ  میهابه  از  داشتم  آب   تیشد.  نگاهش 

 . شدمی م

 . ی . کامل فکر نکردی خب نکرد -

 و کالفه نگاهش کردم که ادامه داد. جیگ
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آهو. واقعا   یگرفتی من رو هم در نظر م  ،ی کردیاگر کامل فکر م   -

خودت   ؟یرو فراموش کن  زیموضوع باعث بشه تو همه چ  نیقراره ا

 ؟ی رو بباز

 هم گذاشتم.  ی محکم چشمانم را بر رو ش،یهاحرف  دنیشن با

فراموش    ستیفراموش کنم، قرار ن   خوامیفراموش کنم؟ من نم  -

 کنم!  

  کنم یم  ی من دارم ازت خواستگار  ؟یگیم  یچ  یاآهو متوجه  -

  م؟یصبر کرد  یسه سال؟ که کل  نینه؟ بعد از ا  یبگ   ی خوا ی و تو م

. انگار به او شوک وارد کرده باشم.  شدیبود و باورش نم  ی عصب

 باال زده بود. اشی شان یدستانش را مشت کرده بود و رگ پ

 فرهاد... آروم باش. -

ازدواج   ی خوایآهو؟ اصال م   ی من رو دوست دار   یتو مطمئن  -

 نه؟  ای می کن

 شد.  ریدوباره سراز میهاشکست و اشکبار قلبم  نیا

 حرف نزن... بسه.  ی نطوریا -
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کرد  - فکر  نم  ی واقعا  مد  امی زندگ  تونمیمن  کنم؟   تیریرو 

 ام؟ ها؟مگه من بچه  ام؟ی از پس مادرم بر ب تونمینم

زد. چشمانش به خون نشسته بود    ادیآخرش را فر  ی جمله  بایتقر

 .د یلرزی و بدنش م

 سرم داد نزن...  -

 زد. ادیبار بلندتر از قبل فر نیا

 بلند من بود؟ ی تن صدا ی که متوجه شد  ی زیاالن تنها چ -

 گونهنیکه به او وارد شده بود ا  یو شوک  یاز ناراحت  دانستمی م  من

. مطمئن بودم قصد ندارد مرا دلخور  زدی حرف م فکری و ب ی عصب

 برنجاند.  ایکند 

دو   یکیحرفه    نیباور کن ا  یول  ی هست  یعصب  دونمی فرهاد م   -

  جه ینت  نیبه ا  ی . اگه خودت هم کامالً بهش فکر کنستیروز ن

فکر کن. به خدا به خدا، من   کمی کنمی . ازت خواهش میرسی م

.  شه یکنارت باشم، باهات باشم! اما نم  شهیاز خدامه، آرزومه هم

من به   ی بچه  ترسمی م  ترسم،یاز بچه دار شدن هم م  یمن حت

 یعنیاصالً من بچه نخوام،    دیبشه. شا  تیمن اذ  ی خاطر گذشته 

 ندارم...  یمعمول یزندگ کی! من خوامی که نم دونمی م
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کال  فرهاد ال  ،ی فگبا  به  ال  را  و   شی موها  ی انگشتانش  کرد  فرو 

نم هم  من  »خب  نم  خوام،ی گفت:  تو  به   ی خوایاگر  من 

 .« ذارمی ات احترام مخواسته

 دادم. رونیزدم و نفسم را با صدا ب ی لبخند محو 

کنم    - دار  کمیفکر  من    ،ی ریگی م   میتصم   ی زود   کیفرهاد 

بحث    ست،یسه سال ن   ینداشتم و ندارم. بحث حت  ی عاد  یزندگ

خوب فکر    ،یفکر کن  ی بر  کنمی. ازت خواهش مهیعمر زندگ  کی

تصمیکن من  گرفتم   می .  نم رو  کنم،    تونمی.  فکر    یعن یعوضش 

. من  ودمونه. به نفع خمیبر  شی من پ  میحتما با تصم  دیبا  کنمی م

کنم اصال براش آماده  یفکر نم کنمی فکر نم  ترسم،ی از ازدواج م

از   شتریب  خوادی ام. دلم نمخسته  یلیام باور کن خباشم. خسته 

خودخواهانه به نظر    کمی  دیشا  دونمی خودم رو خسته کنم. م  نیا

ول م  یبرسه  م  خورم،ی قسم  هردومون    ی برا  نیا   خورمی قسم 

 بهتره. 

 حرفم بپرد که ادامه دادم. نی خواست ب فرهاد

ام  از خانواده  تونمی . من هم نمیتو تنها فرزندش  ضه، یمامانت مر  -

نم و  کنم  جدا  تونمی فرار  ا  کی  ییباعث  بشم.   ی نطوریخانواده 
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  ی . وقتذارمیمادرت م  ی خودم رو جا  ی ! وقتکنهیمادرت دق م

نفر    کیداشتن    ی ام من رو کنار بذاره براقراره بچه   کنمی فکر م

مشکل از خودم  . هرچند بد باشم، هرچند  شکنهی قلبم م  گهید

ول مر  ی برام دردناکه. حت  ی باشه؛  قلب  ضیاگه  و مشکل    ی باشم 

 داشته باشم! 

  ره یخ شدیسرخ م شتریکردم و به صورتش که هر لحظه ب مکث

 شدم. 

عنوان کس  - به  م  یحاال من  خانواده  خوامیکه  شما    ی عروس 

بذارم مادرت درد بکشه. هرچند مادرت   تونمینم   تونمی بشم، نم

مادرها  یرمنطقیغ نم  ی باشه.  عوض  اشنیما  شکل   ی نطوری. 

 ! شهیهم ی برا مونه،یاخالقشو م ی نطوریگرفتن، ا

را مشت    شیهادست   شتریگرفت و ب  قیچند بار نفس عم  فرهاد

 کرد.

ا  - از  بودم  خوشحال  بودم،  خوشحال  امروز  دارم    نکهیچقدر 

 روز عمرم باشه آهو.   نیقرار بدتر  دونستمی م. نکنمی خوشحالت م

بگو  دیبا  دانستینم  گرید م  د، یچه  را درک  او  .  کردمیمن هم 

خونه    نی. ادمی کش   یدوباره به اطراف خانه انداختم و آه  ی نگاه
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  ی با هم توش خاطرات خوب  میتونست ی ما باشه... م  ی برا  تونستی م

 ! شدی اما نم م،یبساز

 .میبر  دیفکر کنم با -

  ی دلخور و عصب   ت ینهای تکان دادم. ب  ی را به او دوختم و سر  نگاهم 

 تر نشود.خراب  نیصحبت نکند تا اوضاع از ا دادی م  حیبود و ترج

 .میآمد رونیو از خانه ب می شد نی ماش سوار

  د ی کشیم  ییال   تیاز عصبان   یو گاه   کردی م  یسکوت رانندگ  در

 .رساند ی و مرا به مرز سکته م

 ؟یکن  یتر رانندگآروم کمی شهی م -

توانستم فشار   یانداختم ول  نییخشم نگاهم کرد که سرم را پا  با

. اما همان لحظه سرعتش  نمیبه فرمون را بب  شیهامحکم دست 

 ادامه داد.  اشی به رانندگ  اطیرا کم کرد و با احت

از فرهاد...    احساس نه  بود.  قلبم شکسته  بودن داشتم و  معذب 

ترس   نیا  دانستمیو م  دمیترسی د. من مبلکه از خودم شکسته بو

  د یسخت بگذرد. شا  زیقرار است همه چ  دانستمی عاقبت دارد، م

  ی من  ی من... نه برا  ی ! اما نه برااستی زندگ  ی الزمه  یسخت  ندیبگو
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ا در  دارم  است  سال  چند  م  یختس  نیکه  برا  شومی غرق    یو 

 ی هابا دست   دی . حاال خودم را بازنمی از آن دست و پا م  ییرها

 ها غرق کنم؟  و ندانستن ی سخت  ی ایخودم در در

 دادم.  هی تک نی سرد ماش یو سرم را به پنجره  دمیکش یآه

فرهاد    ی مان توقف کرد اما باز هم دم نزد. ابروهادر خانه  ی روروبه

 .شدی م  دهیبا خشم کش شیهاشده بودند و نفس  گرید کیتنگ 

  ن یاز ماش دیلرزی م میکه پاها یدهانم را قورت دادم و درحال   آب

 شدم.  ادهیپ

 تو؟«  ی ا ینگاهش کردم و گفتم: »نم مردد

 گفت: »نه.«  ندازدیبه من ب ی نگاه  م ین کهنیا بدون

بار قلبم را شکست!    نیاول  ی بعد گازش را گرفت و رفت. و برا  و

چون من قلبش را شکسته بودم... به او جواب نه داده بودم!   دیشا

 ! اشنهیو پرهز  ییایرو ی به خواستگار

م  اما برا  ی زندگ   دانستمی من  نبود،    ی من  مناسب  فرهاد 

 ی ! ادمیفهمیموضوع را زودتر م  نیکاش ا  ی نبود. و ا  اشستهیشا

کاش    ی ! ادمیفهمی نم  شد،یم  ی جد   زیداشت همه چ  یکاش وقت



400 
 

اقبل   دست   ی شعله  نکهیاز  شود  روشن  وجودمان  در  عشق 

د باز هم  ی... شاشدمی عاشق م  دی وقت نبا  چیه  دی ! شامیدیکشی م

 اشتباه کردم! 

 دانستم ی . مسوختی م  میخانه کرده بود و گلو  می هااشک در چشم

  از ی. فقط به زمان نفهمدیمرا م  دانستمی م  کند،یفرهاد درک م

 داشت.

د  وارد با  مامان  و  تقر  دنیخانه شدم  به سمتم    بایحال خرابم، 

 ؟« یو نگران گفت: »آهو؟ دخترم؟ خوب دیدو

 . دمیدی را گرفته بود و مامان را تار م دمید  ی جلو میهااشک

 لب باز کردم. ی سخت به

 دل فرهاد رو شکستم...  -

 دادم. هیبغل و آغوشش، خودم را پرت کردم و به او تک در

 ه؟یمنظورت چشده آهو؟  یچ -

ب  مامان سرگردان  که  نگاهش  م  ی اعضا  نی با   د یچرخی صورتم 

 . زدی حرف م

 کرد.  ی فرهاد ازم خواستگار -
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 زد.  یقیمامان گرد شد و بعد لبخند عم ی هاچشم

 ست؟ ین ه، یعال نیخب ا -

تکان دادم و مخالفتم را به او نشان    نی را چند بار به طرف  سرم

 دادم. 

 شده آهو؟ ینه؟! چ -

 دهانم را فرو بردم و لبم را تر کردم. آب

 . مونی زندگ ی برامون خونه گرفته بود... برا -

 دو، درشت شد. دو تا گر ی مامان اندازه ی هاکامال چشم بارنیا

 خونه؟ کیخونه؟  -

 . مبل نشستم  ی زدم و به کمکش رو  یتلخ لبخند

 فوق العاده! ی خونه کیخونه.  کیآره  -

با ح  اخم دخترجون؟    ه یگفت: »خب االن دردت چ  رتی کرد و 

 زت ینکرده عز  ییکردن داره؟ انگار خدا  هیهمه خبر بود؟ گر  نیا

 بنداز آهو!« نهینگاه به آ کیمرده! 
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  ست یشدت گرفته بود گفتم: »کم از اون ن   میهاهقکه هق   یدرحال

 مامان... من از دستش دادم... فرهاد رو از دست دادم.«

شوکه از کنارم بلند    د،یفهمیمن نم  ی هااز حرف  ی زیکه چ  مامان

چه    یبهم بگ  یدرست و حساب  شهی شد و دست به کمر گفت: »م

 خبر شده؟«

برا  هیقض  ی همه پا  فیاو تعر   ی را  به  پا  بعد  او اشک    ی کردم و 

 .ختمیر

 را پاک کردم. میهااشک  نمی و با آست دمیرا باال کش  امی ن یب

 راستش رو بگو.« پرسمیسوال م  کیبغض گفتم: »مامان  با

 شد و منتظر ماند.  امره یخ یاشک ی هاچشم با

 بپرس.  -

  شد، ی من م   یبا گذشته   ی از پسرهات عاشق دختر  یکیاگر    -

م  یچ م  ؟ی کردی کار  برخورد  خوب  به   ؟ی کردیباهاش 

نمگذشته  نگاه  راه    کی  ی حت  ؟ی کردیاش  به خودت  بد  لحظه 

ه  ؟یدادینم تو  نداشت   یشناخت  چیچون  ممکنه    یازش  و 

 ؟ یداشتیم ی . باهاش چه برخوردگمیم  یقضاوتش کن 
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م  دنیشن  ی برا  قلبم تند  وجودم    دیتپی جوابش  در  استرس  و 

 .کردی م انیطغ

 انداخت و به فکر فرو رفت.  نییسرش را پا  مامان

  ی کردم خودم رو جا   یموضوع فکر کردم آهو، سع  نیبه ا  یلیخ  -

 نه ی. اون زن کستمیمن باهاش موافق ن  یمامان فرهاد قرار بدم ول

. اون تو رو با  قتهیاما حق   اد،یدنده است! بدت ن  کیو    نی توزه! بدب

اذ نم  کنه، یم  تیرفتارش  رو  تو  نمشناسهیچون  و   خوادی ! 

  دم،یباور رس  نیو من هم به ا  یبشناسه! همونطور که خودت گفت 

باهاشون   ی خوای و اگر م   کنه ینم   رییاون زن تغ  ی ده یو عق  دید

 ! شیریبپذ ی نطوریهم د یبا ،ی وصلت کن

بکنم    ییفکرها  کیخودم    ش یپ  دیشا  دیو حاال جواب سوال تو، شا

سع باش  مطمئن  بدرفتار  کنمی م  یاما  باهاش  و   یبشناسمش 

فرق داره.    هاشونت ی موقع  رن،ها با هم فرق دا! چون آدمکنم ینم

 یچ  یدونی بود! م  ی شناختم و اصال بد بود! واقعا دختر بد  دیشا

بشناسمش بعد قضاوتش کنم. دوما،    کنمی م  یسع   یول  گم؟ی م

و   رنیگی م میعاقالنه تصم دونمیهام اعتماد دارم و ممن به بچه 

م مشنی عاشق  خوب  دونمی !  از  و  شناختن  رو    ش یطرفشون 
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 دیرابطه رو با فرد و عضو جد  نیبهتر  کنمی م  یمطمئنن و من سع

 مون داشته باشم. خانواده

زدم.   ی بودن، لبخند  تیو واقع  قتیهاش که حقحرف   دنیشن  با

 . بردمی لذت م کردی صادقانه صحبت م نکهیاز ا

 ممنونم مامان.  -

 زد و دستانم را گرفت.  یق یعم لبخند

خودت    دیو با  می مونی ما کنارت م  ی ریبگ   یمیآهو. هر تصم  نی بب  -

.  م یکمکت کن  م یتونی ما فقط م   ،یکن  ی زیبرنامه ر  اتندهیآ   ی برا

کرد فکر  عاقالنه  خوشحالم  اصال  ی اما  تو  نظرم  به  هم  بعد   .

ن بود   ،ی ستیخودخواه  اگر  بق  توجهیب  ی چون  ازدواج   هیبه 

مهم ی کردی م خودت  درسته  نم  ،ی.  بق  شهی اما  و    هیگفت 

مربوط    هی! چون طرف مقابل تو به بق ستن یاحساساتشون مهم ن 

 فرشته...   کیمثل تو دارم،  ی ! خوشحالم که دخترشهی م

اشک  ش،یهاحرف ب  میهاشدت  به    کردی م   شتریرا  را  قلبم  اما 

 .کردیآرامش دعوت م

 دوستت دارم.  یلیان، خدوستت دارم مام -
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 . ستمیبعد محکم بغلش کردم و در آغوشش گر و

                            

 . دیکش ادیسر مادرش فر بر

گفت  یچ  - آهو  چ  یگفت   یچ  ؟یبه  همه  تموم    ز یکه  داره  رو 

 بهم بگو!!  ؟ی کرد کارشیچ کنه؟ی م

پسرش سرخ شده بود و از ترس   ادیز  ت یعصبان   دنیمادرش از د 

 . دیلرزی م

 بهش نگفتم...  ی ز یمن... من چ -

 .دیکه چهار ستون خانه لرز دیکش ادیفر ی بار طور نیا 

م ؟ینگفت  - بهتره بس کن  نیهم  دونمی! من  بوده!  وگرنه    یجا 

  اده یز  یدار  گهیمامان! د  ی دیات رو از دست مخانواده  ی نطوریا

 ! یکنیم ی رو

دندان  ی هادست   و  بود  شده  مشت  به    ش یهافرهاد   گریکدیرا 

 . دییسای م
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  ن یمادرش جمع شده بود. حق با آهو بود ا  ی هااشک در چشم 

  یادیز  ی ها. قلبشکستیرا م  ی اد یز  ی هاازدواج، دل  نیوصلت، ا

 .کردی را مچاله م

 با من صحبت نکن فرهاد! ی طور نیا گهیبسه! بسه! د -

گونه با   نیا خواستیبکشد، نم ادیبر سر مادرش فر  خواستینم

 یادیشده بود، ز  زیصبرش لبر  ی کاسه   گرید  یاو صحبت کند؛ ول

 کرده بود و تحملش تمام شده بود.  یستادگیا

. وگرنه  ی ریهات رو پس بگحرف  دیبا  ،ی با آهو حرف بزن  دیبا  -

وقت    یلی. همونطور که خرمیخونه م  نیاز ا  رمی م  جانیمن از ا

بچه    گهیبمونم! من د  ی التماسم کرد  یبرم؛ ول  خواستمی م   شیپ

  م ی تصم  میزندگ  ی برا  دیکن یصحبت م  ی طور  نیکه با من ا  ستمین

هاتون گوش بدم،  به حرف  مکه مدا ستمیبچه ن گه ی! من ددیریبگ

 زن دارم! کیدارم،  یمن زندگ

 . دیکش  ادیفر  شی با تمام قوا  خت،یریکه اشک م  یمادرش در حال 

رو!   نی! بفهم است ی! اون دختر زن تو ن؟یفهمی! م ی تو زن ندار  -

کن ازدواج  باهاش  نم  گهید  ی اگر  رو  دارم یاسمت  من    گهی!  پسر 

 ! یننگ بابات ی هی! مای ا ی ز یآبرور ی ه ی. مای ستین
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ها آتش به جان فرهاد زد. صورتش از شدت خشم به حرف  نیا 

 . دیی گرا یم ی کبود

 !  رمیم جانی! من از امونه یما نم نی ب یحرف گهید -

ا  یایلیس  مادرش با  زد  صورتش  و    دیلرزی م  شیپاها  کهنیبر 

 را تحمل کند. وزنش توانستینم

 ؟ی ها؟! کجا بر ؟ی بر ی خوایم  ی کدوم گور -

  ی که برا  ی انگاه کرد و سرد گفت: »خونه  شیهادر چشم  ی جد

 کنم، با زنم!«  یکه قرار باهاش زندگ یی آهو گرفتم، جا

  شکند،یقلب مادرش را م  دانستی . مد یآخر را عربده کش  ی کلمه

باقبل  یلیاما او خ   د یفهمیم  دیتر دل او و آهو را شکسته بود. 

 . کندی دارد اشتباه م

 شد.  رهیناباور به او خ مادرش

 آهو؟  ی برا ؟ یخونه؟ خونه گرفت ؟یچ ؟یچ -

 تر مشت گرفت. را محکم  شیهامادرش فاصله گرفت و دست  از

 .برمی م  شیبه بعد خودم کارهام رو پ نی. از انطوره یهم -

 زد و در را محکم کوفت.  رونیاز خانه ب  یبعد بدون خداحافظ و
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 را در بغل گرفته بودم.  میو زانوهاتخت نشسته بودم  ی رو

م  ی برا  دیشا زنگ  فرهاد  که  بود  صدم  را    زدی بار  جوابش  و 

 .دادمینم

 . دمیرا باال کش امی ن یرا پاک کردم و ب میهااشک نم یآست  با

را پاره کند و به    میو قصد داشت گلو  دادی فشار م  میبه گلو  بغض

 آب دهانم را قورت دهم. توانستمی م  یسخت

ما تمام شده و ما   نیب  زیبه فرهاد گفته بودم، همه چ  یوقت  از

کشانده بودم و هم    یوانگی. هم او را به دمی با هم باش  میتوانینم

 خودم را.  

. دلم دمیدی و هر شب خواب فرهاد را م  کردی هر روز درد م  سرم

تا    کهن یکنارش باشم، حسش کنم، لمسش کنم! با ا  خواستی م

آن فرد که مرا از ترس نجات   خواستمی اما م  دم،یترسی م  ی حد

 .را از دست داده بودم زیفرهاد باشد و حاال همه چ دهدی م



409 
 

م   ی ک  دانستمینم بهتر    انیپا  میسردردها  ی ک  شود،یحالم 

م  ردیگی م برا  نیا  دانستمی اما  چ  میانتخاب  هر    یگر ید  ی زیاز 

 بهتر بود! 

 اتاقم زده شد و بعد اهورا وارد شد.  در

 زد و کنارم نشست.  یتلخ لبخند

 که؟یخواهر کوچ یخوب -

 از اشکم را به او دوختم.  سیخ نگاه 

 . ستم یبه نظر که خوب ن -

 کرد. ترکیو خودش را نزد  دیکش یآه

نذاشتم    نجایدر رو از جا کنده. ده بار اومده ا  ی فرهاد پاشنه  -

 تو! ی تو، به خواسته ادیب

 را به دندان گرفتم و بغضم را شکستم.  لبم

 کمکم کن اهورا...  -

 . دیو موهام را بوس دیدر آغوش کش  مرا

 آروم باش. -
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 . دمیپرس آمد،ی که از قعر چاه م ییصدا با

 کردم؟ یبه نظرت انتخاب درست -

نمگفت  ی جد  اهورا ا  یجواب  تونمی : »من  بدم.   میتصم  نیبهت 

 .« زهیتوئه، ممکن هر حرف من تو رو بهم بر

 مشت زدم. اشنه ی س به

 تو رو خدا بگو... تو رو خدا. -

 تکان داد. نی را به طرف سرش

جاتونمینم  - من  ن  ی .  کنم.    تونمینم  ستم،یتو  درکت  کامال 

برات   تونمیمن نم  ،ی خودت با پوست و گوشتت احساسش کرد

 . رمیبگ  یمیتصم

 زنگ خورد. امی را محکم در دستانم گرفتم که دوباره گوش سرم

 اهورا! رمیمی! دارم مرمیمیدارم م -

و حساب  کمرم نظرم درست  »به  و گفت:  نوازش کرد  ازش   یرا 

ا  یخداحافظ غرورش   ک ی  ی نطوریکن.  نکن!  ترک  رو  مرد 

اون یکن   یکه خوب ازش خداحافظ  قشهی... فرهاد ال شکنهی م  .
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خوب وگرنه    نیهم  یبرا  ه،یمرد  باشه.  کنارت  سال  گذاشتم سه 

 . داشتمیچشم ازش بر نم 

 زدم. یتلخ لبخند

 . استیمرد دن نی... فرهاد، بهتریگی راست م -

 را عوض کند.   م یزد تا حال و هوا  میبه بازو  یمشت  یبه شوخ  اهورا

 پرو نشو حاال. -

بهش جواب   دی دوباره زنگ خورد که گفتم: »فکر کنم با  یگوش

 بدم.« 

 زد و دستم را فشرد. یگرم  لبخند

 . نطوره یهم -

 رفت. رونیبعد از اتاقم ب و

                      

اش را گرفتم. دو هفته  از اشک شماره  سیخ  ییهالرز و چشم  با

گذشته بود و من خودم را در اتاق حبس کرده بودم و فکر   شتریب

بود!    ی... و آن نشدنمانیبه فرهاد، به رابطه  ام،ندهی. به آکردمی م

 نیبار و آخر   نی اول  ی برا  خواستمی که م  دانستمیرا م   زیچ  کیاما  
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بود او  با  طعم  م  نبار  بچشم...  گونه   مخواستی را  او   ی ابه  از 

حسرت نخورم که   اینرود    ادمی از    وقتچیکنم که ه  یخداحافظ

که عاشقانه دوست دارم از    یاز دستش دادم... که ترسم را با کس

 تیاذ  قیبهتر از من است... ال   یزن   قیکه ال  ی مرد  ی ببرم. برا  نیب

 ابعذ  ست، یمسخره شدن ن  ست،ین  دنیحرف شن   ست،یشدن ن 

 ! ستین  دنیکش

با   نیا  اما را  م  ی برا  دیکار   ن یا  نکهیا  ی برا  م،یکردی خودمان 

. اگر  میزیبر  شی بر رو  ی و آب سرد  می آتش را خاموش کن  ی شعله

 اگر امکان داشت. شد،ی م

شب هم    کی  ی برا  خواهمی داشتم که م  ن یقیبا تمام وجودم    اما

او باشم، سه سال صبر کردم، سه سال صبر کرد و احترام    ی برا

خوددار و    نقدری ا  توانستیم  ی کدام مرد   ،ی گذاشت. کدام مرد

 مهربان باشد؟  

بسته بود و ترس وجودم را فرا گرفته بود   خی  می هادست   نکهیا  با

 بار... نیو آخر نیاول  ی با او باشم، برا خواستمی اما م

 .دمیشناش را دورگه و مردانه ی صدا

 سالم...  -
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هفته   کی و    دادمیرا نم  شیهاهفته جواب تماس  کیبود،    دلخور

 . گرفتمیم دیاو را ند

 فرهاد؟ یخوب -

نبود، خوب دمیپرس  ی اسوال احمقانه  چه . معلوم بود که خوب 

 نبودم! 

 به نظر که نه.  -

بستم   میهاگرفتم و چشم  یق یعم  نفس  اصل    دیبا  دی. شارا  سر 

گرفته بود،   مانی که برا ی ابه آن خانه دانستمی . مرفتمی مطلب م

  یزیاش جدا شده بود. همان چکرده بود و از خانواده  یکشاسباب

 ی جا... در آن خانه... براآن   میتوانستی ... اما خب مخواستمی که نم

 .میربخو  وندیبار پ نیآخر

 . نمتی بب دیبا -

 گفت: »چرا؟«  یشد و بعد مکث کوتاه   ساکت

 بود.   نیو غمگ یعصب  شیصدا

 . شتیپ ام ی. امشب خونه باش. م گمی نم -
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شب با هم بودنمان    نیآخر  نیشاخ درآورده است. اما ا   دانستمی م

جدا  کی  شد،ی م که  فر  ییشب  گوشم  در   ی برا  زد،ی م  ادیرا 

 .شهیهم ی شهی! همشهیهم

در و   نیاست دارم به ادو هفته. من  شمیآهو؟! من متوجه نم  -

م در  م  ییهویحاال    نمت،یبب  زنمیاون  رو    دیبا  یزنی زنگ  هم 

  م؟ی نی بب

داشتم    ازیمن ن  یحق با او بود. ول  دیچکی م  می هااز چشم  اشک

...  بودمی با او م   د یو با  زدمی با او حرف م  دیفکر کنم. اما حاال با

 عاشقانه بودم.  یرابطه کی  قیحداقل من ال  دیشا

امشب   خوامیفرهاد. م   دمیازم دلخور نشو... من دارم جون م  -

 ... نمتی بب

 . دم یشنیکشدارش را م ی هانفس  ی صدا

 .نمت یبی شب م -

 . دیکشی سوت م میها و گوش دیدریرا م  میگلو بغض

 . نمت یبی م -
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.  دیتپی و قلبم بلند م   دیلرزی م  میهارا قطع کردم. دست  یگوش

 . خواستمیبا تمام وجودم م خواستم،ی امشب را ممن 

از    خواستمیصحبت کنم، نم   ی مورد با کس  نیدر ا   خواستمینم

با  ی . تنها کسرمیبگ   هیدییتا  یکس فرهاد   کردی موافقت م  دیکه 

. کردمی من قبول م  زدی م  امنهی اگر دست رد به س  ی بود... و حت

 ی خداحافظ  گرید   کیاز    بودم نزند و بگذارد عاشقانه   دواریاما ام

 . می کن

ب  از موها  رونیحموم  و  کردم  میآمدم  روبهرا خشک   زیم  ی رو. 

پاها  شمی آرا گرفتم.  موها  دیلرزی م  میقرار  م  میاز  . دیچکی آب 

 سشوار را به برق زدم و موهام را حالت دادم و خشک کردم.

را   م ی. از کنار گوشم موهادمیرسی به نظر م   رینظ ی امشب ب  دیبا

ا حاال  و  بافتم.  و  کردم  چشم  یدگ یکش  نیجمع  را   میهامو، 

 .دادینشان م ترده یکش

بلع   ی محو  لبخند را  را   امره ی. کرم پودر رنگ تدمیزدم و بغضم 

کم کند. خط چشم    امیدگیپراز رنگ  یتا کم  دمی صورتم کش  ی رو

معمول کش  امیمشک از حد  بلندتر  گ  دم یرا   میهاچشم   ییرایتا 

 شود.  شتریب
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 تمام کردم. ملیرنگ و ر یرا با رژ صورت شمی آرا

 را به باال دادم و خدا را صدا زدم. نگاهم 

گرفتم. تو    یدرست  میمن تصم  یدون ی نذار، بشکنم... تو م   ایخدا  -

ند  یدونی م و  کردن  تحمل  از  شدم  خسته  اما    دی من  گرفتن. 

تحمل   تونمیعمر حرف بشنوم... نم   کی  تونمینم   گهی... ددمیبر

  ست؟ین  نطوری... اهیی جدا ی بودنم تو ی قو دیکنم. شا

آرا   کردمی م  هیگر  دینبا م  شمیوگرنه  ولع شدیخراب  با  را  . هوا 

 تا بغضم نشکند.  دمیبلع

حاضر شده.    عی گذاشتم و سر  فم ی رنگم رو در ک  یصورت  راهنیپ

م  ی برا و  بودم   کیدهم...    انجامش  دیبا  دانستمیامشب حاضر 

 ... زیغم انگ یخداحافظ

رو  فم یک بر  ب  ی را  اتاق  از  و  انداختم  نگاه    رونیدوشم  به  زدم. 

 .«گردمیندادم و تنها گفتم: »شب برنم یمتعجب مامان جواب

 که حرفش را خورد. دیبگو ی زینگران شد و خواست چ نگاهش

 باشه. مواظب خودت باش.  -
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دخالت کند. او به من    خواستی هم نم  دیبود، شا  دهیفهم  دیشا

 بزرگ شده بودم.   یکاف یاعتماد داشت و من هم به اندازه 

ها را با فرهاد آشنا کنم، چقدر  آن   خواستمی م  یوقت  رودینم  ادمی 

... اما  دند یترسی . حق داشتند، مشدم   هیسرزنش شدم، چقدر تنب 

ها تظاهر را از دست دادم و آن  امی دخترانگ  دانستمی جا نممن آن

دردسر و زخم زبان    ی. اما بعد از کلکردندیم  ی عاد  یزندگ  کیبه  

از او    وقتچیشدند و او را قبول کردند اما ه   آشناباالخره با فرهاد  

سال،   کیاما بعد    گرفتندینظرمان م  ر یچشم برنداشتند و مدام ز

پ اعتماد  فرهاد  رابطه  دایبه  و  دس  مانیکردند  خودمان  را  ت 

 سپردن.  

تر از  رابطه دردناک  نیعاقبت ا  م یدانستی ها نمنه من و نه آن  اما

 تجاوز است... 

ب  از از واکنش فرهاد   میها. قدمرفتم   رونیخانه  بود،  ناهماهنگ 

 .  دمیترسیقبولم نکند، م  نکهی. از ادمیترسی م

  یروروبه  یشدن از تاکس  ادهیرا با زبان تر کردم و بعد از پ   لبم

م  ی اخانه ا  توانستیکه  باشد  شاستادمیپناهگاهم  هم    دی. 

ها را در پوست  شکنجه گاه باشد و مدام زخم زبان   کی  توانستی م



418 
 

ا ا   نیو گوشتم فرو کند.  ا  نیموضوع،   ی زیچ  یناراحت  نیزخم، 

واقع  کی  گفتندی م  دیدرک کند. شا  ی نبود که هرکس   ی عاشق 

و تحمل کند.    ردیبگ   ده ینشن   دی ! باستدیبا  های سخت  نیا  ی پا  دیبا

ها  تحمل کردن  نیهم  ها،یسخت  نیهم  دانستندیها نماما همان

من نبود   ی جا  چکسی... هکشاندی م ی ازدواج را به مرز نابود کی

شکسته، چه   ی دختر بچه  کیدختر دست خورده،    کیکه بفهمد  

و چ  یحال م  ه دارد  ها دست خورده  . چون آنگذردی در سرش 

آن مثل  نبودند،  سختها  ا   دهینکش  یمن  حرف   نقدریبودند، 

 ! توانستندیقضاوتم کنند، نم توانستند ی بودند. پس نم دهینشن

  یادر قهوه   ی رو. روبه دم یآسانسور باال رفتم و به طبقه سوم رس  با

 قرار گرفتم و زنگ در را فشردم.  یرنگ چوب

فرهاد را    ی و خسته  دهیژول  ی که در باز شد و چهره  دینکش  یطول

 را نزده بود.  شیهاشیبلند شده بود و ر شیوها. مدمید

 زدم. ی به او نگاه کردم و بعد لبخند محو قیعم

 گفتم: »سالم.« ی نرم ی صدا با
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 ی حاال که کنارش هستم دلخور  دادی م   حیزد. ترج  ی گرم  لبخند

کنار   اشی شانیپ  ی را از رو   شیبودن رو کنار بزند. موها  یو عصب

 زد و به عقب راند.

 تو.  ای سالم ب -

برنامه   دانستیم  اگر م  ختمی ر  یاچه  شوکه  و   شدی حتما 

 چه کند.    دیبا دانستینم

 دانستمی . م دمیاش را بوسو گونه   دمیصورتش کش  ی را رو  دستم

و حق    کندی درکم م  دانستمیرا نشان دهد اما م  امییپرو  دیشا

 .دهدی م

هام لب  ی نگاهش رو  ی اهیثان  ی شد و بعد برا  رهیخ  میهاچشم  به

 .دیلغز

 از او دور شدم و وارد سالن شدم.   ی لبخند با

 شده.  یقشنگ  ی خونه -

 . د ینگفت و کالفه دستش را پشت گردنش کش ی زیچ فرهاد

برده بود و راه   ورشی  میبود. بغض به گلو  ی ساده و مجرد  خانه

 . کردی نفسم را تنگ م
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 یمحو  ی تخت دو نفره لبخند  دنیاتاق خوابش شدم و با د  وارد

 زدم.

 شده بود. امرهیکرد و خ هیبه چهارچوب در تک فرهاد

 کردن؟  یزندگ یی چطوره تنها -

 گفت: »مزخرف.« ی شد و جد رهیخ میهامردمک چشم به

 محو شد.  میهالب ی از رو لبخندم

 رش یز  در  یرنگ  یشمیبلند    نی را درآوردم و لباس آست  م یمانتو

 خواب گذاشته بودم.   ی رنگ را برا  ی صورت  راهنیتنم کرده بودم. پ 

 ؟ یخب شام که نخورد -

و حق   شیهاچشم داشت  که حق  بود.  کرده  و هنگ  گرد شد 

بودم ول بودن کرده  از    دینبا  یداشت. احساس معذب  را  امشب 

 .کردمی م الیو فکر و خ دادمی دست م

 . م یآهو بهتره اول حرف بزن -

 تخت نشستم.  ی و رو دمیکش یآه کالفه

 . ن یبش -
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 کنارم نشست و مبهم و سردرگم نگاهم کرد.  فرهاد

امشب    دوارمی فرهاد... که البته ام  یبگ  ی خوایم  یخب بگو هرچ  -

 بره.  شیخوب پ

 ه؟ یمنظورت چ -

  زمی اشک نر  کردمی م  یکه سع  یرا نوازش کردم و درحال   صورتش

 باشه.«  زی امشب خاطره انگ  خوامی گفتم: »م

 شد.   یدار و عصبخش شیانداخت و تن صدا نییرا پا سرش

  ؟یرو گرفت  متیپس تصم -

 گفتم: »آره فرهاد.« ی جد

 تخت بلند شد که دستش را گرفتم.  ی خشم از رو با

هم  - بده.  گوش  خدا  رو  خونه  ن یتو  از  رفتنت  با  هم   ی االن 

نشسته..   یکل  اتی مادر پشتمون  نفرت  و  قراره حرف  مادرت   .

  ی بشم... ناراحت  تی. من هم قراره اذیبش  تیبشه، تو قراره اذ  تیاذ

پا   دیشد  نقدریا  تونهیازدواج م  نیا  ی و غصه از  باشه که ما رو 

 . ارهیدرب
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...  ستین  نیجز ا  ی زیچ  دانستی. م میگوی که درست م  دانستی م

چون تا   زدیشوم... اعصاب و روانم بهم بر  ضیمر  توانستمی من م

نشده بودم، معجزه   یبودم و اگر روان  دهیاالن هم به مرزش رس

 بوده. 

 ی زندگ  کیرا بکنم و فرهاد را از    سکیر  نیا  توانستمی من نم  و

 دور کنم.  شیخوب و پر از آسا

 که فکش جمع شده بود. یرا باال گرفت در حال سرش

تالش کنم؟ حرف   ینداره، نه؟ هرچ  ده یهم بگم فا  ی من هرچ  -

 نداره؟  ده یبشم؟ جنگ به پا کنم، فا  یبزنم؟ عصب

تکان دادم و گفتم: »نه. من دو هفته    نیرا چند بار به طرف  سرم

 .«گردمی برنم ممیفقط فکر کردم. از تصم

 ! تونمی از دستت بدم! نم تونمی نم -

 ت نشاندم. تخ  ی را گرفتم و دوباره او را رو شیهادست

 . ی بهتره جنگ به پا نکن  ی عاشقانه دوستم دار  ،ی اگر دوستم دار  -
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م  صورتش فکش  و  بود  مدیلرزی از خشم سرخ شده   دانستم ی . 

اما سکوت کرده   یبکشد، خشمش را خال  ادیفر   خواهدی م کند 

 . دمیرا محکم فشرد که لب گز میهابود. دست 

 . ی ساکتم کن ی چطور یدونی م -

کش دادم. سرم را کج کردم و خودم   ی اخنده  ی زور لبم را برا  به

 . را لوس

 باشه؟  می فکر نکن زیچ چیامشب به ه  کیقبول؟  -

 مکث کرد و بعد گفت: »باشه.«  هیچند ثان ی برا

  م یهاچسباندم و صورتش را با دست   اشی شانیرا به پ   امی شانیپ

 قاب گرفتم. 

 ممنون.  -

ظاهرت رو مثل قبل   دیشدم و با شوق گفتم: »خب اول با  بلند

 .« می کن

 . دمیدست کش شیهاشی را باال داد که به ر شیابرو ی تا

 ؟ یرو بزن هامشیر  ی خوای م -

 نگاهش کردم.  طنتیش  با
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 برات برنامه دارم.   یامشب کل -

. دستش را گرفتم و به سمت  دمیرا گرد کرد که خند  شیهاچشم

 .دمیحموم دو 

 ود باش.بدو ز -

  د یتراش را از کمد کوچک سف  ش یوان نشست و ر  ی لبه   فرهاد

 برداشتم.  

 تراش را باال گرفتم.  شیکردم و ر روشنش

 ؟ ی اآماده -

 زد.  ی لبخند محو فرهاد

 باشه.  یول ه یب یحس عج -

صورتش   کیتراش را نزد   شیرا باال انداختم و آرام ر   میابرو  ی تا

 را زدم.  شی هاشیبردم و ر

 ی در حال حاضر برا  تشیو جذاب  یی بایرا بسته بود و ز  شیهاچشم

م دلم  و  بود  شده  چندان  را  بسته  ی هاچشم  خواستیدو  اش 

 ببوسم.  
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را باز    شیهاچشم  نکهیتراش را خاموش کردم و قبل از ا  شیر

 .  دمی گذاشتم و نرم بوس شی ها پلک ی را بر رو میهاکند، لب 

پا  دست به  را  سرم  و  نشست  گردنم  پشت  از    ترن ییفرهاد 

قرار گرفت و در    گرید  کی  ی رو  مانیهاراند و بعد لب  شیهاچشم

 . میفرو رفت  یقیعم ی خلسه

چنگ انداخت   مینرم و عاشقانه بود. دوباره بغض به گلو  مانبوسه 

 . دنیورزی شدن لجاجت م سیخ  ی و چشمانم برا

سرخ    میهاکه گونه   یو درحال  از او فاصله گرفتم  ی نفس کشدار  با

 شده بود گفتم: »سمت راستت موند.«

 تراش را روشن کردم.  شیو دوباره ر دمی بعد لبم را گز و

و   میآمد  رونیصورتش صاف و شفاف شد از حمام ب   نکهیاز ا  بعد

 پا به آشپزخانه گذاشتم. عیمن سر

  نمی بب  دیالبته با  ؟یبخور  ی دوست دار   یذوق گفتم: »خب چ  با

 .«شهی م  دایپ خچالتی ی تو یچ

را در  شیخجالت زده دستش را پشت گردنش برد و موها فرهاد

 . دیدستانش گرفت و کش
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 فکر کنم فقط تخم مرغ.  -

که گفت: »خب من    میبگو  ی زیگرد شد و خواستم چ  میهاچشم

 باشه.«  خچالی ی تو ی زیچ کنم،ی نم ی که آشپز

 ؟« ی کردم و گفتم: »اصال خوب غذا خورد  اخم

 . دیزحمتش رو کش زینگران نباش. رستوران عز -

و چاره  وا بودم  ا  ی ارفته  درست   مروین   شیبرا  نکهینداشتم جز 

خوردن    مروین  ن یهم  توانستیهم بد نبود و م   ی لیخ  دیکنم. شا

 ساده جذاب باشد.

 م. عمرت رو بهت بد   ی مروین  نیو منتظر باش بهتر  ن یپس بش  -

 مبل نشست.  ی را باال داد و رو شی ابرو ی تا فرهاد

 منتظرم.  -

را درست   مروی کردم احساسات بد را کنار بزنم و با شوق ن  یسع

کاب  از  را  روغن  ماه  رونیب   نتیکنم.  و  رو  تابه یآوردم  گاز   ی را 

دور کمرم    یکه دست   شکستمیها را مگذاشتم. داشتم تخم مرغ

 نشست. 
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 م یهاغرق شد و دست  قیعم  یو وجودم در احساس  ختیر  قلبم

 . حسی شل و ب

که    فتدیب  نیزم   ی بود تخم مرغ از دستم سر بخورد و رو  کینزد

 هوا گرفتمش.  ی رو

 شد؟«  یچسباند و گفت: »چ میهارا به گوش سرش

چطور دارد وجودم    دانستی دورگه و آرام بود انگار که م  شیصدا

 . آوردیرا به انفجار و غرش در م

 نکن...  -

تخم    عی. سردیلرزی م  میو پاها  کردی شکمم حرکت م  ی رو  دستش

 . می و از کنار گاز دور شد ختمیر تابهی ها را در ماهمرغ

 شدم دستم را دور گردنش حلقه کردم. رهیخ شیهاچشم به

 ؟یکار کن  یشب چ نیآخر ی برا ی دوست دار -

 زل زد. میهاه چشمب ی جد

 شب نباشه.  نیکنم آخر ی کار -

 بود.  زتریانگغم هیزدم که از صد تا گر  ی محو لبخند
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 دوستت دارم. -

ها مرغاش گذاشتم و تا پخته شدن تخمشانه  ی بعد سرم را رو   و

 نشد آرامش گرفتم.  شتری ب قهیدق کیکه 

تخم  یبزرگ  ی لقمه با  پخته شده را  به  مرغ  را  آن  و  کردم  پر  ام 

 سمت دهان فرهاد گرفتم. 

 بخور.  -

دهانش   ی لبخند در  خودش  و  گرفت  دستم  از  را  لقمه  و  زد 

 . گریگذاشت، مرد بود د

ام گذاشتم و گفتم:  چانه  ریکه دستم را ز  میبود  دهیآخر غذا رس  به

 »فرهاد...«

 شد و منتظر ماند.  ام ره ینگاهش خ  با

 بگم...  دیچطور با دونمی نم -

چ  یسوال »نه  گفتم:  که  کرد  نگاهم  نگران    ی نگران  ی برا  ی زیو 

م ست ین م  خوام ی .  بذارم...  کنار  رو  ترسم  که   خوامی باالخره 

 امشب... امشب...«
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برا  ی هاچشم ثان  ی فرهاد  گفت:    هی چند  بعد  و  شدند  گرد 

 »امشب؟« 

 انداختم.  نییدادم و سرم را پا رونیرا ب  نفسم

 .ی اگر تو بخوا م،یامشب با هم باش -

  دمیها از جا پرزدهدستم نشست و من مثل برق   یفرهاد رو  دست

 و سرم را باال گرفتم. 

  ؟ یآهو؟ مطمئن -

بار هم که شده هم    کی  ی برا  خواستی ... م خواستی او هم م  پس

 . م یبوسه حس کن کی را فراتر از  گرید

 . دمیگز لب

 مطمئنم.  -

 . یبش  مونیبگم آهو. ممکنه بعدا... بعدا پش  یچ  دونمی من... نم  -

خجالت    دیلبخند زدم و صورتش را نوازش کردم. با  قأیبار عم  نیا

 .زدمیو ترس را کنار م 

 . شمینم مونیپش وقتچیه -
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فکر    ی زیشد انگار به همان چ  امرهیسکوت کرد و فقط خ  فرهاد

 .رمیبگ   شیفش را پحر خواستمیکه من م  کردی م

 . میخوانی شبه م کی ی غه یص -

را بستم و فرهاد را   میهاحبس کردم و چشم  نهی نفسم را در س  و

سر  گذاشتم.  تنها  خودش  حال  را    عیبا  در  و  شدم  اتاقش  وارد 

آورتر  تر و خجالتسخت  کردمیکه فکر م  ی زیمحکم بستم. از چ

 بود.

تصم  ازی ن  دانستمی م فکر  بدون  و  کند  فکر  و    ردیگی نم  می دارد 

 .بردی نم شیپ ی کار

 .دیعوض کردم و رژم را تمد یصورت راهنیرا با پ لباسم

.  رفت ی م  نییباال و پا  یو نگران  جانیاز شدت ه  امنه یس  ی قفسه

که خواستم در را باز کنم فرهاد    ن یآب دهانم را فرو بردم و هم

انگار که نفسش حبس    دنمیبود. با د  ستادهیکه پشت در ا   دمیرا د

 گرم و مهربان شد.  شیهاشد و بعد چشم   امره یشده بود خ

 است.تر از عاشقانه بار. تلخ نیشب... اول نیآخر -

 نگو...«  ی نطوریرا نوازش کردم و آرام گفتم: »ا صورتش
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  غه یفت: »فکر کنم خودت نحوه خوندن صو گ  دیکش   ی قیعم  نفس 

 باشه؟« یخوایم ی. مهرت رو چی رو بلد

 ی زدم و با خجالت گفتم: »سه شاخه گل رز. برا  ی قیعم   لبخند

 سه سال باهم بودنمون.« 

  ؟یمطمئن  -

و چهار ساعت. حاال    ستیرا تکان دادم که گفت: »به مدت ب  سرم

 بخون.«

 . دمیگز لب

 المَهرِالمَعلُوم. یعَلَ ،ۀِالمَعلُومَ  ۀِالمُدَّ یفِ  یزَوَّجتُکَ نَفسِ -

 .« جیشدم که با لبخند گفت: »قَبِلتُ التَّزو رهیفرهاد خ به

هر چند    م،یکه به عقد هم درآمد  شدی باورم نم  دی تپی بلند م  قلبم

ا  ستیب به  ساعت.  چهار  بد   نیو  حس  من    ی موضوع  نداشتم، 

داشتن   و  بود  عاشقم  او  بودم...  عاشقانه    ی رابطه  کیعاشق 

 ساز باشد. خاطره مانیبرا توانستی بود که م ی زیچ نیکمتر

برا  میهاگونه  بود و  به    قهیچند دق  یسرخ شده   گر ید   کیفقط 

کدام    چیو نه فرهاد. ه  میچه بگو  دانستمی . نه من ممیبود  رهیخ
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  ی ای. انگار در درمیدادی نشان نم یواکنش م،یکردی هم حرکت نم

بود  گرید   کیچشمان   به   میغرق شده  برا  ک یدنبال  و   ی جرقه 

 .میشروع بود

. آب دهانم کردمی به شماره افتاده بود. احساس گرما م  میهانفس 

 را قورت دادم و لبخند زدم. 

انگشت  آرام انگشت  ی هاسر  به  را  و    ی هادستم  دادم  تماس  او 

چشم حالت  کردم.  خمار   ی هانوازش  به  و  شد  عوض    یفرهاد 

 .دمیکش  ترکیکردم و خودم را نزد   شتری. لمس دستانم را ب دییگرا

را با زبان تر کردم و دستم را پشت گردنش بردم و نوازش    لبم

 کردم.

به صورتم خ  ی هاچشم هم  هنوز  ب  رهیفرهاد  و  و لب   نیبود  ها 

 .ردکی چشمانم حرکت م

نزد  میهاچشم و  بستم  لب   تر کیرا  آرام  رو  میهارفتم.   ی را 

. فاصله گرفتم و دوباره زبانم را دمیقرار دادم و نرم بوس  شیهالب

 . دمشیو دوباره بوس  دمیکش میهابه لب 

قفسه  کردیم   ی قراری ب  قلبم به  محکم  را  خودش   ام نهیس  ی و 

 . دیکوبی م
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بود و دست  مانبوسه  فرهاد دور کمرم حلقه   ی هاشدت گرفته 

با تمام وجود حس کردنش    ی برا  گذشتی شده بود. هرلحظه که م 

  میدادی مان شدت مو به بوسه   میشدیغرق م  گری د   کیدر    شتریب

و  میدینمانده بود. به ناچار کنار کش مانیکه نفس برا ییجاتا آن

  گر ید  کیرا به    مانیهای شانیپ   م،یزدی که نفس نفس م  یدرحال

 . م یرا بست مانیهاو چشم میتماس داد

.  د یکش  نییرا پا  راهنمیام نشست و بند پ شانه   ی فرهاد بر رو  دست

 شوم.   قراری االن است که از هوش برم و ب کردمی حس م

 کننده بود.   وانهیبدن پرحرارتم، د   یبر رو  شیهالمس دست  حس

 زدم.  شیو پر تنش صدا یآرام با

 فرهاد...  -

 گذاشت.  می هالب ی اش را بر رواشاره  انگشت

 ! س یه -

  ن ییباال پا  امنهیس  ی .  قفسه دی کش  نیی را پا  راهنمیپ  گریبند د  و

 باال بود. اقیو اشت جانی از ترس نبود... از ه نیو ا رفتی م
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قرار گرفت و مرا در   دمیتخت دراز کش  ی رو  بر و فرهاد کنارم 

 .لرزمیدارم م دانستمی. م دیآغوش کش

 ؟یترسی م -

 تکان دادم. نیبه فرهاد زدم و سرم را به طرف ی لبخند

 .ترسمی نم -

 . ی لرزیم ی دار یول -

 . دمیصورتش کش ی دستم را رو طنتیش  با

 لرزم؟یم یچ ی برا  یکنی فکر م -

 را باال داد و مردانه لبخند زد. شیابرو ی تا

 . کنمینم ی کار یتا آروم نش -

 جا خشک کرد. میابروها انیم ی محو اخم

 پس آرومم کن. -

 میبازو   ی شد. دستش را رو  امرهی نفوذ کرد و خ  می هاعمق چشم  به

ادامه داد. نفس کم آورده بودم و سر    میهاو تا سر انگشت   دیکش

 خشک شده بودم.  میجا
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. سرم  دیدستانم حلقه کرد و خودش را باالتر کش  انیرا م   دستش

رو موها  اش نه یس  ی را  نوازش  به  و  از    میگذاشت  شد.  مشغول 

خودم   قه ی. بعد از چند دقدمیلرزی نم  گریآرامش پر شده بودم و د

صورتمان افتاده بود و همه   ی . نور چراغ خواب بر رودمی را باال کش

شدم    رهیخ  شی ها. به چشمکردیم  رتو عاشقانه   ترییایرا رو  زیچ

 من...« ی توئه آهو ی برا ایدن ی هاچشم نیباتریکه گفت: »ز

 .دمیخند

 آهو؟  ی هامثل چشم  -

 .د یگردنم کش ی و دستش را رو دیرا بوس میهاچشم

 آهو.  کی ی هامثل چشم  -

  ک یسفتش گذاشتم و گفتم: »تو هم    ی هاعضله  ی را رو  دستم

 .«ی جذاب ریگی کشت

که    دیو بعد هر دو چشمم را آرام بوس  دیرا بوس  امی شانیپ  فرهاد

را دور خط    شی هاو لب   د یرا بوس  میهااز حسش قلبم رفت. گونه 

  طاقت ی و ب  قراری کند که ب  قراری تا مرا ب  دادی حرکت م  میهالب

 هم شدم.  
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را   شیهاادامه دهد و خودم لب   اشی بار اجازه ندادم به باز  نیا

 شکار کردم. 

 بهم بگو. باشه؟   ،ی ادامه بد  یتونینم  ی دیو د   ی شد  تیهر جا اذ   -

 . دمیصورتش کش ی زدم و دستم را رو  یقیعم ی لبخند

 . شمینم تیاذ -

 .یبش تیباعث بشم اذ  خوامی فقط نم -

 من فقط دوست دارم. -

 یبرد و آرام چنگ زد. از احساس  میموها  نایبعد دستش را م  و

  یزیتمام چ  ازیکه بر وجودم غالب شده بود پر بودم و احساس ن

 ... کردمی بود که به آن فکر م

بسته شده بود. اشک   مانیهاو چشم  میتخت دراز شده بود  ی رو

و فرهاد هم غرق در افکار خودش بود و   دیچکیم  میهااز چشم

 .زد ی بدنش برق م 

گلو  بغض ز  میبه  بود.  انداخته  عاشقانه   نیباتریچنگ    نیترو 

از ذهنم   اشهی ثان  کی  ی بود که تا به عمرم داشتم. که حت  ی ساعت
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شده بودم و چطور همه   کشیکه چطور با فرهاد    شدی محو نم

 قرار است تمام شود.  زیچ

 لرزش، از ترس بود. نیو حاال ا دمیلرزیو م ختمیریم اشک

گر  کم هق  میصدای ب  ی هاه یکم  تبدبه  گرم    لیهق  دست  شد. 

از اشکم نشست و بعد آرام مرا در آغوش    سیصورت خ  ی فرهاد رو 

 . دیکش

 ؟ی موند متیتصم ی هنوز هم پا -

 !دی. باماندمی م دیرا به دندان گرفتم. مانده بودم؟ با لبم

 : »آره.« گفتم ی فی ضع ی صدا با

بالشت   ی فرهاد باز شد و من از بغلش بر رو   ی هادست  ی حلقه

 .دمیدی نم زیچ چیتار شده بود و ه دم یسر خوردم. د

بتواند مرا منصرف کند. اما    یکینزد  کیبعد از    دیشا  کردی م  فکر

.  شد ینم  یول  خواستی تمام وجودم او را م  نکهیبا ا  کرد،ی اشتباه م 

شدن و تحمل کردن    تیمن از شکنجه شدن و اذ  دانستیاو م

شهر   نیاگر در ا  میماندی اگر م  دانستی ام، خودش هم مخسته

  ی . عشق قومیکردیتحمل م  عمرتا آخر    د یبا  م،یکردی ازدواج م
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  ن یکه نگذارند ا  یاست اما اگر باشند کسان   ی هم قو  ی لیاست، خ

  ن یقی  نیپس داشتنش عذاب است و من به ا  یعشق را مزه کن

 بودم.   دهیرس

را    میهاحرف  ی داشتم کس  ازیبه درک شدن داشتم. ن  ازیاالن ن  و

اما ه نزد  کسچیبفهمد  نداشتند، پس    ی گذشته   کانمیاز  من را 

 و قضاوتم کنند.  رند یبگ   میتصم میحق نداشتند برا

از    یکم و دور  بود  م  گرید   کیگذشته  دوبامیدیکشی نفس  ره  . 

دق چند  به  کش  قه یذهنم  محو  دهی قبل  لبخند  و    یرو   ی شد 

 جا خشک کرد. میهالب

ام و باالتنه   دمی قلبم گذاشتم و مالفه را باالتر کش  ی را رو  دستم

م خجالت  پوشاندم.  اشت  دمیکشی را  از  بودم.    اقیاما  پر 

از دست    ییو ترس از جدا  یساعات را با ناراحت  نیا  خواستمینم

 ی نهیس  ی و سرم را رو  دمیبدم پس خودم را به سمت فرهاد کش

 گذاشتم.  اشی عضالن

 جوابم را داد و دستش را دور کمرم حلقه کرد.  یهم با مهربان  او

 .  م یبرس جانیبه ا کردمیوقت فکر نم چیه -
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  اشی شانیپ  ی را از رو  شیدوختم و موها  شیهارا به چشم  نگاهم 

 کنار زدم. 

م  - م  کردمی فکر  کنارت  ابد  به خاطرت مونم ی تا  . من حاضرم 

 بکنم آهو. ی هرکار

 زدم. ی لبخند

 نکن.  ی وونگیفقط د -

. من  ی بر خوامی. نمی بر ی . تو حق ندارکنمی م  ی وونگید یحت -

 . ستمین ییجدا نیبه ا یراض

 گذاشتم.  شیهالب ی ام را رواشاره  انگشت

 . س یه -

ا  گرید  خواستینم  دلم م  نیبشنوم.  من   افتادی اتفاق  و 

 کنم.  لیو پوچ تبد چی دو هفته فکر کردنم را به ه توانستمینم

خانواده  خواستمینم  بگاز  فاصله  نمرم یام  بود    توانستم،ی .  بس 

و من    خواستیشجاعت م   ییجدا  نیبودم. ا  دهیکش   یهرچه سخت

برا دلم  بودم.  آورده  بدست  را  م  شیشجاعتش  به    شد،ی تنگ 

.  د یتپیاو م  ی با او خواهد بود و قلبم برا  شهی. دلم همایدن  ی هانداز
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تماشا دور  از  برا  شیاما  دور  از  کرد،  و    رمیمی م  شی خواهم 

 را بکند.  اشی راحت زندگ گذارمی م

  یزیمسلما چ  نیو ا  پاشاندی م  گر ید  کیها را از  ما خانواده  ازدواج

و به آن اقرار    خواستیفرهاد م  یحت  ای  خواستمی نبود که من م

 .کردینم

را شکار کرد. از   میهاگرفت و لب  شیهاصورتم را با دست   ناگهان

 چون شوک زده شده بودم و مغزم قفل کرده بود.   ستادمیجا ا

 آرام  شیها. بوسهدم یرا بوس  شی هابه خودم آمدم و لب   باالخره

را باز   میهاشد چشم  س یبود. صورتم که خ  تابی نبود؛ خشن و ب

 نیا   دنیاست. با د  سیصورت فرهاد از اشک خ  دم یکه د  کردم

 . ستادیصحنه، قلبم از جا کنده شد و از ضربان ا

 .دادیپر شورش ادامه م ی هاو به بوسه  کردیرا رها نم میهالب

به    سیخ  ییهاشد و با صورت  س یمن هم از اشک خ  ی هاچشم

م  گرید  کی  دنیبوس پشت  می دادیادامه  فرهاد  دست  گردنم  . 

 .زدیچنگ م  مینشسته بود و به موها
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و   کردیم  هیمهم نبود. مرد من گر  میکم آورده بودم اما برا  نفس

مرد   گفتی تر بود. که مسخت  م یبرا  یگرید  زیصحنه از هر چ  نیا

 ها احساسات نداشتند؟ مگر آن کند؟ینم هیگر

را رها کرد و سرش را در گردنم فرو برد. لبم را به دندان   میهالب

 . دمیرا شن اشی دورگه و عصب ی گرفتم که صدا

 عاشقتم.   -

 گوشم را.  ی و دوباره الله دیبعد گردنم را بوس و

 نرو!  -

 بزنم.  ادیفر خواستیو دلم م کردمیهق مهق صدای ب

 ردم.فش گرید کیرا با دستانم گرفتم و او را محکم به  سرش

دوست دارم.    شتر یب   یلیو آرام گفتم: »من خ  ف یضع  ییصدا  با

 عاشقتم فرهاد.« 

 . ردیاحساساتش را بگ  ی جلو   کردی م  یو سع  زدیکمرم چنگ م   به

 دوست دارم. -

 رفتی . آن که مکردمیاو را هم آرام م  دیاما با  دمیلرزیم  خودم

 من بودم... 



442 
 

 !  ی بر ذارمی نم -

 را نوازش کردم. سرش

 ! س یه -

 ؟ ی امتوجه ی بر  ذارمی گفتم نم -

سرخ شده بودند. از خشم    شیهارا باال گرفته بود و چشم   سرش

 . دیلرزی م

 ! س یه -

چشم  یقی عم  نفس محکم  و  رو   شیهاگرفت   گر ید   کی   ی را 

 گذاشت. 

پات   ی ! حق ندار؟یفهمی آهو! م   ی بر  ذارمی! نمی بر  ذارمی نم  -

 !  کنم ی فردا عقد دائمت م نی! همی بذار رونی خونه ب نیرو از ا 

کاش   ی من. ا  ی خدا   ی بلندش، جا خوردم. وا  ی صدا  دنیشن  با

 ی چهره  دنی. د ترساندی نداشتم. مرا م  ت یظرف  گری. دکردی تمام م

 .  کردیمضطربم م  نشی و خشمگ یعصب

 نکن.  ی نطوری. اترسمی فرهاد... م -

 بود.  یدار و عصبکش  شیهانفس 
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 ؟ی ها؟ فقط خودت مهم بود ؟ی دی نظر منم پرس  -

 گرفتم.  میهاو صورتم را با دست  ختمیر اشک

 بسه! بس کن!  -

 ! ی ! لعنتی دینظر من رو نپرس -

 ! بسه! ترسمی م -

 . دمی لرزیم واروانهید

تکانم    ی . محکم و عصبدادی مرا تکان م  ارادهیرا گرفت و ب   بدنم 

 ی راه نفسم بسته شده بود. ا. ترس وجودم را گرفته بود و دادی م

م تمام  م  کرد،یکاش  لرزشکردیبس   افته یشدت    می ها. چون 

 بودند.  

و فرهاد   سوختیها مشد و رد آن  دهیبدنم کش ی رو  شیهاناخن 

 .انداختیاش مرا به وحشت مچهره دنیمتوجه نبود. د

 ی جلو  اریکام  ی گردنم مانده بود که ناگهان چهره   کیدستش نزد 

 . کندی لباسم را باز م ی هاشد که دکمه دایپ میهاچشم

 . زدم ادیفر

 بسه! بس کن! بسه! ازم دور شو! -
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 .دیکش ادیباشد فر دهیانگار که افسار بر فرهاد

همه  - م بسه؟  کوتاه  گفتم  و  کردم  تحمل  بس ی ای اش  چرا   !

ات؟  با صبر و تحملت؟ با عشق و عالقه  ی کار کرد  یچ  ؟ یکنینم

 !؟یراحت ن یشد؟ به هم  تموم زیهمه چ

نشسته    بایبدنم تقر  ی چون رو  دمیفهمی نم  قیرا دق  شیهاحرف

  ی طانیو ش  هیکر  ی چهره   توانستمی و من نم  دیکشی م  ادیبود و فر

 را از ذهنم محو کنم!  اریکام

 . دیچیپی در ذهنم م شی. صدادم یشنی را م شیهاقهقهه  ی صدا

نه؟ چ  - بود  نزده  ازش آهو    ی دی شد؟ ترس  یتا حاال سرت داد 

 ؟ی دیکوچولو؟ از آقاتون ترس

 .دمیکش ادیفر

 خفه شو! خفه شو!  -

 فرهاد دورم حلقه شد. ی هازد. دست  قهقهه  بلندتر

 . شدی م  دهیمحو شن  شیصدا

 هات رو باز کن! آهو؟! حالت خوبه؟ آهو؟ چشم -

 . دمی را شن  شیتکان دادم. دوباره صدا  ن ی به طرف  ی وانگیرا با د  سرم
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چش  - که  حاال  کرد،  باهات  رو  حالش  که  !  ی شد  دهیحاال 

 بارها و بارها... خوادی! مخوادتی م

 هام! چشم  ی خفه شو! دهنت رو ببند! گمشو از جلو -

 .دمیمحو فرهاد را شن ی صدا دوباره

چشم   ی آهو  - خانم!  آهو  کردم!  من!  غلط  کن.  باز  رو  هات 

 باز کن قربونت برم.  هات روچشم

 گورش را گم کند.   اری کام  خواستمی و فقط م  زدمیم  ادیدرد فر  از

 ! یفرهاد رو هم شکست یجنس واریآهو! د ی االعادهفوق -

 مکررم را از سر دادم. ی ادهایفر

هرچ  - بگ  یآهو  می تو  جدا  چشم م یشی!  کن!  !  باز  رو  هات 

لعنت چشم باز کن  رو  ببخشیهات  ببخش  دی!  . جدا  دیآهو خانم، 

...  ستین  ی زیهات رو باز کن! چ! فقط چشم م یشی جدا م  م،یشی م

 جات امنه.

در ذهنم پخش    شیمحو شد اما صدا  میهاچشم  ی از جلو  باالخره

م  شدی م هربار  از  بلندتر  قلبم  سردد یکوبی و  عرق    یرو  ی . 

 .دمیلرزی بود و م دهیچسب امی شانیپ
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سع   فرهاد و  بود  گرفته  آغوشش  در  را  با    کردی م  یسرم 

 آرامم کند.  شیهانوازش

که خودش به من صدمه بزند    کردی هم فکر نم  ی بود. روز  دهیترس

 خاطرات دفن شده و ترسناکم شود.  ادآوریباعث  ای

کله  دانمینم و  کجا سر  از  نم  دایپ   اریکام  ی ناگهان   دانمی شد، 

 ش به جانم زد.  آمد و آت رونیب گاهمجیچطور از گ

 ترسناک فرهاد!    ی و چهره  ادهای ام باعثش شده بود... فررابطه  دیشا

هم    دیآمد که نشانم دهد قرار است زجر بکشم، شا  اریکام   دیشا

را تباه   اتی چگونه زندگ  نی کند که بب  ی زبان دراز   میآمد که برا

زندگ تو چگونه  و  گرفت  امی کردم  زندگ یرا  را گرفته   اشی! من 

 بودم؟!

م   دیچکی م   می هااز چشم  اشک هم  هنوز  مرا دمیلرزی و  فرهاد   .

باال    ی نفسم به راحت  شدی و باعث م  فشردی محکم در آغوشش م

 . دیاین

 .«م ی شی . جدا میتو بگ ی: »هرچگفتی گوشم م ریز
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بودم که زبانم بند آمده بود و    ده یزده و ترسمن آنقدر شوک  اما

 . میکلمه بگو کی یحت  توانستمینم

 ی حصار تنگ آغوشش را شکستم و سرگردان از رو  میهادست  با

 تخت بلند شدم، مالفه را دورم کردم تا از لرزشم کم کند. 

 . آمدی و دنبالم م زدی م میصدا فرهاد

در  امدهیشدم و به صورت رنگ پر ییبه او وارد دستشو توجهی ب 

 شدم.  رهیخ نهیآ

 من، وحشتناک شده بودم.  ی خدا

 بترس آهو کوچولو، بترس.  -

. انگار قرار دیچ یپی در گوشم م  شیاما صدا  دمی دیرا نم  خودش

هم زندگ  شهیبود  او  ه  یبا  بر    چیکنم.  سرم  از  دست  وقت 

 . داشتینم

زده به نظر  و وحشت  دهیترس  می هاو چشم  ختمیریاشک م  ارادهی ب

 . دیرسی م

 . نمی فرهاد را بب  توانستمیرا قفل کرده بودم. فعال نم در
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  داد ی و تکانم م  زدی م  مهیخ  امی رو  ای  دیکشی م  ادیسرم فر  دینبا

 بلند.  ی و صدا نیخشمگ ی هابا آن چشم

 شیهایبه صورتم زدم. به عذرخواه  یگرفتم و آب   ی قیعم  نفس 

کردم و   هیتک  ییدستشو  دیسف  یکیسرام  واریتوجه نکردم و به د

 سر خوردم. نشستم و سرم را با دستانم گرفتم. 

با عشق   ییایبود امشب رو  قرار باشه، قرار بود خوب تموم شه، 

خوش    ی رو  یک  ی نگرفت... پس زندگ  انیپا  ی نطوری. اما امیجدا ش

 . دادی نشان م

حواست بهم هست؟    ایرا به باال انداختم و آرام گفتم: »خدا  نگاهم

تقص   ریتقص  زیهمه چ  یبگ  ی خوا ی م  نیا  قیمنه که ال   ریمنه؟ 

ام. من که از عشقمم ام، به خودت قسم خستههمه عذابم؟ خسته

داره؟ خدا ادامه  بازم  چرا  آرامش   کی من    ایگذشتم. چرا؟  ذره 

ت سال گذشته و  هف  ش؟یدیبهم م   ی. کخوامی بدون دغدغه م

بهم داد  یعشق  ایام. خدامن هنوز خسته بهم   ی مرد  ،ی که  که 

ترم کرد. کرد، شکننده   ترمفیکرد، ضع   رم یگ  نی زم   شتریب  ،ی داد 

چرا از اول سر راهم قرارش    می بهم نرس   یخواستیچرا؟ تو که م
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کنم    یکنم؟ خودت بگو. چرا زندگ  یچرا زندگ  گهید  ایخدا   ؟ی داد 

 پس؟«

  م ی. سرم درد گرفته بود و پاهاآمدی و نفسم باال نم  زدمی م  هق

 شده بود.  حسی ب

 . شمی . دارم نگران مرونی ب  ای آهو! لطفاً ب -

به صورتم    یبلند شدم. دوباره آب  ی دهانم را فرو بردم و به سخت  آب

 زدم و بعد در را باز کردم.

چه   دیبا  دانستی بود. نم  ستادهیپشت در ا  ینگران و عصب  فرهاد

 هم نمانده بود.  ی. حرفکردی پا و آن پا م نیمدام ا  .دیبگو

 زدم. ی لبخند پس

و در فکر   بردیتا صبح خوابش نم  دانستمی . ممیرا ترسانده بود  او

بخوابم    کردمیم   یسع  دیمن با  یول  ماند؛ی م  می که گذراند  یشب

 تا آرام شوم.

 .کردیرا نوازش م میموها فرهاد
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 استی ناراحت و عصب اریاز خودش ناراحت است، بس  دانستمی م 

موضوع    نیهر دو با ا  د یاما با  کند ی و دارد خودش را سرزنش م

 . میآمدی کنار م

  یکه گوشه   یفرهاد به خواب رفتم درحال  ی هابا نوازش  باالخره

 م یهالب  ی بر رو  ینیچشمم با اشک خشک شده بود و لبخند غمگ 

 نشسته بود. 

که به خواب رفته.   دمیشدم و فرهاد را در آغوشم د  داریب   صبح

بودم   دهیبازش را د   ی هاشدم، چشم  داریساعت پنج صبح که ب

به پنجره  به آرام  رهیاتاق خ  ی که  تخت و   ی از رو  یاست. پس 

 نکنم.  دارشیآمدم تا ب  رونیآغوشش ب

و کار    رفتمی م  دیکنم. با  یدوباره خداحافظ  خواستی هم نم  دلم

 .  ردمکیرا راحت م

کنارش    دنیخواب بهتر  یکیدر  آرامشاتفاق   نیاز  و   ی هاها 

 بود که توانسته بودم آن را با پوست و گوشتم حس کنم.  امی زندگ

را بستم و از دورم جمع    میموها  عیرا به تن کردم و سر  لباسم 

 کردم.
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.  کنمیدارم از او فرار م  کردمی احساس م  ختم،یریاشک م  ارادهی ب

رو روبه  ییحبس شد. توانا  نهیخورد که نفسم در س   یفرهاد تکان

 یو خداحافظ  رفتمی م  صدای ب  دینداشتم و با  گریشدن با او را د

 .کردمی م

 یرا بر رو  فمیصدا دار نشود. ک  میهاهیبه دندان گرفتم تا گر  لب

 شدم.  رهیاش خام انداختم و به چهره شانه 

از ا   نیخواب هم کالفه و غمگ  در حال   نیاو را به ا  نکهیبود و 

 داشتم.  ی ناراحت بودم و احساس بد  قأیانداخته بودم، عم

 لب زدم. آرام

 دوستت دارم مرد من. خداحافظ...  -

  یرفتم و جلو  رونیتار شده بود از اتاق ب  دمیکه د  یبعد در حال  و

 دهانم را گرفتم. 

با تعجب و    داری و هق زدم. تاکس  ختمیراه را تا خانه اشک ر  تمام

کردن بکشم.   ه یدست از گر  توانستمیاما نم  کردی نگاهم م   ینگران

 و حالم دست خودم نبود.   دیکشی پر م شی دلم از االن برا 

 .دیدری م رحمانهیو آن را ب زدی چنگ م میبه گلو بغض
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 اند. سرخ میهاورم کرده و چشم امین ی بودم ب  مطمئن

  م یهافرهاد، شدت اشک  ی شماره  دنیو د  امی زنگ خوردن گوش  با

 تر.شدند و قلبم مچاله  شتریب

 کردم.  زمزمه

 دوست دارم...  -

 انداختم. فمیرا خاموش کردم و در ک یبعد گوش و

 خانم حالتون خوبه؟  -

 را صاف کردم.  میلب باز کردم و صدا ی سخت به

 بله خوبم. ممنون. -

به نظر    یمهربان   رمردی. به نظر پکردی گاهم م ن  یباز هم با نگران   اما

 . دیرسی م

 نداشت.  ی ادهیبهتر کردن حالم فا ی بار نفس گرفتم اما برا چند

داشتم، آغوش مامانم بود    ازیکه در حال حاضر ن  ی زیبه تنها چ 

 .ش یکردن برا هیگر ریدل س کیو 

 . دیقرن طول کش کیکه به نظر   دمیبه خانه رس باالخره
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 را حساب کردم. هیشدم و کرا ادهیپ  ن یاز ماش عیسر

  خواستم ی م  عیزنگ در فشردم و برنداشتم. فقط سر  ی را رو  دستم

 کنم.  دایوارد خانه شوم و آرامش پ

  دنم یو با د  دیزده به سمتم دوکه شتاب  دمیباز شد و مامان را د  در

 محکم مرا در آغوش گرفت. 

 یچه اتفاق  دانستی بزند. اگر م  یبپرسد، حرف  ی ز یکه چآن  بدون

 . او مادر بود.دیفهمیافتاده، او دخترش را م

 . دمیکش ادیبه لباسش چنگ زدم و از ته دل فر محکم

 تموم شد مامان! -

 .کردمیو پشتم را نوازش م ختیری هم همراهم اشک م مامان

 . رم یبرات دخترم. بم رمیبم -

 ای. خدادیکشی پر مفرهاد    ی نفس بکشم و وجودم برا  توانستمینم

 بود! رحمانهی ب  یچقدر زندگ

 آروم باش نفسم.  -
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خ  تونمی نم  - مامان  م  یل یمامان...  جون  دارم  .  دمیسخته... 

باشم، شجاعت داشته باشم کنار    ی قو  کنمی م  یاش دارم سع همه

 .کشهی بشم. اما داره از درون من رو م

که    یهست  ی دختر   نیتری خدا نکنه دخترم. خدا نکنه. تو قو  -

 وجود داشته باشه.  تونهی م

 .شهی دلم براش تنگ م -

لبر  ی با صدا  مامان بغض  م  زیاز  از شهی گفت: »معلومه که  تو   .

 .«ی ایپسش بر م 

نم  تونمینم  - ببخشم...  رو  ببخشم!    تونمیمامانش  رو  مردم 

 تونمی وقت نم  چیرو فراموش کنم، ه  اریوقت کام   چیه  تونمینم

 رو نابود کردن.  امی زندگ هانیا ی ببخشمش! همه 

 نگو.  ی نطوری. ارمیبم یاله -

 مبل نشاندم.  ی من را به سمت سالن برد و رو مامان

 . دیصورتم کش ی را رو دستش

 باهات.   کنن یم   ی نطوریکه ا  رمی برات دختر خوشگلم. بم  رم یبم  -



455 
 

وجود   ییهاآدم  نیکاش همچ  ی ام... اخسته  یلیام... خخسته  -

 نبودن...  رحمی بد و ب  های بعض نقدریکاش ا ی نداشتن... ا

. برو استراحت  میمون یکنارت م  شهیما هم  ی ایتو از پسش برم  -

 کن. 

پ  همراهم بعد  و  آمد  اتاق خواب  بوس  امی شانیتا  تنها  دیرا    میو 

بود،   ده یبود، حرف نشن   دهیگذاشت. مادرم کمتر از من زجر نکش

 تحمل نکرده بود. 

اما کنار مدیکشی بود و عذاب م  دهیکش  یهم سخت   او و    آمدی . 

م  ی قو نشانم  را  با  دادی بودن  رو  دیپس  بر  او    م یپا  ی مثل 

جلو  ستادمیای م م   ی و  را  قلبم  فنجان  ترک گرفتم یشکستن   .

و با آن آرام    داشتمی آن را نگه م  اطیبا احت  دی خورده بود اما با

 . دمینوش یرا م یآرام، زندگ

رنگ که چروک   یصورت  راهنیپ   دنیرا در آوردم و با د  میهالباس

آن نشسته بود دوباره بغضم    ی شده بود و عطر تن فرهاد بر رو

 شکست.  

و   ییعشق، جدا  ی . بودم ییگرفتم و با ولع بو  امی ن یرا کنار ب  آن

 .دادی م ییبایز
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 . دادی م  مانندیب  یاقیو تنش و اشت ی ماندن ادیشب به   کی ی بو

  اد یو چهار ساعت تمام نشده بود و قلبم مدام بر سرم فر  ستیب

اما عقلم دهن کجیکه چرا زودتر رفت  دیکشی م و    کردی م  ی... 

 کار بود.  نیبهتر  نیا گفتی م

ب  در را    نیجدال  اهورا  و  باز شد  اتاق  بودم که در  قلبم  و  عقل 

خودم شده بودم که به کل از او و   ی زندگ  ریقدر درگ. آندمید

 بودم. خبری ب نیروابطش با آذ

 و کنارم نشست.  د یکش شیرا پشت موها دستش

 ؟یخوب -

از    دیبا م  ییجا  کی باالخره  مطمئنن خوب   کرد؛ی شروع  چون 

 نبودم. 

 زدم. یتلخ لبخند

 نه.  -

جز تو   کسچی گفت: »ه  یاما مهربان  تیرا گرفت و با جد  دستم

ا ا  نیشجاعت  نظرم  به  و  نداره  رو  نوع   کیخودش    نیکار 

 .« هیخوشبخت
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 بدل شد.  ی بار لبخندم به پوزخند نیا

ن  یبگم. حت  یچ  دونمی نم  - کار درست رو   ستمیاالن مطمئن 

 کردم.

  شه یو هم  یکن ی نم  لیدلی کار رو ب  چیمن مطمئنم تو ه  یول  -

م  انجام  رو  درست  بق ی دی کار  و  خودت  صالح  چون  رو    هی. 

 .  دمیکه د یهست ی دختر نیتری . تو قویدونی م

 . یمرس -

گفتن    ی برا  یتار شده بود و حرف  دمی. ددمیبعد در آغوشش کش  و

بروم و چند سال    یخواب طوالن  کیبه    خواستی نداشتم. دلم م

ب  ب   داریبعد  بعد  سال  چند  چ  داریشوم.  همه  و    م یبرا  زیشوم 

چند سال را    نیا  د یشده باشد. اما متاسفانه با  تری و عاد  تری عیطب

 را ببلعد!  امی دلتنگ دادمی و به زمان اجازه م کردمی م  یزندگ

بهتر بشه.    زیتا همه چ  خوادی. زمان م ریبه خودت سخت نگ   -

 باشه؟ 

 را پاک کرد و صورتم را نوازش. میهااشک

 باشه؟  -



458 
 

ا  دمیکش  یقی عم  نفس دست  نیو  خودم  به   می هابار  محکم  را 

 را پس زدم. میهاو اشک دمیکش میهاچشم

 باشه.  -

 . آمدی م رونیاز قعر چاه ب  میصدا

کردم موضوع را از خودم و دردم منحرف   یتر کردم و سع  لب

 کنم. 

 چطوره؟  نیآذ -

 زد.  ی نگاهم کرد و بعد لبخند قیعم

 خوبه.  -

 نتش؟ یبی مامان م یباالخره ک -

 یخواستگار  کیسوال جواب بدهد تازه    نیبه ا  خواستینم  دلش

 ن یرا به ا   گرید  یکی  خواستیو ازدواج بهم خورده بود. دلش نم

 از سر دهد.  ی زود

 وقت وقتش شد.  هر -

 زدم و دستش را گرفتم.  ی بار من لبخند نیا
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من بهتره تا    ی اتفاق خوش برا   کیخبر خوش.    کیباور کن    -

. من واقعا دلم  دیرو عقب بنداز ز یشما به خاطر من همه چ نکهیا

هم،    کمی  خوادی م کنار  شما  بودن  و  باشم  خوشحال 

 من.  ی حال خوبه برا کی  تون،ی خوشبخت

اما حداقل کار را   دادمیبه او حق م  دیچه بگو  دیبا  دانستینم

 آسان کرده بودم.  شیبرا

 دوست دارم. -

با مهربان  و که گفتم: »منم    دیاش در آغوشم کشبرادرانه  ی بعد 

 .«ی که کنارم یدوست دارم. مرس

فلش رو بهت    نیبهتره. فرهاد ازم خواست ا  کمیحاال که حالت    -

 خودت نگه دار.  ی لش رو براف نیو ا نیبدم. گفت داخلش رو بب 

 از دست اهورا گرفتم.  یرا با دلواپس کیکوچ یمشک فلش

 . یمرس -

 . رسمی داشت بهم بگو. حسابش رو م  ی اناراحت کننده   ز یاگر چ  -

 زدم. قصد داشت اوضاع را بهتر کند.  ی محو لبخند

 باشه.  -
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 . دیتخت بلند شد و قبل رفتن سرم را بوس ی از رو اهورا

 فقط مواظب خودت باش. -

 چشم. -

تا بفهمم    کردمیم  ی قراری بعد از اتاق خارج شد و در را بست. ب  و

 شده.  رهیذخ  ی گرید زیفلش چه چ نیداخل ا 

  ی اه یو چشمانم س  زدی تاپ را روشن کردم. قلبم تند ملپ   عیسر

 .رفتی م

نفسم در   ندوزیتاپ زدم و تا باال آمدن وعجله فلش را به لپ   با

 حبس شده بود.  نهیس

مثل    یول  دمیهوا را بلع  ژنیاکس  ی اذره  ی برا  یبار به سخت   چند

. انگار  شدی که از آب جا مانده دهانم باز و بسته م  ی ایماه  کی

 خوب نبود.  میاصال برا یو دلواپس  جانیه

کم    قهی چند دق  نیباال آمد و انگار جان من در ا  ندوزیو  باالخره

 شد.  

رو  یپی کل  دنید  با م  ی که  نشان  را  فرهاد  و  من    دادی عکسش 

 . دیاز چشمانم چک یاشک ی قطره 
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 بسته بود.  میهااش گذاشته بودم و چشمشانه ی سرم را رو 

 م یهاچشم   یکردم و با پخش شدن آهنگ   کیکل  ش یمکث بر رو  با

 بستم.   هیچند ثان ی را برا

نبود. بلکه آهنگش بود که ذره ذره به    پی فلش، کل  نیا  مسئله

 . زدی جانم آتش م

دونفره   نیبهتر رو عکس  را  بود   نیا   ی مان  گذاشته  و    آهنگ 

 .کردی م  انیاش را با آهنگ بآخر و ناگفته  ی هاحرف

هم گذاشتم تا با تمام وجود به آهنگ   ی و پلک بر رو  دمیگز  لب

 گوش بدهم. 

پا رو  کن  نیی)آهنگ  دانلود  گذاشتم،  گوش   دیپارت  پارت  با  و 

 .( دیبد

 قلبم توى 

 غیر از تورو عزیز نکردم کسى

 جاى دستات  هنوز

 بخار شیشه رو تمیز نکردم رو
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و    دیصورتم غلت  ی چشمم بر رو  ی از گوشه  ی گری اشک د  ی قطره 

 رد.سقوط ک نیزم ی بر رو

 سابقم من  ن یع هنوزم

 عاشقم من  دمیو توو دار نشون نم غد

 یفاصله انداخت یاز اون لحظه که ه درست

 موافقم من  ی دینپرس 

. »درست از اون لحظه دیقسمت از آهنگ نفسم بر  نیا  دنیشن   با

 موافقم من.«   ی دینپرس  یفاصله انداخت یکه ه

 فرهادم... متاسفم.  متاسفم

 مجبورمان کردند. متاسفم مرد من...  م،یبودم، مجبور بود مجبور

 نوشت  یبا خودکار مشک رویواسمون تقد یک

 نوشت  یعشق ی قصه رو با ضربه  نیآخر ا یک

 بهش  بندمیدل نم اد یسمتم ب یکس

 اعتقاد ندارم به عشق  گهیتو اصال د بعد
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نم  نفسم م   آمدی باال  دلم  اما    خواستی و  کنم  قطع  را  آهنگ 

نم  میهادست س  کردندی حرکت  قفسه  به  محکم  قلبم    ام نه ی و 

 .زدی ضربه م

 لب زمزمه کردم. ریز

 نوشت؟  یعشق یقصه رو با ضربه  نیآخر ا یک -

بدرد. چقدر    شیهاحرف   انگار را  و گوشتم  پوست  داشت،  قصد 

 بود... واقعا آهنگش مناسب حال من و فرهاد بود!  قت یحق

 یعشقو تو زرد زد دمیبرات سبز کش من

 ی سرد زد هیآب هی قرمز دلت  ی رو

 شن  یهمه رنگ باهم خال نیا یخواستیم تو

 شن  یکه قات یوقت  شهیم یمشک  یدونست یم

 را.  مینه فقط گلو  دیدریوجودم را م ی داشت همه بغض

 .  آمدی بود و نفسم باال نم  دهیبه آسمان رس میهاهقهق

تحمل   ی بهمون کمک کن... چطور  ایکمکم کن... خدا  ایخدا  -

تقد  گهید  ؟ ی چطور  م؟ی کن نوشت  ی ریچه  هوم؟    ا؟یخدا  ؟یبرام 

 مواظب فرهادم باش!
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 نوشت  یبا خودکار مشک رویواسمون تقد یک

 نوشت  یعشق ی قصه رو با ضربه  نیآخر ا یک

 بهش  بندمیدل نم اد یسمتم ب یکس

 اعتقاد ندارم به عشق  گهیتو اصال د بعد

 قلبم گذاشتم.  ی زدم و دستم را رو یتلخ لبخند

 اعتقاد ندارم به عشق... ندارم مرد من.  گهیبعد تو د -

 درز نکند.  رونیبه ب  میدهانم را گرفتم تا صدا ی جلو

آهنگ در    نیبود. و ا  یدلخور و عصب  تینهای دلخور بود، ب  فرهاد

 ال من شکنجه بود. ح ی و عشق، شکنجه بود. برا ییبایز نیح

آهنگ    نیو با ا  دانستمی شکنجه م  نیمن خودم را مستحق ا  و

پس آن را دوباره گذاشتم و    کردمی حضورش را در کنارم حس م

 . دمیتخت دراز کش ی رو

تا وقتشدی و پخش م  شدی آهنگ مدام پخش م  نیا  و که    ی... 

م  م  شدمی بلند  قطعش  را  کردمی و  قصدش  ها  حاال  حاال  که   .

 نداشتم. 

 



465 
 

م  میهاچشم باز کردم. سرم درد  د  کردی را  آهنگ  پخش    گریو 

 . شدینم

 را به نور المپ باال سرم عادت دادم.   میهاچشم

تخت بلند شدم و در اتاقم را    ی وارد اتاقم شده بود. از رو  یکس

 .دمیباز د

قدم   ی صدا   دنیشن  با د  ستادمیا  یکس  یهاتند  بعد   دنیو 

 زدم. ی اترانه، لبخند خسته  اهیپف کرده و س ی هاچشم

 سالم.  -

 و محکم مرا در آغوش گرفت.  دیسمتم دو به

 ؟یدلم. خوب زیسالم عز -

کالفگ  و با  و  داد  جواب  خودش  »ا  یبعد  سوال  نیگفت:    ه یچه 

کار کنم    یکار کنم... چ  ی. چزم یبرات عز  رمیبم رمی. بمپرسمی م

 دردت کم شه؟« 

 م را قاب صورتش کردم.آغوشش جدا شدم و دست از

 من خوبم... آروم باش.  -



466 
 

ز   خصلتش بق  ادیبود.  کردن  آرام  بس  د یمف   هیدر    ار ینبود. 

 و زود رنج بود.  یاحساسات

گرفت و   یقیرا تند از صورتش کنار زد و نفس عم  شیهااشک

 . دیرا باال کش اشی ن یب

 اون آهنگ رو گوش نده.  گهیواقعا لطفا د یمتاسفم. ول -

 و نگاهم را به لپتاپم دوختم.  دمیگز لب

 آهنگش قشنگه. -

زل زد و گفت:    میهاباشد پس به چشم   ی جد  کردی م  یسع  ترانه

 باشه؟« خوره،ی»قشنگه. اما بدرد تو نم

 کنار زدم. امیشانیپ ی را از رو میتکون دادم و موها ی سر

 بزنم.  یآب کیمن برم صورتم رو  -

 . دیدر آغوشم گرفت و بعد صورتم را بوس دوباره

 دوست دارم. -

 خسته جوابش را دادم. ی لبخند با

 منم دوست دارم. -
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 بعد از او جدا شدم.  و

بابا را د  نکهیاز ا  بعد   ی صندل  ی که رو  دمیوارد آشپزخانه شدم، 

 .خوردیم ی نشسته و چا

 . ریصبح بخ -

 بود اما نکته نگران بابا را به دنبال داشت.  فیآرام و ضع  میصدا

 دخترم.   ریصبح بخ -

دهد که    ی به من انرژ  یاز پشت بغلم کرد که اول صبح  مامان

 کنار لبم جا خشک کند.  ی فقط باعث شد لبخند محو

 درست کنم برات؟  یخوای م مروین -

  ی و لبخند  یبود و با نگران   ستادهیکنار اپن ا  نهی دست به س   ترانه

 .کردی نگاهمان مکمرنگ 

 ترانه؟ ی تو صبحانه خورد -

 تکون داد و گفت: »آره. بخور تو.« ی سر

 من درست کن.  ی تخم مرغ برا کیباشه  -
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دست به کار شد، ترانه از آشپزخانه خارج شد و بابا    عیسر  مامان

 . دیرا سر کش شیچا وانیل

 حالت چطوره آهو؟ -

 میهارا با دستانم کنار زدم و پشت گوشم فرستادم. چشم   میموها

 را صاف کردم.  میو صدا دمیرا مال

 . ستمیبد ن -

 ؟یحرف بزن  ی خوا ی نم -

  ست یکرده و اصال متوجه ن   زیرا ت  شیهامامان گوش  دانستمی م

 . شکند یدارد چگونه آن تخم مرغ بدبخت را م

 در موردش صحبت نکنم.  دمیم  حیتموم شده. ترج گهینه د -

 دخترم؟ یمطمئن  -

غمگ  نگاه و  نگران  ا  نیبابا  از  من  و  بودم.  نگاه   نیبود  ها خسته 

 نفس راحت بکشند.  یکم توانستندی ما م ییحداقل با جدا

 بله بابا، مطمئنم.  -

 . د یاز آشپزخانه خارج شود سرم را بوس  نکهیزد و قبل از ا  ی لبخند
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 اداره.  رمی مواظب خودت باش. من م -

 کردم. یزدم و از او خداحافظ ی لبخند

و   دمید  زیم  یاز صبحانه با ترانه وارد اتاقم شدم. فلش را رو  بعد

 زدم. یلبخند تلخ

 . یفکر کنم بهتره آهنگ رو پاک کن -

 را به ترانه دوختم. نگاهم 

نداره. صبح تا شب پخش شده، مغزم از بره. درست از   ی ادهیفا  -

 موافقم من!  ی دینپرس یانداخت فاصله  یاون لحظه که ه

ناراحت  ترانه گفت: »دورش کن! از ذهنت حذفش    یبا حرص و 

 کن!« 

اول  رهیترانه خ  به که عاشق    یکس  نیشدم و در فکر فرو رفتم. 

نم بود.  او  ب  دانستمی فرهاد شد،  از  االن   ایرفته    ن یاحساساتش 

 ی به خاطر خوشبخت  دانستمیاز ذهنش چال کرده اما م  یاگوشه 

  م،یبود  دهینرس  گرید  کی. و حاال که من و فرهاد به  د یمن کنار کش

 بود.  دهش ثمری ترانه ب  یاز خودگذشتگ

 بود که داشتم و خواهم داشت. یدوست  نیبهتر او
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 د؟ی گردی بهم بر نم  گهید یمطمئن  -

 . دمیکش یفکر خارج شدم و آه از

 آره مطمئنم.  -

 ؟ یمطمئن نقدریاز کجا ا -

فرهاد    ی و زندگ  ندهیآ  خوامی. نم میبهم برگرد  خوام ی چون نم  -

خانواده،   کیداره،    یخوشبخت  اقتیرو با خودم خراب کنم. اون ل

رو از دست   هات یموقع  نیا  ی . با من همه خوب  ی هابچه، دوست 

 .دهی م

 گفت: »مگه مهمه؟«   ی با دلخور ترانه

 کنج لبم نشست.  ی پوزخند

تنها    ه، یهمه زندگ  هانیم مهمه. اه   یلیمطمئن باش مهمه. خ  -

 . اره ینم یحضور من کنارش براش خوشبخت

 بگم واال. یچ -

به سرت. خلت   زنهی فکر م یکل ،ی ازدواج کن ی بخوا  یبعدا وقت -

 ! کنهی م

 کرد. هیتک  یو به صندل دیکش یآه
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 . یگرفته باش یخوب میتصم دوارمیام -

 ازش مطمئنم.   -

 ؟ یناراحت نباش یتونی م یعنی -

چه در سرش    دمیفهمی ترانه در هم رفته و افسرده بود. م   ی چهره

! اما عشق  استی کامل و عال  زیکه اگر عشق باشد همه چ  گذردی م

 . دیفهمی را بعدا م نینبود... ا یزندگ ی همه

تومور   کیبدنم مثل    ی جا  ی مطمئنن ناراحتم ترانه. بغض همه  -

 ی. حتامی نشون بدم قو  دیبا  ی ول  کنمیخونه کرده. دارم دق م

ب  تونمی تظاهر کنم م  دیبا از پسش بر  باامیتا واقعا   نیا  دی. من 

 رو سر کنم...  یزندگ

گوشه  اشک چک   ی از  ر  دیچشمش  فرو  مانع  من    ختن یاما 

 زدم.  ی گنی شدم و لبخند غم میهااشک

 . گمی م یچ  یفهمی بعدا م -

 تخت نشست و سرم را در آغوش گرفت.  ی کنارم رو ترانه

 حتما درسته.  ، یتو بگ یهرچ -

 قربونت برم.  -
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 سال بعد...  دو

 . ی نیبب  نه یخودت رو تو آ  یتونیحاال م -

وقت  برگشتم  آ  ی و  به  لبخند  نه یینگاهم   میهالب  ی رو  ی افتاد 

 نشست. 

 . نقصهی صورتت ب   بی. ترکدخترم ی خوشگل شد یلیخ -

 انداختم.  نییخجالت سرم را پا از

 ممنون.  -

 .دیبه سمتم دو دنمیبا د ترانه

العاده هات فوقچشم  ی ه ی. ساهی ! عال ی چقدر خوشگل شد  ی وا  -

 تر شده. و درشت  ترده یکش شهیهات از همشده، کثافت! چشم

 بلند شدم.   یصندل ی و از رو  دمیخند

 .وونهید ،ی خودتم خوشگل شد -

 بود. ختهیرا فر شده بود و آزادانه دورش ر  شیموها

خوشگل  - به  ه  ینه  که  ا  یحت   شم،ینم  چوقتیتو  همه   نیبا 

 . شیآرا
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 لبش گذاشتم.  ی و دستم را آرام بر رو  دمیخند

 ! س یه -

 ! ی اونور رژم رو خراب کرد برو -

لباس   ضیرا باال انداختم و با خنده به سمت اتاق تعو میابرو  ی تا

 رفتم. 

 لباسم رو ببندم.  پین زکمکم ک   ایب -

 .  دمیبلندم را پوش  راهنیدنبالم آمد و به کمکش پ ترانه

آ  دنید  با در  رضا  نه،یخودم  پ  یچرخ  تی با  و  با    راهنمیزدم  را 

 انگشتم باال گرفتم. 

 !ی اریچشم پسرها رو قراره از جا در ب  -

 به ترانه نگاه کردم.  دیخندیکه م  یچشمان با

 . کنهی به من نگاه نم  ینه کس -

 بلند شد.  میگرفت که دردم آمد و صدا میاز بازو یشگونین

 ! مونه ی! جاش موونهید -

 کرده بود. اخم
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 . یچرت و پرت نگ فته یب  ادتیبهتر! تا  -

 .« میریعکس بگ  اینازک کردم و گفتم: »ب  شی برا یچشم پشت

  ش یهادندان  فی باز شد و رد  گری د  ک یاز   عیسر  ش یهااخم  ی گره

 را نشان داد. 

 باشه. ی وا -

 در آورد و به سمتم خودمان گرفت.   فش ی کوچکش را از ک  نیدورب

 لبخند!  -

 زدم.  یقی را دور کمرش حلقه کردم و لبخند عم دستم

بر   یعال  یوا  - بخوا  میشد! حاال  خانم  توران  قد  میاز   ی ازمون 

 . ره یعکس بگ

 کردم و دنبالش راه افتادم.   ی اخنده  جانشیذوق و ه  دنید با

را گرفت و با شمارش معکوس عکس   نیخانم با لبخند دورب  توران

 گرفت. 

 خودتون! یماشااهلل! انشاهلل عروس -
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 توانستمی شد. نم یترانه سرخ شدند اما ته دل من خال  ی هاگونه 

هنوز    آمدی م  یکه اسم عروس   یجمله عادت کنم، چون وقت   نیبه ا

فره کنار  را  خودم  مهم  مهمان   دمیدیاد  به  آمد  که  خوش  ها 

جا  مییگوی م سمت  به  هم  دست  در  دست  و    میروی م  گاهی و 

 . میریگی را جشن م مانیعروس

از جدا  دو بعد  و  بود  را    مانییسال گذشته  فرهاد مدام سراغم 

 کی  یخانه را از جا کنده بود. حت  ی پاشنه   زد،یزنگ م   گرفت،ی م

 شده بود.   ر یبار با اهورا درگ

بابا با او حرف زده بود، مامان با او حرف زده بود و من در    چقدر

م  ی گوشه  جمع  صدا  شدمی اتاقم  فر   ی و  و  را    شیادهایداد 

م  دمیشنی م اشک  آرام  فرختمیریو  متاسف    د یکشیم  ادی.  که 

 دیترسی است در شب آخر آن گونه مرا ترسانده بود، خودش هم م 

آن   شاکه  و  تکرار شود  دوباره  به    نیهم  ی برا  دیاتفاق  که  بود 

 پر برده بود و باالخره آزادم گذاشت.  تیواقع

که مبدا با او   رفتمینم  رونیاز خانه ب  ییبه تنها  یها حتموقع  آن

دلتنگروبه شوم.  خفه   ی رو  ممدام  چاره  کردی ام  نداشتم.    ی ااما 
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  آمد یصدرا که به شهر م  یگاه  یاهورا و حت  ایمامان    ای  شهیهم

 . کردندی م تی حما ممیدنبالم بودند. و از تصم

آرامش گرفته بودم اما    ی. کمامدیفرهاد ن  گریماه گذشت و د  چند

اما    دیپاشی م  گر ید   کیاش، وجودم را از  دوباره  دن ید  ی برا  لمیم

م  دیبا سر  پشت  را  ادامه  گذاشتمیگذشته  زندگ  ی و  را    ی راه 

 .کردمی م

موضوع کنار    نی تر با ا راحت  یحاال که دو سال گذشته بود، کم  اما

 . آمدمی م

  ن ی. اما همتنگ شده بود..  اریتنگ شده بود، بس   شیدلم برا  اما

م تنها  دانستمی که  هم  هنوز  و  است  خوب    ی زندگ   ییحالش 

 . کردی حالم را بهتر م کندی م

جا خشک کرد. او هنوز    میبغض در گلو  کند؟یم   ی زندگ  ییتنها

 . کردی م یزندگ  ییهم تنها

  دم یاز او شن  یاز مادرش شد و نه حرف   ی دو سال قبل نه خبر  از

از   ی که حداقل به کم  کردی مرا خوشحال م  قأ یموضوع عم   نیو ا

 .امده یآرامش رس

 . د یدستم را گرفت و کش ترانه
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 حواست کجاست؟ -

 زدم.  ی ازدهشتاب لبخند

 جانم؟ -

 طبقه باال. سالن عروس.  میبر  ایب -

 تکان دادم و لباسم را در دستانم گرفتم.   ی سر

 . میبر -

  نیبا ا  یو من هم به سخت  رفتیباال م  یکیها را دو تا  پله  ترانه

 .آمدمی باال م  یپاشنه ده سانت ی هاکفش 

 ؟ یجانیهی ب نقدریها! چرا ازن داداشته یناسالمت -

فکر به او هنوز هم روح و    دانستیبه او انداختم، نم  ی نگاه  م ین

 .ختیر ی روانم را بهم م 

 . افتمی م ام، یها خطرناکه تند بکفش  نی. با اامیدارم م -

 لوس! ش،یا -

و من هم با آرامش به باال    دیبعد خودش زودتر از من به باال رس  و

 رفتنم ادامه دادم.



478 
 

 کرد،ی نگاه م  نهیر آ گرم به خودش د  ی که با لبخند  نیآذ   دنید  با

 ذوق زده شدم.

 .« ی . چقدر خوشگل شدزمیعز ی و گفتم: »وا دمیسمتش دو به

 را نشان داد.  شیهادندان فیرد  ن،یآذ

 اد؟یاهورا خوشش ب یکنی فکر م -

 نازک کرد.  یپشت چشم  ترانه

 بوده.   یاز خداش هم باشه. انتخاب لباست عال -

  ی. از بچگزدیلباسش دست م   یبه پارچه   جانیبعد با ذوق و ه   و

خاطر   به  را  کردن  عروس  قسمت  و  بوده  عروس  لباس  عاشق 

 لباسش دوست داشت. 

رو بذار   ی باز  د یبد  دیو با خنده گفتم: »ند  دمیرا کنار کش  ترانه

 کنار.« 

 .دیخند نیآذ

خ  - هم  شد   یلیشما  کرددیخوشگل  قبول  خوشحالم   د ی. 

 . دیمن باش  ی هاساقدوش

 . زمیعز کنمی خواهش م -
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 زد. یلبخند پهن  ترانه

 من که از خدامه. -

 .دیلب گز نیآذ

 خواهر مثل شما داشتم.  کیکاش من  ی ا -

 ها؟ ها؟«  ام؟ی از پشت آمد و گفت: »پس من ک ی دختر

و دست دوستش را گرفت. او هم ساقدوش بود و    دیخند  نیآذ

 اسمش الله بود.

 . دیتون کنارم ... خالصه خوشحالم همهیتو عشق من -

 زد. ی لبخند الله

 .نمتونیبی دخترها. خوشحالم دوباره م دیدلبر شد -

 آمد.  شگریآرا  ی را فشردم که همان لحظه صدا دستش

 آقا داماد اومد. -

 شد.  رهیخ نهیهول شده برگشت و دوباره به خودش در آ نیآذ

 استرس دارم. -
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. آروم  زمی عز  ی العاده شد دستش را فشرد و آرام گفت: »فوق  الله

ا محض  به  م  نتت،یبب  نکهیباش.  رو  اهورا  رو   یفرستی امشب 

 ابرها.«

 از بازوش گرفتم.  یشگون یو من ن   دیخند زیر ترانه

 ! س یه -

سع   همانطور بب ن  کردی م  یکه  »خب  گفت:  چقدر    ن یخندد 

 .«گهی م  یمنحرف

 کردم.  شتریرا ب شگونمیام گرفته بود اما شدت نهم خنده  خودم

 ! سی گفتم ه -

تکان داد و    ی سر   دادیرا نشان م  شیهاهمانطور که دندان  ترانه

 گفت: »باشه.«

به قلبم هجوم    ی اهورا، احساسات قو  ی هاقدم  ی صدا  دنیشن   با

خواهرانه همه    ،ی خوشبخت  ،یناراحت  ،یآوردند. احساس خوشحال

از چشمه  زیچ را  به دست هم دادند و اشک  چشمانم   ی دست 

 . دندیکش رونیب
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و ترانه   دمیکش  ادیبلند فر  یبغض کردم اما با خوشحال  دنشید  با

 . دیکشی کل م

 .زدی داشت و الله پشت سرش دست م یحی لبخند مل نیآذ

  ه یثان  کی  یحت  توانستی آمد و نم  کیبا نجابت و وقار نزد  اهورا

که در   یدست از نگاه کردن به عروسش بردارد. انگار تنها کس

 . دیدیرا نم ی گریبود و چشمش کس د نیسالن وجود داشت آذ

 .کردی را سست م  میو پاها  کشاندیم  ی چشمانش مرا به شاد  برق

رو  ی هاقطره  توانستمی م را که  م  یاشکم    خوردندی صورتم سر 

 خواست ی دلم نم  زد؛یبهم بر  شمیمهم نبود آرا  میحس کنم. برا

 شوق را از دست بدهم.  ی هااشک نیا

 و دستش را آرام نوازش کرد.  ستادیا  شیرو روبه اهورا

 زدم. ی اش لبخندعاشقانه  ی صدا  دنیشن با

 . ی شد رینظی ب -

  شیبایخورده بود و لبخند ز  وندیاهورا پ  ی هابه چشم  نیآذ  نگاه

 . شدیپاک نم ش یهالب ی از رو
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رو  اهورا را  ز دیصورتش کش  یآرام دستش  را  بعد سرش  و    ر ی. 

و چ برد  ا  ی زیگوشش  آذ  نیگفت.  به    عیسر  ن،یبار  را  نگاهش 

 دوخت و شرم زده شد.  نییپا

گرفته شد دست از نگاه کردن به آن دو   میکه از بازو  ی شگونین  با

 برداشتم. 

ها.  داشت گفت: »الله راست گفت   یکه لبخند پهن  یدرحال  ترانه

 تخت.« ی رفت رو  ومدهیداداشتت ن 

بهش گفته    دیکردم و گفتم: »عه! دختر زشته! شا  ی محو  اخم

 عاشقتم... منحرف نباش!«

 باال انداخت. ی ابا خنده شانه ترانه

 باشه.   ینه، ول -

نازک کردم که باالخره آن دو مرغ عشق،    شیبرا  یچشم  پشت

 هم برداشتن. ی و قربون صدقه  گرید کیشدن به  رهیدست از خ

د  اهورا با  و  شد  جمع  من  به  حواسش  لبخند    دنمیباالخره 

 زد.  ی ا برادرانه
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من بود،    ی. حامدمیآغوشش گرفتم و عطر تنش را نفس کش  در

بود    شتریاحساساتم نسبت به او از صدرا هم ب ...  ا یبرادر دن  نیبهتر

 . دمشیپرستی و عاشقانه م

 .یمبارکت باشه داداش -

 جذاب شده بود.  تینهایو امشب ب زدی برق م شیهاچشم

ها. حواست   ی را نوازش کرد و گفت: »ممنونم. خوشگل شد   دستم

سر به راه   یلیخ نیآذ  ی هاییپسر دا  نیرو به خودت بده اونجا. ا

 .« ستنین

 داشت،یبودنش و مراقبت کردنش بر نم  یرتیهم دست از غ  نجایا

 . دادی زن خاص م کیتمام حواسش را به  دیخصوصا حاال که با

زندان  اشک چشمانم  ا  یدر  من  و  بود  برا  نیشده  آزاد    ی بار 

 . دادمینم ی اشدنشون، اجازه

 صورتش را نوازش کردم. د،یدی که تار م یچشمان با

هام رو بغل برادرزاده  تونمی و من م  ی خوشبخت بش  دوارمیام  -

 کنم. 
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  نی. ادمیکه بغض داشتم خند  یباز ترانه، در حال  ش ین   دنید  با

 . داشتیدختر دست از منحرف بودن بر نم 

رس  به همیدیتاالر  نم  چی.  دلم  شلوغ   خواستیوقت  وارد جمع 

خودم    ی را بر رو  داریمعن  ی هانگاه   خواستیشوم، چون دلم نم

 حس کنم. 

 ترس پر بود. یو حت ، یعفتی شرم، ب ،ی که از دلسوز ییهانگاه 

به    دیشب برادرم بود و با  نیامشب متفاوت بود... امشب بهتر  اما

باور    نگونهیهم شده، ا  یدلگرم  یو برا  شدمی م  توجهی ها بنگاه   نیا

 . شدی وجود من نم ی متوجه  یهست کس نیداشتم که تا آذ

تا    دیمهر خورده بود که با  رمینشد انگار در دفتر تقد  نگونهیا  اما

  شانیهاموضوع صحبت   د یمردم باشم که تا ابد با  ی نماابد انگشت 

غ در  ا  شانیهابت یباشم،  انگار  لعنت  نیباشم.    یب  نیا  ،یتجاوز 

 .  داشتی دست از سرم برنم ییآبرو

را   یاندختر جو  ی هازمزمه   توانستمی درد گرفته بود، چون م  سرم

 بودم از پشت سرم بشنوم.  دهیکه به عمرم ند

خواهر داماده، آره طفلک بچه بوده بهش تجاوز شده...    نیآره ا  -

 وحشتناکه نه؟  یلیخ
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 .کردمی را حس م اشی نگاه دختر کنار  ینیسنگ  و

 پسره اعدام شد؟! -

 . ه ی. واقعا اتفاق وحشتناکشیسه چهار سال پ  نیآره هم -

 شه؟یدختره به دروغ شهادت داده که تجاوز بوده؟ نم  دیشا  -

نزد بهش  بوده  بعد    کیبچه  مالونده،  بهش  رو  خودش  و  شده 

 کار رو کرده.  نی باال اورده و ا  ی چه گند  دهیفهم

 . دمی را شن ی گریو متعجب د رانیح ی صدا

 ؟ ی نطوریا شهی م  یعنینه بابا فکر نکنم.  -

 . دونهیخدا م -

بدنم به    ی . همهدمیلرزی م  یو ناراحت  ت یاز شدت عصبان  داشتم

 جان به لبم کرده بودند.  میهارعشه افتاده بود و نفس 

 دستم نشست و آرام فشرد.   ی ترانه رو دست

 زد. ینی غمگ لبخند

 . گوش نده  -
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فرار از    ی برا  بود. اشک  دهیبود. معلوم بود که شن  دهیهم شن  او

 .کردیم ی قراری تنگ چشمانم ب ی حلقه

 .انداختی چنگ م میبه گلو رحمانهی و بغض ب دیلرزی م میهالب

نم  - حتشهیتموم  زندگ   نیشادتر  ی تو  ی...  تموم   میروز  هم 

 . مونه ی تنم م یترانه. تا آخر عمرم وصله شهینم

از گردنم حلقه کرد و سرم را بر    ترن ییپا  یدستش را کم  ترانه

 اش گذاشت. شانه ی رو

 وش نده. فقط مواظب خودت باش.تو نگران نباش، گ -

بعد  و آهنگ  شدن  شروع  »پاشو    ی با  االن   کم یگفت:  برقص... 

 مسکنه برات.«   نیبهتر

 زدم.   ی محو لبخند

 . امیم ی آهنگ بعد ی برا رم، ینفس بگ دیبا کمی -

 زد. ی برداشت و لبخند زیم ی شربتش را از رو وانیل ترانه

  ی کرد و شربتش رو  ریگ  یصندل  ی ه یبه پا  شی دفعه پا   کی  اما

 .  ختی ر امیدختر پشت
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که صدا  عیسر برگرداندم  شن  ی رو  را  دختر  گفت:    دمیبلند  که 

 ! لباسم!«ی »وا 

سر  ترانه و  برگشت  سمتش  به  جا    یدستمال  عینگران  از  از 

 لباس دختر گذاشت.  ی و رو  دیکش یدستمال

 . کنم یم زیتم رمی ! نکن! م زمینکن عز -

 شیابروها  انیبه ترانه نگاه کرد و بلند شد. اخم م  ضیبعد با غ  و

 از تعجب گرد شده بود.  میهاجا خشک کرده بود و من چشم

نگاه   با ترانه  لبخند    یرفتن آن دختر،  با  بعد  و  انداخت  من  به 

 رقص رساند.  ستیپ چشمک زد و خودش را به ی زیآم  طنتیش

 رونیب  که از حدقه  یکارش باز ماند. با چشمان  ی از شگفت  دهانم

 شدم.  ره یلبش خ ی زده بود به لبخند رو

تازه  به    ه یکرد و بعد چند ثان  دنیترانه با عشوه شروع به رقص  

 نشست.  میهالب ی رو  ی خودم آمدم و ناخودآگاه لبخند

ا  برا  یدوست  نکهیاز  که  کار  میداشتم  خوشحال   کرد،ی م  ی هر 

 بودم.
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غمگ  یدوست شدنم  ناراحت  از  من    شد،ی م   نیکه  سر  پشت  از 

  یهر دختر  ی بود که آرزو  ی. او دوستشدی م  یحرف زدن عصب 

 باشد.  توانستی م

 لبانم بودم و آن را آرام آرام مزه کردم. کیشربت را نزد 

  دند یکشی دور عروس حلقه زده بودند و ترانه و الله مادام کل م 

 . دادندیتکان م آهنگ تمیو خودشان را متناسب با ر

ها گرفته شد و رو  ام از آنام نشست توجهشانه   ی که رو  یدست   با

 زدم و بلند شدم.  ی لبخند نیمادر آذ دنیبرگرداندم. با د

ترس نگاه    یحت  ایشرم    ،ی چشمانش مهربان بود؛ من را با دلسوز 

 .کردی م  یو محبت نگاهش همراه ی. مرا با مهربان کردینم

بود    ی زیتمام چ  نیآزاد! و ا  ی هامثل زن  ،یمعمول  ی دخترها  مثل

آدم از  من  م  ی هاکه  شا  خواستمیاطرافم    نیکوچکتر  نی ا  دیو 

اما    شیآرزو  توانستی م   یبود که کس   یحس  ایبود    ی زیچ کند 

 بود. ایرو کی من مثل  ی برا

 دخترم؟  یرقصیچرا نم -

 . دمیکش  راهنمیبه پ   یگذاشتم و دست   زیم  ی شربتم را بر رو  وانیل 
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 االن. نی بلند شم هم خواستمی م -

  ست یپشت کمرم گذاشت و مرا به سمت پ  یدستش را به نرم 

 کرد. یرقص همراه

 داداشته، خوش باش! شاد باش! برقص!  ی برو برو! شب داماد -

دخترها    نیو غمگ  نیسنگ   ی هاتمام جمله  شیهاحرف   دنیشن   با

بود که   نیکه در ذهنم نقش بست ا  ی زیبردم و تنها چ  اد یرا از  

 شاد باش! 

م  دیبا  خ  بودم؛ی شاد  آدم  ی ریمن  نم  ی هااز  تا بردمیاطرافم   .

 . زدیام را نمدر خانه ی کنم، شاد یشاد زندگ  خواستمیخودم نم

مثل    خواستی را باز کردم. دلم م  میهازدم و دست   یقی عم  لبخند

 پرنده آزادانه برقصم.  کی

آهنگ تکان   تمیه بود. بدنم را همراه رپخش شد  ییبایآهنگ ز 

و با رقص به سمتم    د یبا شوق کش  ی ادیفر  دنم،ی. ترانه با ددادمی م

 . دیپا کوب 
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شد که   جادیکه دوباره حلقه ا  م یدیرقصیم  ی همراهش دو نفر 

و حاال   دندیرقصی با عروس م  قهیدو دق  یکیاز افراد حلقه،    کیهر  

 نوبت من شده بود.

وارد حلقه شدم و    دادمی بدنم را با آب و تاب تکان م  کهیدر حال 

آذ مدمیرقص  نیهمراه  نگاه  مهربان  چشمانش   کردی .  برق  و 

 مثل مادرش بود. قایاو دق کرد،یرا دو چندان م اشییرایگ

 ی که انتخاب داداشم حرف نداشت و دختر فوق العاده و ناز  الحق

 ی داشت. حاال که موها  یفیظر  ی را انتخاب کرده بود که چهره

 تر شده بود.کرده بود صد برابر جذاب یبورش را مشک

خودم را با الله عوض کردم.    ی از او فاصله گرفتم و جا  یچشمک  با

  یهم که شده لبخند را بر رو  هیثان  کی  ی برا  یکردم حت  یسع

به وجودم، به قلبم، به  لبانم    ِیشاد   نیصورتم نگه دارم و بگذارم ا

 کند.  تیتمام  نقاط بدنم سرا

. محکم  د یرقصی با شوق م  جان،یکه با عشق و ه   دمیرا د  مادرم

 . دمیکشی بار من هم همراه ترانه کل م نی و ا زدمی دست م

 میجا خشک کرد و نس  میهالب  ی صورتم رو   ی به پهنا   ی لبخند

 .دادی روحم را جال م د،ی رسی که از مادرم به من م یعشق
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وقت برق    چیبودم، ه  ده یاندازه خوشحال ند  نیوقت او را به ا  چیه

تا    اشی مرا معطوف خودش نکرده بود. زندگ   نگونهیچشمانش ا

 غرق بود. گرانیو آزار د تیو اذ یاالن در غم و ناراحت

بود من نبودم! تمام    دهید  بیفاجعه آس  نیکه در ا  ی تنها کس  و

 کشانده بودم.  ایم همراهم به ته درام را هخانواده

نداشت؛ تنها شوق نگاه مادرم، لبخند    ت یاهم   زیچ  چیاالن ه  اما

خوشبخت  میهالب  ی رو شب   یو  آخر  تا  پس  بود.  مهم  برادرم 

رو بر  را  م  ی لبخندم  تا  و  و  کردم   ی شاد  توانستمیلبانم حفظ 

 . دمیکردم و رقص

که در کفش پاشنه    ییو من خسته و پاها  دیرس   انیبه پا  شب

  ی تخت ولو شدم و درد و خستگ  ی رو  زدندی م  ادیبلند از درد فر

 را رها کردم.

 .  دم یتخت کوب ی را رو میهاو دست  دمیکش  یقیعم  نفس

بود اگر   ی. شب خوبدمیاز ته دل زدم و بعد آرام خند  ی لبخند

شته بود . خوش گذگرفتمی آن دو دختر فضول و پروو را فاکتور م

 .کردی م  یوجودم را غرق در خوشحال  ن،یاهورا و آذ  ی شاد  دنیو د



492 
 

صورتم   شیرا از تنم در آوردم و بعد از پاک کردن آرا  میهالباس

فردا چه   دانستمی به خواب رفتم و نم  قا یعم  میموها  ونین یو ش

امشبم را قرار   یخوش  ی فردا همه  دانستمی در انتظارم است... نم

 کند.  نشیگزیجا  قیعم ی و با خشم و درد ردیاست از من بگ

م  اما آرام  امشب  م  دمیخوابی حداقل  سر  از  را  فردا  .  گرفتم ی و 

 به خواب رفتم.  ی نرم بسته شده بود و با لبخند میهاچشم

باز کردم. نور اتاق    یرا به سخت   م یهاچشم  ام،ی زنگ گوش  ی صدا  با

غلبه   میهابه خواب بر باز کردن پلک  لیو م  زدیرا م  میهاچشم

 .کردی م

را از  یشدم. گوش زیخ میتخت ن  ی دهانم را قورت دادم و رو آب

مادر فرهاد، برق از  ی خانه ی شماره دنیبرداشتم و با د زیم ی رو

 بلند شدم.  عیو سر دیسرم پر

تپش   میهادست   ناگهان قلبم  و  کردند  لرزش  به   ی هاشروع 

 را از سر گرفت.  وارشوانهید

را صاف   میصورتم کنار زدم و صدا  ی را با وحشت از رو   میموها

 .دمیرسی محکم به نظر م دیکردم. با
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با صدا  ی برقرار که  زدم  را  مواجه   ی تماس  محکمش  و  خشک 

 شدم. 

 سالم!  -

 .انداختی پر تحکمش، ترس به جانم م ی صدا

 د؟ یسالم خوب -

 ممنون من خوبم.  -

پرس  انگار احوال  با  بزند،  زنگ  بودند  کرده   یانه یم  یمجبورش 

چه  دیبا دانستمیو نم دمیکشی نفس م ینداشت. به سخت یخوب

 که خودش شروع کرد. میبگو

 با پسر من؟ ی کار کرد یبا رفتنت هم راحت نشدم. چ یحت -

به هزار تکه تقس  اش،ی ناگهان  ی جمله  دنیشن   با شد و   میقلبم 

 رحم؟ ی زن ب  نیا گفتی چه م  گفت؟ینفسم رفت. چه م 

ن  ی ف یضع  ی صدا  با »متوجه  پسرتون خستم یگفتم:  با  من   ی لی. 

 .« ستمی وقته در ارتباط ن

سخت،   ییجدا  کیهضم    ی سال کم نبود. دو سال زمان برا  دو

آرام    ی مرحله  کیه، تازه به  و غص  هیآسان نبود. دو سال رنج و گر
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که داشتم به    ی بود. تازه هضم شده بود اما درست، روز  دهیرس

و آرامشم    شدیم  دایزن پ  نیا  یباز سر و کله  دمیرسیآرامش م

 نوشته بودند: زنِ ضد حال!  رشی. انگار در تقدگرفتیرا م

به   گهی! دی کرد  وونهیپسرم رو د  گم؟ی م  یچ  یش یمتوجه نم  -

 پسرم تا ابد تنها بمونه! ی کرد ی ! کاردهیحرفم گوش نم

 جا خشک کرد. میابروها انیم اخم

  ه؟یمنظورتون چ -

دختر! پسرم زن    یغصه به دلم انداخت  ؟یفهمی! م رهیگی زن نم  -

 ! نمی بیوقت خانواده پسرم رو با وجود تو نم چی من ه ره، یگینم

 د؟« ی شی راحت م رمیگفتم: »بم  تیو عصبان  ی دلخور با

که خودت   هیگند  نیگفت: »نه! ا  ی کرد و بعد با پرخاشگر  سکوت

فراموشش    ،ی دوستش ندار  یو بگ   یباهاش حرف بزن  دی! بای زد

امشی خوا ینم  ،ی کرد برگشتنت  به  هنوز  اون  با  دی !  تو   دیداره. 

 لیاش رو تشکخانواده  د یپسر من با  ؟ی دی! فهمی ر یرو بگ  دشیام

 بده!«

 . حسی ب میاز تعجب گرد شده بودند و پاها میهاچشم
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  گه ی! حواستون هست من دد یمتاسفم براتون. شما از حد گذرون  -

. هر دی! شما دست از سر من و فرهاد بردارستمی شما ن   ی تو زندگ

زندگ دار   ی کدوم  رو  ممیخودمون  تو  دیخوای .  ابد    ی زندگ  ی تا 

 به حال عروستون!  ی وا د؟یپسرتون سرک بکش

به  انگار صدا  آتش  با  بودم  انداخته  »من    ی جانش  گفت:  بلند 

زندگ  یچطور  دونمی م و  عروسم  بهتره    ش یبا  تو  کنم،  برخورد 

. ی پسرم نگه دار  ی هات رو براو حرف   ی دهنت رو االن ببند  پیز

دم از   ؟ی خوایرو نم   شی . مگه تو خوشبختیزنی باهاش حرف م

تو   ست؟ین  نطوری! ای نیرو بب  ش یخوشبخت  دیبا  یزدی م   یعاشق

  ، یبابتش خجالت بکش  دی! بایپسر من رو گرفت   ینده یو آ  یزندگ

م زندگ  ی خوایچطور  ابد   ی خوایم   ؟یکن  یبا عذاب وجدان  تا 

پسرم تنها بمونه؟ دو ساله خواب و خوراک ندارم، پسرم به زور 

رو حل نکرده،    زی! رفتنت همه چی! پسرم رو گرفتزنهی بهم سر م

 تاده.«اف مونی گتو زند شهیهم اتهیسا

 ، ی پوزخند از هر زهر خند  نیکنج لبم نشسته بود و ا  ی پوزخند

 بود. زتریت
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  د یمطمئن باش  شه،یهاتون فراموش نموقت حرف  چیشما هم ه   -

 من نشسته.   یکل زندگ  یشما رو ی هیسا

شکسته بود اما   اریبزند که ادامه دادم. قلبم بس  یحرف  خواست

بگذارم فرهاد تنها    توانستمینم  گفت،ی را راست م  اشییجا  کی

 بماند، خودش را عذاب دهد.

از او،    ی و خانواده بود چون هدف من از دور   یخوشبخت  قیال  او

  ی زیداشته باشد... چ  یبود. که بگذارم زندگ  نیجدا شدن از او، هم

 به او بدهم.  توانستمی را من نم

 . زنمی من باهاش حرف م -

و زنده بشوم اما حاضر بودم    رمیقرار است بم  دانستمی م  نکه یا  با

م  نیا و  داشتم  دوست  را  فرهاد  چون  بکنم.  را   دانستمی کار 

عشقم را به او از دست بدهم. اگر عاشقش    توانستمینم  وقتچیه

خوشبخت م  اشی بودم،  دق  خواستمیرا  را   نیهم  دیبا  قایو  کار 

 .کردمی م

 نیا   ترع یبهتره سر  که شوکه شده باشد گفت: »خب... باشه.  انگار

 .« نمیپسرم رو بب ی غم و غصه تونمینم گهی. دی کار رو بکن
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  ، یکردم و بعد از خاموش کردن گوش  یاز او خداحافظ  ی سرد  با

و خشم وجودم را فرا    ت یجمع شد و عصبان  میهااشک در چشم

تخت پرت کردم و بعد سرم را با دستانم    ی را بر رو   یگرفت. گوش 

 . ختمیگرفتم و اشک ر

صدا  مطمئن ب  میبودم  م  رونیبه  اتاق  هم  دیرسی از  االن   نیو 

 . خواستمیرا نم ن یو من ا شدی مامان وارد اتاقم م

 شکست، ی زن را تحمل کنم، دلم را م نیا یرحمی ب  توانستمینم

 ! شکستی بد م

چقدر دردناک بود فکر کردن به .  دمیحرفش لب گز  دنیشن  با

 آن.

باهاش حرف بزنم تا گذشته رو کنار بذاره و   خوامی نه فقط م  -

  د یبرگشتنم ام  یبهش بگم برا  خوامی رو به جلو حرکت کنه. م

 تموم شده. زینداشته باشه، همه چ

 شد.  رهیخ میهابه چشم هیچند ثان ی برا

زنگ    ،یکنی م  تیباز خودت رو اذ   ی دار  نم یخداشاهده اگر بب   -

 ! رسمی و حسابش رو م زنمی م
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 انداختم.  نییزدم و سرم را پا یتلخ لبخند

 باشه مامان...  -

به موال، موال   یشیم  تیاذ  ی دار  نمی گفتم! اگه بب  ی آهو جد   -

. همونطور  کنمی م  اهیاون زن روزگارش رو س  یدر خونه  رمی م

اذ تو رو  اذ  تیکه  باکنمی م  تشیکرد،  که    یجواب هر عذاب  دی. 

 بهمون داده رو بده. 

 رو گرفتم و نوازش کردم. دستش

و   ست یذره آروم باش. من خوبم. دو سال زمان کم ن   کیلطفاً    -

  گه یبه همد  ستیکنار اومدم. قرار فقط حرف بزنم، قرار ن  ی تا حد

احساس دوست داشتن    نیا  م،ی هم رو دوست دار  ی. ولمیبرگرد

. فقط هضم  شهی وقت فراموش نم  چی . هشهیوقت تموم نم  چیه

 .شهی تر مکردنش و باهاش کنار اومدن راحت

 فرستاد.  رونیرا با صدا ب نفسش

. حاال ستمین   یمن راض  ی بش  تی. اگه قراره اذگهیمن گفتم د  -

خودته؛ اما بدون    ی. زندگیکن  کاریچ  ی خوا ی م  یدونیخودت م

از خانواده جدا شده. ه  یزندگ در    یحق  چیه  ،ی تیمسئول   چیما 

بگذره تا اون    ی شتریزمان ب   دیفرهاد هم با   ی . برای برابرشون ندار
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مهم    هیکن، فقط بق  کرهم به سمت جلو حرکت کنه. به خودت ف

 احساس خودت هم مهمه. ی. خودت هم مهمستنین

 نشست.  میهالب ی رو  ی نیلبخند غمگ  

نشدنم به خاطر    تیاحساس خودم، به خاطر اذ  نیبه خاطر هم  -

  کنم یآرامشم، جدا شدم! مطمئن باش من به خودم هم فکر م

که    دونمی م  یرو ندارم. ول  دنی تحمل زجر کش  گهیچون واقعاً د 

خودم   تونمی . مرهیگی فرهاد بشم دلم آروم م  یاگر باعث خوشبخت

ستم  دلش رو شک  نکهیجدا شدن ازش ببخشم. به خاطر ا  ی را برا

 مامان؟  یفهمی ببخشم! م

همه   ی باهاش حرف زد  نکهیبعد از ا  یباشه، باشه حرف بزن؛ ول  -

د  زیچ شده.  ن  گهیتموم  م  ستیمهم  کنه،    کاریچ  خوادی فرهاد 

مامان    ستیدست خودشه. مهم ن  ارشیخودشه، اخت  یچون زندگ

چ حرف  گهیم  یفرهاد  اون  از  بعد  زد  زنگ  هم  وقت  هات  هر 

دست از   هک  دمیبه خودم. خودم جوابش رو م  یدی رو م  یگوش

 سرت برداره، دست از سرمون برداره! باشه؟ 

 تکان دادم.  ی هم گذاشتم و سر ی را آرام بر رو میهاچشم 

 باشه.  -
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از سقف تا کف ساختمان   میهاو مردمک چشم  دیلرزی م  میپاها

 . ردکی را نظاره م

 ییبایو ز  یتلخ  نی خانه وارد شدم، در ع  نیکه  به ا  ی بار  نیآخر 

 ام را تمام کردم. عاشقانه  ی رابطه

. پس به  رومیم   دنش یخبر داده بود که امروز عصر به د  مادرش

 حتم در خانه بود.

را بزنم   میهاحرف عیسر خواستمی نگرفته بودم. م یخودم تماس 

  د یکردنش ام  یزندگ  ی برا  خواستمی را تمام کنم. م   زیو همه چ

وقت بود که در وجودم    یلیخ  دیام  یهاشهیر  کهیبدهم. در حال

 خشک شده بود. 

 دیاو را به ام  دی. بارمیبگ  ی گری را از نفر د  دیام  توانستمیاما نم 

 .کردمیداشتن دعوت م

از    ییصدا  نکهیگرفتم. بدون ا  ی قیزنگ در را فشردم و نفس عم 

 شود در باز شد.  ده یشن فونیآ

را محکم به کف دستانم    میهارا مشت کردم و ناخن  میهادست

به در خانه صد بار جان    دنیو تا رس  دیلرزی م  میفشار دادم. پاها

 دادم و زنده شدم.
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فرهاد قلبم   ی زدهنگران و شگفت  ی چهره  دنیباز شد و با د   در

 تش اصالح نشده بود.. نگاهش از غصه و درد پر بود و صورختیر

  ی زیاز چ  دنشیخانه کرد و راه نفسم را بست. د م یبغض در گلو 

 تر بود. سخت کردمی که فکر م

 سکوت خفه کننده را شکستم.  نیلب باز کردم و ا یبه سخت  

 سالم.  -

  ا ی. ب اش گفت: »سالممردانه  ی باز کرد و با همان صدا  شتریرا ب  در

 تو.«

صدا  اما محکم  لحن  با  نگاهش  در   یکی  شیرنگ  غم  نبود. 

 زده بود.  رتیبعد دو سال ح  دنمیو از د   شدی م  دهید  شیهاچشم

انداختم. اضطراب و استرس وجودم را    نییو سرم را پا  دمیگز  لب

 مبل گذاشتم و نشستم.  ی رو را فمی فرا گرفته بود. ک 

لت  و گفت: »حا  دیکش  شیهاشیدستش به ر  یپرتبا حواس  فرهاد

 چطوره؟« 
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  نکهیسخت بود حرف زدن و گپ و گفت کردن. مخصوصا ا  واقعا

توانا  ی برا  یادیز  ی هاحرف اما  بود  کردن   ییگفتن  صحبت 

 . مینداشت 

 کش دادم. ی لبخند ی کنج لبم را برا ی سخت به

 ؟ ی خوبم. تو چطور -

  ی شده بود اشاره کردم رو رهیام خبه چهره قیبعد به او که عم و

 . ند یبنش امی رومبل روبه 

 پا انداخت. ی نشست و پا رو فرهاد

حرف   ی خوایداد و گفت: »مامانم گفت م  رونینفس را ب  باالخره

 شده؟« یچ ؟یبزن

 دوار یام   دیجان به لب شده بود. شا  نجایبه ا  دنم ی واقعا تا رس   انگار

داشته باشد،   دی را دوست نداشتم که به برگشت من ام نیبود و ا

 نبود.  ر یچون امکان پذ

 گذاشتم.  میپاها ی را بر رو  میهازدم و دست  ی لبخند

م  - ول  خواستمی آره.  بزنم.  ا  یباهات حرف  شروع   ی نطوریبذار 

 ت؟ یبا زندگ  ی کار کرد  یچند وقت چ نیکنم، ا
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متوجه  ینگاه تازه  و  انداخت  سالن  اطراف  و   ینظمیب  ی به 

 خانه شدم.  یشلختگ

 کنج لبش نشست.  ی پوزخند

 منظورت از چند وقت، دو ساله؟ -

را به دندان گرفتم و بعد سر باال کردم و نگاهم را به نگاهش   لبم

 دوختم.

 ؟ ی کار کرد یآره. چ -

 کرد.   هیرا باال داد و بعد به مبل تک شیابرو ی تا

 خونه.  ن، یباشگاه، تمر -

سوال را بپرسم گفتم: »با    نیا  خواستی که واقعا دلم نم  یحال  در

 ؟« ی آشنا شد یکس

 گرد شد.   تی از عصبان شیهاچشم بارنیا

 آشنا شدم؟!  ی با کس -

 کرد.  یعصب ی ابعد خنده  و

  شدم؟ی آشنا م  یبا کس دیبا -
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ن  از آمده خوشم  به وجود  بودن،    امدهیجو  بود. احساس معذب 

مخفه باکردی ام  اما  ا  میپا  ی وقت  د ی.  از  ب  نیرا    رونیخانه 

 . زدمی فرهاد کنار م  ی گذشته را برا گذاشتم،ی م

 ؟ی آشنا نشد یچرا با کس -

ا  نگاهش عصبان  نکهیبا  نم  ت یاز  اما  بود  و    توانستی پر  غم 

 را پنهان کند.  اشیناراحت

 ؟« ی آشنا شد  یگفت: »تو با کس کالفه

 فرستادم. رونیدهانم را قورت دادم و نفسم را ب آب

 نه.  -

مبل گذاشت و حق به جانب گفت: »پس    ی دسته   ی را رو  دستش

 من بشم؟« یچطور توقع داشت

 .«یتا ابد تنها بمون  یتونی اما دلخور گفتم: »نم ی جد

 کرد. میهاچشم  خیبه جلو خم شد و نگاهش را م کالفه

 آهو؟  نجایا ی چرا اومد قایدق -

جد  من »م  ی هم  د  یدونی گفتم:  بهم  ما   م،یگردی برنم  گهیکه 

 درسته؟« 
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نگاه کردنم برنداشت؛    ره یسکوت کرد و دست از خ  هیچند ثان   ی برا

اش را دوست نداشتم.  حالت چهره   نیزد که ا  ی اما بعد پوزخند 

 دانستمی که م  یاما حق داشت... حق داشت پوزخند بزند در حال

نم عوض  فرهاد  است.  ناراحت  و  شکسته  درون  بلکه    شدیاز 

سخت بروز    ییجدا  کیرا بعد از    اشی درون  یناراحت  توانستینم

 .رفتی دهد، پس از آن طفره م 

 .« میگردی تکان داد و گفت: »برنم ی سر

م  قلبم کش  ی برا  میهاو دست   دیکوب ی بلند  آغوش  پر    دنشیدر 

بود که هردو بعد از   لیدل  نیمعذب بودن به هم  نیو ا  دیکشی م

لمس شدن   ی و تشنه  میخواستیرا م   گریهم د  تینهای دو سال، ب

 نبود.  ری. اما باز هم امکان پذمیرا داشت گرید کی و حس کردن 

اشک  سخت به  آن    ختنیفرور   ی اجازه  میهابود  از  اما  ندهم، 

اسخت چشم  نیتر  حالت  که  غمگ  میهابود  ندهم،    نیرا  نشان 

  قا یاما موفق نبود. چون من دق  کردیکه فرهاد م  ی مثل کار  قایدق

 .گذردی چه در دلش م دانستمی م

 ؟یآشنا ش  یبا کس ی خوایخب پس چرا نم -
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  ی با کس   خوامینم  گهیبه ظاهر خونسرد گفت: »چون د   ی لحن  با

 آشنا بشم.«

 کنج لبم نشست.   نیغمگ ی لبخند

 ؟ ی رو زد  زیهمه چ د یکابوس بودم برات که ق نقدریا -

آشنا بشم    یبا کس  خوامی نم  نیا  ی گفت: »برا  ت یبار به جد  نیا

وجودم تو رو    ی همه   ی و تا وقت  کنم ی چون که هنوز بهت فکر م

 آشنا بشم.« یبا کس تونمی گرفته، نم

که بفهمم  قلبم از جا کنده شد و بدون آن  شیهاحرف   دنیشن  با

. نفسم  دیدستم چک  ی از کنار چشمم سرخورد و رو   یاشک  ی قطره 

 جواب را نداشتم.   نیشده بود و انتظار ا دهیبر

 را با زبان تر کردم. لبم

 ... دونمی فرهاد... من... من نم -

نبود.    تیعصبان  ای  یاز پوزخند، اخم، کالفگ  ی خبر  گرید  بارنیا

را    اشیشگیهم  یغم داشت و صورتش مهربان  شیهابلکه چشم

 . دیلرزی ام مو چانه ختمیری. اشک مدادی نشان م
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  دیچطور بگم. اما با  ایبگم...    یچ  دونمیادامه دادم: »نم  یسخت   به

.  کنمی ... خواهش می حذف کن  ت یمن رو از زندگ  ،یتمومش کن

رو بکن    ت یخوبت و زندگ  ی هاخاطره  ی چهمن رو بذار تو صندوق

شد، در اون صندوقچه رو باز کن و بذار    تری عاد  زیهمه چ  یو وقت

 عذابت بده.«  نکهینه ا نهیبش تلب ی با اون خاطرات لبخند رو

 . دیکش یآه

 یکیوجودم با تو    ی باعث شد، همه  تیخوب  ،ی خودت باعث شد  -

آهو من نفس نکشم    ؟یفهمینفس نکش. م   یبشه... انگار که بگ 

 . رمیمی م

هزار   شیهاحرف  دن یبا غم بسته شد و وجودم از شن  میهاچشم

بود که تا االن   ییهاحرف  نیترمن عاشقانه   ی خدا  ی تکه شد. وا

 ها.آن نیترلبته دردناکبودم و ا دهیاز او شن

سخت  هوا به  ر  یرا  ا  میهاهیبه  »نگو  گفتم:  و   ی نطوریرساندم 

...  یمن رو حذف کن   دیبهم گوش بده. با  کنمی فرهاد... خواهش م

زندگ  دیبا ایبرس  تی به  م  ی نطوری.  . من هم بهت  یشیافسرده 

من    ی. اما زندگ ی لیتنگ شده، خ  یلیدلمم برات خ  کنم،ی فکر م

زندگ تو  تو فرق داره.  از من و حاال که   قبل  یداشت  یخوب  ی و 
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آت  نیا  نم یبی م گرفتم، وجودم  ازت  فرهاد. من    رهیگی م   شیرو 

زندگ  ی نطوریا چرا  که  دارم  وجدان  عذاب  ابد  خراب   تیتا  رو 

  کنم، ی پس فراموشم کن، ازت خواهش م   ی کردم. اگر دوستم دار

 .«ریگرو از خودت ن ی خوب و عاد یفرصت زندگ

 .سپردی گوش م میهاتک حرفو به تک کردی نگاهم م  ی جد

 آهو؟  یگذشته رو فراموش کن یتونی تو م -

نم  یدرحال گلو  توانستمیکه  به  بغض  و  چنگ   میفراموش کنم 

 دست به دامن دروغ شدم.  تیبا جد زد،ی م

بهم کمک کرده،   یلیدو سال خ  نیفرهاد. ا  تونمی . متونمی م  -

با بهتره.  بخوا  دیمن حالم  اگر  فقط  باشه،  بهتر   ی تو هم حالت 

 امکان داره.

 . کنمی باور نم -

و از    رمیرا بگ  شیهادست   خواستیدادم و دلم م  رونیرا ب  نفسم

 نگاه کنم.  شیهابه چشم کینزد

 ... یباور کن دیبا -

 رنگ باخت.  دیشد و ام یرنگ نگاهش عصب دوباره
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 حله؟  زیهمه چ رم؟یزن بگ پس برم  -

 یانداختم و با سکوتم موافقتم را اعالم کردم. درحال  نییرا پا  سرم

تو    ی گریزن د  خواهدی که نه! دلم نم  دیکشی م  ادیکه وجودم فر

مغزم گوش    ی و به ندا  کردمیرا داشته باشد. اما او را ساکت م 

 .کردمی م

قرار بود از من که   شه؟یم  یتو چ  یآهو؟ خوشبخت  یپس تو چ  -

تر باشه؟ از دست  راحت   تی زندگ  ، یآرامش داشته باش  ،ی جدا شد

نفس راحت   ؟یشد؟ خوشبخت   یچ  ؟یاما چ  ،یمادر من راحت بش

 !؟یکشی م

غرق شده    شی هاکه در عمق چشم  یرا باال گرفتم و درحال  سرم

راحت فرهاد،  »آره  گفتم:  تحمل  بودم  از  بودم  خسته  من  ترم. 

برنده بود که بهت    قیعم  نقدریاما درد من اکردن. متاسفم،   و 

 درکش کنه.« تونهی نم چکسی. هیدرکش نکن دمیحق م

  ی کیآهو؟ با من نشد، با    یدونی نم  یخوشبخت  ق یخودت رو ال  -

و کهنه بود، ذهن    ده یذهن خانواده من، پوس   شه؟ی هم نم  گهید

 .  ست یقطعا ن نطوره؟یهمه ا

 ازدواج کنم فرهاد.« خوامی گفتم: »من نم حالیو ب ی جد
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 آهو. خوامی من هم نم -

  تیزندگ  ی اگر من تو  ،یازدواج کن  ی خوای نه! تو به خاطر من نم  -

حاال با   ی. ولی و خوشبخت بود  یخانواده داشت  ک ینبودم تا االن  

  ی چه حس بد  یدونی ازت گرفته شده، م  هانیا  یوجود من، همه

 تو؟ ی برا شهیم جهی نتی ما ب ییجدا نکه یا ده؟ی بهم م

نفسم در   یکینزد  نیمبل بلند شد و کنارم نشست که از ا  ی رو  از

 حبس شد و ضربان قلبم شدت گرفت.   نهیس

جدا    دیچرا با  م؟یاز هم دور بمون  دیچرا با  ستجهی نت یخب اگر ب  -

 آهو.  می. بذار بهم برگردم یباهم بمون   میتونیچرا؟ م م؟یبش

  ی و سرم را با غم  دمیکه کنار کش   ردیرا بگ   میهاکرد دست   قصد

 انداخت بود تکان دادم.  هیکه در وجودم سا

. نه  دهی عذابم م  نیبوده و ا  جهی نتی تو ب  ی نه فرهاد! گفتم برا  -

تو هم    خوامی. مییجدا  نیاز ا  دم یمن... من به هدفم رس  ی برا

توجه کن و نذار تا   تی به خوشبخت کنمی ... ازت خواهش میبرس

  ت ی زندگ  ی آخر عمرم عذاب وجدان داشته باشم که با وجودم تو

 کردم. تتیاذ

 مبل نشست.  ی با عقب گرد من بلند شد و با اخم رو فرهاد
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نم  - هم  م  نم ی بب  تونمی من  تنها  آخر  ازدواج  یمونی تا  تو  اگر   .

 ! کنم یمن هم ازدواج م ،ی کرد

 شد.  از تعجب گرد میهاحرفش، چشم دنیشن با

 !؟یچ -

 بود.  ی بار سرد و جد نیا نگاهش

ن   - بخوا  نجایا  ی ومدیمگه  ازم  زندگ   ی که    ی عنیبرسم؟    میبه 

رو ازت    نی! پس من هم همگهید  رمیبرم زن بگ  یبگ  ی خوا ی م

آهو. چون   کنمی... من هم ازدواج می ازدواج کرد   ی. وقتخوامی م

  شه،ی . اگر با من نمیهست  یخوشبخت  قیتو هم به اندازه من ال 

 بشه.  گهی نفر د کیبا  دیبا

که به او گفته   ییو بغض کرده بودم. از آن جا  دیلرزیم  امچانه

نم ازدواج  ا  کنم،یبودم  ازدواج   لهیح  نیاز  تا  بود  استفاده کرده 

 کند.  یخالص قطع ریت کی نکردنش را با 

 ! کنم یمن هم نم  ،یکنیچون تو ازدواج نم یعنی

 گذاشتم.  گرید ی را محکم بر رو میهاچشم

 .هیات نامردفرهاد... خواسته هینامرد -
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 نگاهش ادامه داد. تیهمان جد با

 !هیجدا شدنمون نامرد -

 مبل بلند شدم.  ی از رو زدیچنگ م میکه به گلو یبغض  با

 هام رو زدم. لطفاً بهشون فکر کن. من حرف  -

س  فرهاد به  دست  و  شد  بلند  م  نهیهم  »اگر  به    ی خوایگفت: 

برسخواسته کن   ی به خواسته  د یبا  ،ی ات  توجه  هم  تو  یمن  تا   .

 .«کنم یمن ازدواج نم  ،یازدواج نکن

 . دیچکی م می هااز چشم اشک

 نگو... بسه.  -

 تمام حرف من آهو.  نیا -

ازدواج کنم. اما    تونمی دهانم را قورت دادم و گفتم: »من نم  آب

و چون    ی خوای رو ازم م  نیا  یدون ی رو م  نی... و چون ایتونی تو م

! لطفاً  ست یاما نه! درست ن  یرسیات متو هم به خواسته  شهینم

 .«رمیم  گهیهام فکر کن. من دبه حرف
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  چیاول را برداشتم تا از سالن خارج شوم که گفت: »من ه   قدم

 دم، یتو رو د  ی آهو. هر وقت خوشبخت   گردمیوقت از حرفم برنم

 .«رم یزن بگ خورمی قسم م

 زد،ی چنگ م  میکه به گلو  یرا مشت کردم و با بغض  میهادست

 گفتم: »خداحافظ.«

 بود.  ی بار سرد و جد نیا نگاهش

ن   - بخوا  نجایا  ی ومدیمگه  ازم  زندگ   ی که    ی عنیبرسم؟    میبه 

رو ازت    نی! پس من هم همگهید  رمیبرم زن بگ  یبگ  ی خوا ی م

آهو. چون   کنمی... من هم ازدواج می ازدواج کرد   ی. وقتخوامی م

  شه،ی . اگر با من نمیهست  یخوشبخت  قیتو هم به اندازه من ال 

 بشه.  گهی نفر د کیبا  دیبا

که به او گفته   ییو بغض کرده بودم. از آن جا  دیلرزیم  امچانه

نم ازدواج  ا  کنم،یبودم  بود    لهیح  نیاز  ازدواج استفاده کرده  تا 

 کند.  یخالص قطع ریت کی نکردنش را با 

 ! کنم یمن هم نم  ،یکنیچون تو ازدواج نم یعنی

 گذاشتم.  گرید ی را محکم بر رو میهاچشم
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 .هیات نامردفرهاد... خواسته هینامرد -

 نگاهش ادامه داد. تیهمان جد با

 !هیجدا شدنمون نامرد -

 مبل بلند شدم.  ی از رو زدیچنگ م میکه به گلو یبغض  با

 هام رو زدم. لطفاً بهشون فکر کن. من حرف  -

س  فرهاد به  دست  و  شد  بلند  م  نهیهم  »اگر  به    ی خوایگفت: 

برسخواسته کن   ی به خواسته  د یبا  ،ی ات  توجه  هم  تو  یمن  تا   .

 .«کنم یمن ازدواج نم  ،یازدواج نکن

 . دیچکی م می هااز چشم اشک

 نگو... بسه.  -

 تمام حرف من آهو.  نیا -

ازدواج کنم. اما    تونمی دهانم را قورت دادم و گفتم: »من نم  آب

و چون    ی خوای رو ازم م  نیا  یدون ی رو م  نی... و چون ایتونی تو م

! لطفاً  ست یاما نه! درست ن  یرسیات متو هم به خواسته  شهینم

 .«رمیم  گهیهام فکر کن. من دبه حرف
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  چیاول را برداشتم تا از سالن خارج شوم که گفت: »من ه   قدم

 دم، یتو رو د  ی آهو. هر وقت خوشبخت   گردمیوقت از حرفم برنم

 .«رم یزن بگ خورمی قسم م

 زد،ی چنگ م  میکه به گلو  یرا مشت کردم و با بغض  میهادست

 گفتم: »خداحافظ.«

 را گرفت.  میجلو فرهاد

 . ریوقت از خودت نگ چیرو ه نی. ای هست یخوشبخت قیتو ال  -

 تکان دادم.  ی زدم و سر ی لبخند  ی سخت به

 ممنون.  -

کردم و    یکنار لبش نشست. از او خداحافظ  ی هم لبخند محو  او

 جدا شدم.  دیکشی پر م شی که برا ی با قلب

 تر.و نداشتنش سخت دنشیهربارش سخت بود و د ییجدا

و نگران    دیدویکه به طرفم م   دم یو مامان را د  دمیخانه رس  به

 است. 

 شد؟  یسالم چ -

 . دمیکش  یقیرا در دستانم فشار دادم و نفس عم  فمیک  بند
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 تکان دادم.  نیبه طرف ی د یرا با ناام  سرم

که زدم گفت اگر من ازدواج نکنم، اون هم    یبعد اون همه حرف  -

 . کنهیازدواج نم

 مامان گرد شد و دهانش باز ماند.  ی هاچشم

 !؟یچ -

 دادم. رونیب یزدم و نفسم را با کالفگ  ی پوزخند

شرط    نیکه ا  کنمیمامان. اون مطمئنه من ازدواج نم  ن یآره هم  -

 . رو گذاشت

نداره! تو حرفت   تیاهم  هانی. شرط و مرط و ا ستیاصال مهم ن  -

زد  زندگی رو  زندگ  ی .  مربوطه،  خودش  به  هم  یفرهاد  به    تو 

 خودت. باشه؟

با  دانستم،ینم نبودم.  م  دیمطمئن  فکر  موردش  . کردمی در 

را نداشتم و    طش یازدواج کنم! من شرا  ی نطوری که هم  شدینم

 .میشدی من و فرهاد، ما نم نیهم ی برا

 بگم مامان.  یفعال چ دونمی نم -
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تموم شده   گهیگفت: »فقط بهم قول بده که د  یبا درماندگ   مامان

 رو به مادرت قول بده.«  نیبا اون خانواده. هم زیهمه چ

 .دمیاش را بوسزدم و گونه ی لبخند

 من خوبم مامان. -

حل نشده    یو هنوز مشکل  کردیخبر نم  ندهی. چون آدادمی نم  قول

به   با  داد؛ی ادامه م  اشیدندگکیبود و فرهاد    یفکر  کی  دیاما 

 باشد.  جهینت یب امییجدا خواستمی. نمکردمی م

                      

 انیم  یمادر فرهاد، اخم  ی شماره  دنیزنگ خورد با د  امی گوش

 جواب دادم. تی و عصبان ینشست. با کالفگ  میابروها

 سالم!  -

 . د یمحکمش به گوش رس ی صدا

 بده؟   جهیو نت  یسالم! مگه قرار نشد حرف بزن  -

پرس  نیا احوال  نم  یزن  انتظار  او  از  که  البته  نبود!  .  رفتیبلد 

را   میمامان صدا  خواستمی مجبور بودم آرام صحبت کنم چون نم

 . شدیو دعوا م  گرفتی را م یبشنود وگرنه گوش
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 هم حرف زدم اما...  یمن حرف زدم. کل -

شرط گذاشته تا آهو ازدواج نکنه، من ازدواج   نکه یا  ؟یاما چ  -

  دایرو برام پ  یکی  دیاگر ازدواج کرد، خودش با  نکهیا  کنم؟ینم

رو   کنم ی م  یکه من معرف   ییکدوم از دخترها  چیکنه! فرهاد ه

 مگه!؟ هی! بچه بازخوادینم

به    میهادندان م  دمیی سا  گرید  کیرا  از   د یکل  ی هادندان  انیو 

ازدواج نمشده   ن یهم  ی برا  کنمیام گفتم: »فرهاد مطمئنه من 

 .«گهیرو م هانیا

کنم، لرز به    یرا معرف  ی کس  دی که گفته بود خودم با  یقسمت  اما

  یازدواج اجبار  نیا  ریتا از ز  کردی م  ی جانم انداخته بود. هرکار

بر من وارد  ی داشت چه فشار  د یدی خودش را خالص کند اما نم

 . شدی م

 گوشم را پاره کرد.  ی پرده ادش،یفر ی صدا بایتقر

 خب ازدواج کن! ازدواج کن و ما رو خالص کن!  -

منطق داشت    ی ازن نه ذره   نیکنج لبم نشست. ا   ی قیعم  پوزخند

 احساسات! ی او نه ذره
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 . شمی زنش م کنم، ی م دایرو پ یکی رمی چشم حتما. االن م -

 بحث کردن با او را نداشتم.   ی حوصله  گریرا درآورده بود و د  کفرم

 یندارم دختر جون! دارم جد  ی و بچه باز   یشوخ  ی من حوصله  -

 کن و ازدواج کن.   دایرو پ یکی گم،ی م

 مثل شما باشه.  یکیاره مخصوصا اگر مادرش  -

من سرک   یدر زندگ  ی ادی. او زها شکسته شده بود احترام  گرید

 .کردی م یبود و فضول  دهیکش

  یکیرو بس کن که    ی خشونت گفت: »حق هم داره. زبون دراز  با

 .« ادیب رتیگ

 . م یرسینم ییما به جا -

  ی فکر  کیرا قطع کنم گفت: »خودت    یکه خواستم گوش   نیهم

! پس ی دیکارها رو انجام نم  نی . فرهاد باور داره که تو ایکنی م

. مگه تو  دهی و دم به تله م  ی بندی با انجام دادنش، دستش رو م

 ی خوشبخت شه، ها؟ لطفاً به فرهاد فکر کن، به مرد  ی خواینم

 .«کنه رو ب شی و بذار زندگ ی که دوستش دار

 قلم را خوب بلد بود. کی نیو ا کردی م ی با احساساتم باز داشت
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 . ریشبتون بخ -

گوش   و م  یبعد  درد  مغزم  کردم.  قطع  چشم  کردیرا   میهاو 

 نیو ا  شدیعذاب م. فکر به فرهاد کم کم داشت مثل  سوختی م

 خودم قدغن کرده بودم. ی بود که آن را برا ی زیچ قایدق

خوب فکر   توانستمی. فعال نمدیکشی و طول م  کردمی فکر م  دیبا

 ... یو شرط فرهاد احمقانه بود ول شنهادی. پرمیبگ  می کنم و تصم

 ماه بعد  کی

 نه؟  ای یکنیآهو؟ قبول م ی دیجواب م یچ -

را به مامان دوختم و   امرهی. نگاه خآمدی باال م  یبه سخت   نفسم

 .«دونمیگفتم: »من... من نم

 را گرفت.  میهازد و دست ی لبخند

بود  - نکرده  رو  فکرهات  خوب  ؟ی مگه    مش، یشناسیم   ه، یپسر 

با   دهی م  یمعن  هاشتیاذ  ی . االن همهمیدیبزرگ شدنش رو د

 تونستهی اصال از ته دل نبوده. اون دوستت داشته و چون نم  نکهیا

تا احساساتش رو   نداختهی برادر دستت م  کیداشته باشدت مثل  

 خفه کنه. 
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چطور او را    دانمی به پوزخند نبود. نم  شباهتی زدم که ب  ی لبخند

  نقدریهفته ا  نی. اکردیم  ی از او طرفدار  نقدریدوست داشت و ا 

و رعشه به   دمی دیهرشب خوابش را م  ابیتقر  گفت یکه از او م

 . افتادی جانم م

 تیاز او اذ  نقدریکه او مرا دوست داشته باشد. ا  کردمی باور نم  من

 یآن را عشق تلق  وجهچیبه ه  توانستمی بودم که نم  دهیو آزار د

ا مامانم،  اما  نم  نگونهیکنم  خودش   کردیفکر  پوست  در  و 

 . د یگنجینم

قبول کردنم داشتم، فرهاد بود. حاال که    ی که برا  یلیتنها دل  و

  کردم،یبود، ازدواج م  رفتهیشده بود و آشنا بود و مرا پذ  دای پ  یکس

و   شدی رو به جلو باز م  اشی و راه زندگ  کردی فرهاد هم ازدواج م

 .کرد ی از فکر به گذشته خارجش م

 کرد.  ترقیلبخندش را عم مامان

چقدر خوشحاله. منم دوست    یدونی بگو خاله منتظر خبره. نم  -

 . یهست یخوشبخت قی. تو ال زمیعز نم یبب  تو یدارم خوشبخت

چون از    کردمینم  اش ی تلق  یکنار آن مرد؟ خوشبخت  یخوشبخت

احساس بچگانه بود که    ک یبه قول مامان    دیاو متنفر بودم. اما شا
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 گرید   کی شکل گرفته بود و مدام دنبال انتقام گرفتن از    یاز بچگ

 .میبود

 دادم و گفتم: »قبول کن.« رونیب یرا با کالفگ  نفسم

خودم    ی و مدام برا  کردمی هفته بود که داشتم فکر م  کی  باالخره

فرهاد   ی نده یلحظه هم به آ  کی  توانستمی و نم  آوردمی م  لیدل

 فکر نکنم. 

ه  و هم  دق  چیخاله  نبود.  فرهاد  مادر  بود.    قایمثل  برعکسش 

 شیآرزو   ی که هر دختر  ی و مهربان، مادر شوهر  یداشتندوست

بود چون مادر فرهاد    لمیاز دال  گرید  یکی  نیا  دیرا داشت و شا

م  امی زندگ خاله  حاال  و  بود  کرده  کابوس  با   توانستی را 

 ببرد.   نیو از ب دیرا بشو زیهمه چ اشی مهربان

را   یتم که زندگمادر شوهر خوب داش کی  ی حرص و عقده  انگار

 دانستم ی شده بودم و خبر نداشتم. اما م  وانهید  دی . شاجهنم نکند 

 د یبنشانم و شا  شیکابوس است اما بلد بودم او را سرجا   نیع  ژنیب

دوستش داشته باشم. به قول مامان، من    ی روز  کی  توانستمی م

 داشتم.  ستو دو  خواستمی را م ی هم خوشبخت

 گفتم: »قبول کن.« یفیضع ی و با صدا دمیدهانم را بلع آب
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و    دیگنجیدر پوست خودش نم  زد.  ی لبخند  یبا خوشحال   مامان

 بودم اشتباه نکند و اشتباه نکنم.  دواریام

 نشسته بود. شیهارا قطع کرد. اشک در چشم یگوش

»وا  جانیه   با گفت:  و  کرد  نم  ی بغلم  باورم  دختر   شهیخدا! 

 .«شهیکوچولوم داره عروس م

  اد یکه در ذهنم فر  ی ز یزدم و بغلش کردم. تمام چ  ی زور لبخند  به

 مامان...  ی و برا کردمیکار را م نیاو ا ی فرهاد بود... برا زدی م

 . هیپسر خوب ژنیدخترم، ب یانشاهلل خوشبخت بش -

از پسش    توانستمی مطمئن نبودم خوب باشد اما م  گفتم؟ی م  چه

  یهم پشت سرم نبود و خاله جلو  ی. حرفبود   یکاف   نیو ا  میایبر ب

 . ستادیای همه کس م

 ی دو تا شد و برا  شیهاچشم  ژنیخبر ازدواجم با ب   دنیبا شن   ترانه

تکان دادم    شیهاچشم  ی به کما رفت. دستم را جلو  هیچند ثان

 گفت: »ها؟«  ج یکه گ

 ا؟« ی به دن یو گفتم: »برگشت دمیخند

 آهو؟ یگیم ی جد  ی دار -
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ب  خواستیم  دلم را  و   یالیخیخودم  بودم  مجبور  چون  بزنم 

به آن اقرار کنم    توانستمیکه در ذهنم حک شده بود و نم  ی زیچ

 بود.  ژنیآزاردهنده تر از ازدواجم با ب

 وارد شدم. یاز در شوخ پس

 .ی جد ی آره. جد -

 چرا؟  -

 حاال. دوستش دارم. ستیمهم ن -

 .دیباال پر شیابرو ی تا

 امکان نداره.  -

را به    لمیفعال دل  توانستمی اما نم  میگویمعلوم بود دروغ م  واضحا

ذهنم را مشغول کرده    ی چون شخص خودش همه  میاو به بگو

 .کردیبود و مغزم درد م

ن  - م  ستیمهم  ازدواج  دارم  من  برام خوشحال    کنمیحاال.  تو 

 ؟ یستین
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را بگم اما زود بود.    قتی با او حرف بزنم و حق  توانستمیکاش م  ی ا

  م ینکرده بودم. آن تصم  ممیتصم  ی را درباره  میهنوز کامل فکرها 

 .کردی را عوض م زیهمه چ

 .کردی ما را عوض م ی همه ی زندگ

 . دیهول کرد و آب دهانش را بلع ترانه

 چرا... چرا خوشحالم!  -

 زدم و بغلش کردم. ی لبخند

 . یمرس -

. ما با هم  دیچه بگو  دیبا  دانستیهم شوک زده بود و نم  هنوز

با ت  ژنیب  ی هیسا  گرید اما خب مس میزدی م  ر یرا  ا  رمانی.    نیبه 

 شده بود.  دهیسمت کش

 است. دخترها ناهار آماده -

 یآمدم و لبخند دلواپس  رونیمامان از آغوشش ب  ی صدا  دن یشن  با

 زدم.

 . میبر -
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عالمت سوال در   یکل  دانستمیزد اما م  ی هم به ظاهر لبخند  او

 ذهنش نشسته است. 

 . خدا رحمم کند. دمیبه سرم کش ی گرفتم و دست  یقیعم  نفس

چند روز در افکارم غرق  نیو من طبق ا مینشست های صندل ی رو

 . رمیبگ  میتا درست تصم  دمیجنگیشدم و با مغزم و احساساتم م

 حواست هست؟ زمیآهو؟ عز -

آمدم و    رونیبابا از فکر به فرهاد و ازدواجم ب  ی صدا  دنیشن   با

 گفتم: »جانم؟«

 ؟ یدی سس ساالد رو م -

 کنم.  یزدم تا نگاه نگرانش را خنث ی محو لبخند

 بابا جون. دیی بفرما -

شدم.    رهیبرنجم خ  ی را به او دادم و به بشقاب دست نخورده  سس

 .نشست میران پا  ی دست ترانه رو

 . یستی ن نجایا ؟یخوب -

برداشتم و    قاشق به زور   کی و چنگالم را  برنج و مرغ را  قاشق 

 . دمیبلع
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 خوبم.  -

 و ترانه معذب بود.  کردی مشکوک نگاهم م  مامان

سرنوشت سازم دور   میذهنم را از فرهاد و تصم  ر یکردم مس  یسع

 را بخورم. میکنم و غذا

                      

 ! چطور... چطور؟ ی رو کرد نکاری ا شهی باورم نم -

 . دیکشی م ادیفر  بایبود و تقر  یعصب   شیصدا

گفتم: »من    یفیضع  ی کنج لبم نشست و با صدا  ینیغمگ  پوزخند

 به قولم عمل کردم حاال نوبت توئه.«

 بود.   یو عصب دارکش  ی هانفس 

 ! ی متنفر ژنی! چرا؟ آهو تو از بی کار رو کرد نیتو واقعا ا -

  یافرهاد توجه  ن یو به لحن بلند و خشمگ  دمی دهانم را بلع  آب

 و مات کرده بودم.  ش ینکردم. عمال او را ک

 داد نزن. من دوستش دارم. -

 ؟یگی م یچ  یمتوجه هست ؟یدوستش دار -
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 نداشت.  تیاهم گریرا زنده کرده بودم اما د رتش یرگ غ انگار

 را از خودم دور کردم. یگوش

 ! یزدواج کن باهاش ا ذارمیمن نم -

بهت نداره   ی. ربطکنم ی گفتم: »م یدر هم رفت و عصب میهااخم

 نکن!« یدندگ کیفرهاد! 

  نقدر ی! بگو ا؟ی کار رو نکرد  نیمن ا  ی آهو؟ بگو که برا  ی اوونهید  -

 ؟ یستیساده ن 

 !خوردی داشت بهم بر م گرید

 بهت نداره.  یمن دوستش دارم! ربط -

چه   کردم،یچه م  دیاما با  گفتمیکه کامال داشتم دروغ م  البته

 گفتم؟ ی م

. همه ی فرهاد و من رو تنها بذار  یبرس  تی بهتره تو هم به زندگ  -

ما تموم شده، باشه؟ به حرف مادرت گوش بده و حداقل    نی ب  زیچ

 مرد و قولش نه؟  ،ی از دخترها شانس بده. تو قول داد یکیبه 
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که   دونمی اش گفت: »مشده   دیکل   گریدکیبه    ی هادندان  انیم  از

به    یدونی که م  دونمی و م  یکن  یرو معرف  ی دختر  ی ستیحاضر ن

 !«دمیحرف مادرم گوش نم

 مطمئن نباش.« یلیو گفتم: »خ دم یرا بلع بغضم

دست  دانستمی م دارد  عصبان   شیهااالن  شدت  از  مشت    تیرا 

 نکند.  تیاذ دارد آرام باشد تا مرا  یو سع کندی م

 آهو؟ یگی م یچ ؟یچ یعنی -

 کردم. یرو سراغ دارم. به مادرت هم از قبل معرف یکیمن  -

 ؟« ی ک ؟یسکوت کرد و بعد ناباور گفت: »چ  هیثان چند

 .زدم ینی غمگ لبخند

 .ریفرهاد. شبت بخ یخوشبخت بش  -

گوش   و تماس  یبعد  به  و  کردم  قطع  ندادم.   شیهارا  جواب 

و قلبم را تکه    دیچکی م   میهاگونه  ی از رو   ارادهیاشک ب  ی هاقطره 

 .کردی تکه م
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نم  شیهاچشم  ترانه باال  نفسش  و  بودند  شده  به  آمدی گرد   .

 .کردی شده بود و حرکت نم رهیخ  واریاز د  ی انقطه 

 و گفتم: »ترانه؟«  دمیدهانم را بلع آب

را به من    سشیبه سمتم برگشت و نگاه نگران و خ  جیو گ   ناباور

 داد. 

 ؟یخوای م یاز من چ ؟یگی م یچ  ی اآهو! متوجه  -

حفظ کردم و دستش را   میهالب  ی بر رو  یرا به سخت  لبخندم

 گرفتم. 

دار  - هنوز هم دوستش   نیا  نهیهم  ی برا  ست؟ین  نطوریا  ی تو 

 .ی آشنا نشد یهمه مدت با کس 

 بزند که اجازه ندادم. یاخم کرد و خواست حرف ترانه

دادنت و مهربون بودنت    تیدوست داشتنت، اهم  شهیمن هم  -

  ی لی. تو خستین  ایدن  نیا  ی تر تو. ترانه، از خودگذشتهدمیرو د

برسم. هم    یتا من به عشق و خوشبخت  ،ی دیکنار کش  شیوقت پ

از    ،یو هم من. اما گذشت  ی دوستش دار  دونمیم   یدونستیتو م

العاده فوق  احساستا من بتونم اون    ی ترانه. گذشت  یعشقت گذشت 
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ازت ممنونم و عاشقتم. اما حاال از   ایرو لمس کنم و تا آخر دن

با تو  و  ب  دیدستش دادم...  بای اریبدستش  ا  یبه کس  دی.    نیکه 

. متاسفم که نذاشتم  یبرس  ی همه سال عشقت رو براش خفه کرد

 یحرف  ی دوستش دار  دمیفهم  یمتاسفم وقت   ،یقرار کنعشقت رو ا

  قش یفرهاد گفتم. از اول هم فقط تو ال   بهنزدم و از عشق خودم  

خودخواه  ی بود من  ا  یو  خودگذشتگ  ی کردم.  از    ی کاش 

 ترانه...   ی دیجنگی عشقت م ی کاش برا ی ا ،ی کردینم

 . دندیلغزی صورت سرخم م  ی از رو  ی گریپس از د  یکی  میهااشک

لبخند    قاًیبار عم  نیا  شد، یمحو نم  میهالب  ی لبخندم از رو  اما

از تصم   زدمی م آن همه    ی جا  یمطمئن بودم و خوشحال  ممیو 

 را گرفته بود.  یناراحت

محو شده بود.    شیابروها  انیو اخم م  ختیریهم اشک م   ترانه

بگو  توانستینم  گرید دروغ  وجودش  در  عشق  ددیبه    گری. 

با او   خواستی. اما نمدیش دروغ بگوبه من، به خود  توانستینم

 .خواستی را نم نیباشد، ا

باهاش ازدواج    تونمیکار رو بکنم. من نم  نیا  تونمی من... من نم  -

 بزرگه. ی ادیات ز خواسته  نیکنم آهو. ا
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 بدهم.  انیپا میهاهقگرفتم تا به هق  یقیعم  نفس

افراد    نیتردو نفر از مهم   یکه خوشبخت  کشمی من دارم عذاب م  -

  تونمی خودم گرفتم ترانه. من هنوز هم م  یرو با خودخواه  می زندگ

سکوت نکن. من از فرهاد   گهی. اما بسه! دی که دوستش دار  نمیب

ترانه و حاال   کنمی وقته گذشتم. من دارم ازدواج م  ی لیگذشتم، خ

 نوبت توئه، نوبت فرهاده.  

با بعض سنگ  جیگ  ترانه و  بود  به حنجره  ین یشده  اش فشار  که 

کار رو باهات   ن یا  تونمی . من نمتونمی گفت: »من... من نم  آوردی م

 بکنم.«

 کردم. ترقیتر فشردم و لبخندم را عمرا محکم  دستش

شما کنار هم    دنید  ی به اندازه   ایدن  نیا  ی تو  ز یچ  چیترانه ه  -

خودخواه باشم و    امخوی نم  گهی. من دکنهی من رو خوشحال نم

برا   زیهمه چ ا  ی رو  تا آخر عمرم    گهیبار د  نیخودم بخوام.  نه! 

 یاگر با فرهاد ازدواج کن  ،یکار رو بکن  نیترانه و اگر ا  ونتمیمد

 . ی عذاب نجات داد  نیاون موقع من رو از ا

 . کردندیاشکش دلم را خون م ی هاقطره 
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دوست    - رو  تو  آهو.  نداشت  دوست  رو  من  من  فرهاد  داره، 

 کار رو باهاتون بکنم.  نیا تونمینم

توجه فرهاد   یتونی . تو مکنمی ازت خواهش م  کنم،ی خواهش م  -

 . یاون رو عاشق خودت کن یتونی م ، ی اریرو بدست ب

 گرد شد.  یترانه با ناراحت ی هاچشم

 دردآوره. یلیخ هانیآهو؟ ا یرو بگ هانیا یتونی چطور م -

 کردم. یتلخ ی خنده 

  دن ی. من دوست دارم و ارزوم ددمیدرد کش  نیاز ا  شتریبمن    -

 . ی که دوستش دار هیکنار کس تی خوشبخت

 تکان داد. نیسرش را به طرف ترانه

ساله فرهاد رو از مغز و قلبم کنار زدم آهو... من...    یلیمن خ  -

 . تونمی من نم

وقت  یدونیم  - م  یکه  حتفهممی م  یگیدروغ  دوست   ی.  اگر 

باش کرده  چال  رو  ب  یتونینم  یول  ، یداشتنت  .  ی ببر  نشی از 

 .یبرس ی که دوستش دار یعشقت رو بغل کن و بذار به کس 
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آوردم.   یدر م  یو گنگ  یجیاو را از گ  کردم،ی داشتم نرمش م  انگار

ا  شیبرا  دانستمی م بود  در   نیسخت  مدام  چون  بکند.  را  کار 

 مانی که دارد به دوست  کردیفکر م  کرد،ی ذهنش به من فکر م

 . کندی م  انتیخ

نبود. چون من از او خواسته بودم، من خواسته بودم    طورنیا  اما

 کار را بکند.  نیا

 ؟ یخوای م یاز ما چ دونهیآهو؟ م دونهی فرهاد م -

 . هم گذاشتم  ی بر رو چشم

معرف  دونه،ی م  - آهو  تا  گفته  کس  یخودش  با  ازدواج   ینکنه، 

 . کنم ینم

 باز ماند.  رتی ترانه از ح دهان

ا  - فرهاد  م  نی آهو!  چون  گفته،  ا  دونستهی رو  رو   نیتو  کار 

  ه یقض  نیزده تا مخالفتش رو با ا  ی ! خودش رو به هر دری کنینم

 آره؟ ،یکنی م یمن رو معرف ی اینشون بده. بعد تو م

دارم  - بب   دوست  هم  کنار  رو  فرهاد  نمیشما  از  من  که  گفتم   .

  کنم یازدواج م  ژنیمن دارم با ب  ؟یکنی گذشتم ترانه. چرا باور نم
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فرهاد هم عمل کردم. پس من رو باور کن... من    ی هاو به شرط 

 مون تموم شده. و فرهاد رابطه

 برم.   دیبگم آهو. با ی زیفعال چ تونمیمن نم -

 بود و با مغز و احساساتش در جنگ بود.  ریدرگ ذهنش

. ی در بر  رشیاز ز  یتونیزدم و گفتم: »باشه. اما بدون نم  ی لبخند

دفعه فقط به احساسات خودت، عشق خودت فکر کن. مردم    نیا

 و من رو کنار بذار.«

  ی معن  نینبود. به ا  میهاموافقت حرف  یتکان داد، اما به معن   ی سر

 . دیبگو دیچه با گرید دانستی بود که نم

                      

 فدات بشم!  ی چقدر خوشگل شد -

حلقه کرده بود.    شیهاداشت و اشک در چشم  یلبخند پهن   مامان

دهانش گذاشته بودم و با نگاهش قربان    ی رورا روبه  شیهادست

 باشد.  دهیرس شی . انگار که به آرزورفتیام مصدقه 
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صورتم   ی بر رو  نهیبغضم را پس بزنم. نگاهم در آ  کردمی م  یسع 

موهادیچرخی م دشده  ونینیش  ی .  بلکه    یمشک  گریام  نبود 

 . دیرسیبه نظر م  ی اقهوه 

زل زده بود. از آن    ی ابود و به نقطه   ستادهیساکت ا  ی اگوشه   ترانه

بود و   ری. مغزش درگگرفتیتماس نم  ای  زدیروز راحت حرف نم

م احساساتش  آرادیجنگی با  تو  ی اساده   شی.  و   ی داشت 

 .کردی م دادیترس ب شیهاچشم

و   آمدی بدش م  ژنی. از ب می که اشتباه کنم، اشتباه کن  دیترسی م

 اتفاقات را باور کند.  نیا ی همه توانستینم

بلند شدم. به سمتش رفتم و    یصندل  ی را پس زدم و از رو  بغضم

 را گرفتم.  شیهادست

 ؟یخوب -

 زد. یگنیغم لبخند

 . ی خوشگل شد -

 گفتم: »خوشگل بودم.« یباال انداختم و به شوخ ی اشانه 

 بلکه از ترس و غم پر بودند.  دندیخندی هنوز هم نم شیهاچشم
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 لباسم رو بپوشم؟ یکمکم کن ی اینم -

 سکوت سرش را تکان داد و همراهم آمد. در

زمان    نیحواسش نبود و در ا. اما ترانه اصال  میاتاق پرو وارد شد  به

 .کردی نم ریس

 ترانه! -

  یاده یلباسم را ببند. لباس کامال پوش  پیپشت به او کردم تا ز  و

دست نه  بودم.  کرده  دلم    شدیم  دهید  میهاانتخاب  گردنم.  نه 

ب  خواستینم ا  ژنیفعال  با  . ندی بب  نگونهیمرا  با او حرف   دیهنوز 

 . زدمی م

خواستگار  از تقر  ی زمان  بود.  شده  عوض  رفتارش  االن    بایتا 

م برخورد  اذ  ی و خبر  کردی مهربان  پوزخندها  تیاز  و  آزار   ی و 

 که دوستم دارد. شدیمخش نبود. کم کم داشت باورم م ی رو

در   ی . روز خواستگاررفتی ام مکه با هر قدمم قربان صدقه   خاله

که من و    تخواسی م   یو به هر روش  دیگنجیپوست خودش نم

 نگه دارد. گریهم د کیرا نزد ژنیب
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 آوردی نم  انیاز فرهاد به م یو حرف کردی عاقالنه تر رفتار م  ژنیب

 دو هفته بود.   نی از او در ا  زیچ نی تربیعج نیو ا

نم  زیچ  همه و  بود  کرده  آماده  مادرم   ن یا   ی اه یثان   خواستیرا 

 . فتد ی ب ر یبه تاخ یعروس

با سادگ  شیپ  ی هفته  و بعد او را بغل    میعقد کرد  یدر محضر 

 .زدیم ادیرا فر یبلکه ناراحت داد ینم یحس چی کردم. بغلش ه

ام ثبت شده باشد اما چه در شناسنامه   ژنیاسم ب  کردمینم  باور

 اتفاق افتاده بود.  نیا خواستمینم ای خواستمی م

  یقد  ی نهیبه خودم در آ  ی ایو نگاه اجمال  دمیکش  یقی عم  نفس

 انداختم. 

ه  یشوق   نه نه  برایجان یبود،  ذوق  نه  بوس   دهید  ی .  و    ده یشدن 

 شدن. 

عروس  انگار مراسم  ا  یلیخ  ی بهی غر   کی  یکه  با  باشد.    ن یدور 

 بار لباس عروس بر تن دارم. نیتفاوت که ا

ب  نگاهم با  آ   یتفاوتی را  خ  نهیاز  ترانه  به  و  که    رهیگرفتم  شدم 

 .کردی نگاهم م
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 آهو؟  یکار مطمئن نیاز ا -

 .دمیبه لباسم کش  ی کردم و دست نییرا باال و پا سرم

 آره. -

 .دیکرد و مرا در آغوش کش بغلم

 . ی کنیکار م یچ ی دار ی بدون دوارمیام -

 . ی از فرهاد فراموش نکن دوارمیمنم ام -

  م یکنی گفت: »فعال در موردش صحبت نم  ن یو غمگ  ی جد  ترانه

 آهو.«

 باشه.  -

  ی ق یلبخند عم  دنمیدر اتاق پرو را باز کرد و با د  جانیبا ه  مامان

 زد.

 من عروس شده. ی خدا! فرشته کوچولو ی وا -

 دستانش گرفت.   نیب  اطیکردم که صورتم را با احت  یتلخ  ی خنده 

خوشحال    نقدری تا حاال ا   شه،ی. باورم نمزمیعز  ی فوق العاده شد  -

 نبودم. 
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  دهیلبخند از ته دلش را ند  نیتا حاال ا  گفت یرا راست م   نیا  و

 بودم.  دهیبودم. نگاه پر شور و صورت خندانش را ند

 ممنونم مامان.  -

 اومده. آقا داماد منتظره.  ژنیب  ا،ی ب  ایب -

را مشت کردم. ترانه دستش   میهاو دست  دمیکش   یقی عم  نفس

 را پشت کمرم گذاشت و مرا به جلو حرکت داد.

 آمده بود.  رونیب تیزد و از آن جد ی لبخند

 دلم.  زیعز یخوشبخت بش دوارمیام -

 .کردی انگار که دعا م گفت،ی را از ته دل م نیا و

شروع به    شگریآمدم و همان لحظه مامان و آرا  رون یاتاق پرو ب  از

 د. کردن  دنیکل کش

د  ژنیب نزد  دنمیبا  و  زد  نگاهش    ترکی لبخند  به  را  نگاهم  آمد. 

 .کردی م تمیموضوع اذ نینداشتم و ا یحس چیدوختم، ه

لبخند رضا  دیصورتم کش  ی را رو  دستش   ی بر رو  یبخش  تیو 

 لبانش نشست. 

 . ی خوشگل شد -
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 ممنون.  -

پا  و را  سرم  عروسم   نییبعد  لباس  ته  به  را  نگاهم  و  انداختم 

و من فرصت هضم کردنش    گذشتی م   عیسر  زی دوختم. همه چ

 را نداشتم. 

 .کردینگاهمان م ی و ترانه با لبخند محو ختیری اشک م مامان

سرم   ی رو  یآن را به آرام   ژنیداد و ب  ژنیشنل را به دست ب   مامان

 و بعد بندش را گره زد. دیکش

 ؟یخوشحال -

چشم   سرم به  و  گرفتم  باال  م  رهیخ  شی هارا  چه    گفتم یشدم. 

 خوشحال بودم؟ خوشحال نبودم. 

 خوشحالم.  -

م  یدروغ  نی دردآورتر  نیا  و که  اصال    م،یبگو  توانستمی بود 

  چینداشتم، ناراحت هم نبودم. انگار ه   یحس  چیخوشحال نبودم! ه

 نداشت.  تیاهم زیچ

.  دم ی دستش را پشت کمرم گذاشت که ناخودآگاه کنار کش  ژنیب

 لبانم کاشتم.  یبر رو  ی ازدهمتعجب نگاهم کرد که لبخند شتاب
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بشوم و   رهیدسته گل را به دستم داد و بدون آنکه به آن خ ژنیب

 ها ذوق کنم، دسته گل را گرفتم. گل دنیاز د

ف  لمیف به  بودم در   کردی م  ی لمبرداریبردار شروع  و من مجبور 

 لبانم نگه دارم. ی را بر رو نم یها لبخند دروغصحنه  یتمام

 . ستمیبود که خوشحال ن دهی شده بود و فهم تر ی هم جد ژنیب

بشوم که به عمرم   یرنگ  اهیعروس س  نیکرد که سوار ماش  کمکم

 بودمش.  دهیند

 کرد.  یآهنگ را بلند کرد و شروع به رانندگ  ی صدا

بدهد و من هم مجبور    رییکند و جو را تغ  یشوخ  کردی م  یسع

دستانم    یکم  شدمی م در  را  گل  دسته  و  دهم  تاب  را  بدنم 

 بچرخانم. 

و   کردمی از فرهاد پر شده بود. مدام او را کنارم تجسم م  ذهنم

  ی که شب عروس  کردمی م  یباف الیخ شهی. هملرزاندمی قلبم را م

نم چشمانم  به  نم   دیآی خواب  شب    یالحظه  توانمیو  لذت  به 

 فکر نکنم.  یعروس
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به او   یچه حس  ندیبب   یفرهاد، مرا در لباس عروس  یوقت  نکهیا

 و من چقدر از ذوق و خجالت قرار است سرخ شوم.  دهدی م

و در سالن بزرگ    رمیبگ  ادیرا    یی بایرقص مخصوص و ز  شیبرا  که

 . می ایعشوه ب شیکننده برقصم و برا  رهیخ ییبا نورها

ماش   نکهیا در  را  و    کیعروس    ن یدستش  نکنم  ول  هم  لحظه 

را به همه نشان   ایزن دن نیهمراهش آواز بخوانم و خوشبخت تر

 دهم.

  ر یهم را با ت  ی هیسا  ینشسته بودم که از بچگ  ی حاال کنار مرد   اما

هم  میزدی م نفر  ی شهی و  خدا   کردمی م   نشی خدا  خود  اما 

م  را  حت   دانستیسرنوشتمان  ذه  ی الحظه   یو  خطور به  نمان 

 نکرده بود. 

 .«ی به من انداخت گفت: »واقعا خوشگل شد ینگاه   مین  ژنیب

ک   خواستی م  دلم بپرسم  او  چگونه    دهیفهم  ی از  شده،  عاشقم 

دلبسته؟   کردیم  تشیاذ   شهیکه هم  ییبه آهو  ی و ناگهان  ییهوی

 !دهدیازدواج م شنهادیپ یکه اصال چطور ناگهان 
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از کجا شروع کنم. همه   دیبا  دانستمیزبانم بند آمده بود و نم  اما

هضمشان را    ییاتفاق افتاده بود و من هنوز هم توانا  عیسر  زیچ

 نداشتم. 

مهربان  اما بود.  شده  متفاوت  نگاهش  توجه  کردی م  ینوع  اش  و 

 من بود. ی مدام رو

 . ی شد پ ی توهم خوشت -

 زد و دستم را گرفت.   ی البخند مردانه ژنیب

 ؟ ینیکه برات آماده کردم رو بب  ی اخونه یچرا نخواست -

 ! دمیترسیچون م  نمیدهانم را قورت دادم. نخواستم بب  آب

 زدم. ی محو لبخند

 شم. زیسوپرا خواستمی م -

 که دستم را گرفته بود دنده را عوض کرد.  همانطور

 ! یبش زیسوپرا یقرار کل -

ا  دمیترسی م   راستش م  نیبا  اما  شوم  همخانه  از   دانستمی مرد 

 .میآی پسش برم
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کنم.    ی تا ابد ظاهرساز  توانستمی که نم  دانستمی را هم م  نیا  و

. خواهمشیهستم و نم  لیمی که واقعا به او ب  دی فهمیباالخره م

.  م یباش  گریانتظار داشت کنار هم د  نی قیبه    ترساند،یامشب مرا م

و قرار نبود   خواستمیا نمر  نیمن ا   یول  میتخت بخواب  کی   ی و رو 

 . فتدیب نمانی ب  یاتفاق چیه

  شی پ  ی زیچ  چیرا از قبل از او قول گرفته بودم که شب اول ه   نیا

هنوز هم اصرار داشت.    دنمانی. اما در مورد کنار هم خوابدیآینم

ن  دانستی م ندارم، عاشقش  و فرهاد در وجود و    ستمیدوستش 

 کند تا او را فراموش کنم.  ی هرکار  کردی م  یقلبم نشسته. اما سع

ها واهمه داشتم  هجوم مهمان  دنی. از دمیدیبه تاالر رس  باالخره

 .  دمیترسیو م

ب   میهادست دست  دوباره  که  کردم  مشت  کمرم    ی رو  ژنیرا 

 زد و همراهم حرکت کرد.  ی نشست. لبخند

مناسب    ی ها بلند شد. آهنگزدنو دست   غ یورودمان به سالن ج  با

مرا در آغوش    رشیگنفس   ییبایورودمان پخش شد و مامان با ز

 . دیکش
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جمع شده بود   شیهاو اشک در چشم  زدی کنارش دست م  ترانه

 اما لبش به لبخند بود. 

ا  ی ادیز  ی هامهمان آن  از  بهتر  و  آشنا    نینبودند  اکثرا  که  بود 

 بودند! 

 . د یو اول مرا بوس ختیری اشک م الیسه خاله

 یدونی انشاهلل. نم  د ی. خوشبخت بشی . چقدر ناز شدزمیعز  ی وا  -

 مواظب پسرم باش. نم،یبی چقدر خوشحالم شما رو کنار هم م

 .دمیاش را بوسزدم و گونه ی لبخند

 خاله جون. یمرس -

و بعد سرش در گردنش فرو برد و   دیبا عشق پسرش را بوس  خاله

 کرد. هیگر

  یا ی و لبخند زور  کردندیدوستانه رفتار نم  ادی ز  میهادخترخاله

 لبانشان نشسته بود.  ی رو

به سمت   می کرد  ییآمد گوها خوشمهمان  یبا همه  باالخره و 

ام یرفت   گاهیجا تا  اما صدا  یلیخ  نجای.  بود  آهنگ   ی بد نگذشته 

 بلند بود. ی ادیز
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بود و هنوز هم در نگاهشان   بیعج  یلیها خمهمان  یبعض  ی برا

 . شدی م دهید ی گنگ

هم ناراحت به نظر    های و بعض  دندیرقصی م  یبا خوشحال  های بعض

 . دندیرسی م

 . ی کننده شد ره یهمه نگاهشون به توئه، خ -

گفت که سرش را در گردنم فرو برده بود و هرم    ژنیرا ب  نیا  و

 .دادی گردنم را قلقلک م شیهانفس 

 ممنون.  -

عم  کمی  - لبخند  باش،  م  یترقیشاد  که    ی زیچ  دونمیبزن. 

 . ی کن لبخند بزن یاما سع ستین ی خوا ی م

و    زیبه چشمم تم  نیاول  ی برا  ششینگاهش کردم. ته ر  معنادار

 .  دیرسی خوب به نظر م

 ی و حس  کردمی نگاه م   یتفاوتیبود اگر به او با چشم ب  یجذاب  مرد

که جذاب است. اما حاال   گفتم ی اصال با او آشنا نبودم م  اینداشتم  

 نداشتم.  ی نظر

 من خوشحالم.  -
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. کردیبلند شد که ما را به رقص دو نفره دعوت م  یجید  ی صدا

فرصت فکر کردن به آن    یو من حت  مینکرده بود  نیتمر  یرقص

 شتم. ندا

 دستم را گرفت و به کمک او از جا برخواستم.  ژنیب

تکان   دنی کل کش  ی صدا آهنگ  با  را  ترانه خودش  و  بلند شد 

 .کردی و مرا تماشا م دادی م

 ژنیکه مناسب رقص دو نفره بود پخش شد. ب   یایخارج  آهنگ

 زد و دستش را دور کمرم گذاشت.  ی البخند مردانه 

پ   ی مرد همان مرد  نی ا  کردمینم  باور   ش یباشد که چند هفته 

نم و  بود  آزاردهنده  اذ  توانستی وجودش  از  کردنم   تیدست 

 بکشد. 

آهنگ تکان    تم یآزادش را در دست گرفتم و بدنم را با ر  دست

شوم و لبخند    اشره یخ  قهیچند دق  ی . سخت بود که برادادمی م

محکم  را  دستش  و  رساندم  گردنش  به  را  نگاهم  پس  تر بزنم 

 دم.فشر



549 
 

رقص تمام   عتریهرچه سر  خواستی و دلم م  دمی دهانم را بلع  آب

تر فشرد و مجبورم کرد نگاهم  کمرم را محکم   ژنیشود. دست ب 

 بدهم.  شیهارا به چشم

و   ی صورتش حفظ شده بود اما چشمانش جد  ی بر رو  لبخندش

 بود. زیهشدار آم

 کفرش را درآورده بودم.  گرید نکهیا مثل

 تر برقص. نرم  کمی -

 .« ستمیگفتم: »بلد ن یحالی ب  با

تقر  دیبه سمت خودش کش  مرا آغوشش    کینزد  بایکه  بود در 

 پرت شوم.

 بدنت رو رها کن آهو، نفس بکش.  -

 زدم. ینگاهش کردم و چرخ معنادار

رقص   نیگردنم برد و ح کیرا به او کردم که سرش را نزد پشتم

 ها بلند شد. و دست زدن  غیج  ی . صداد یبوس

نگاهشان   را نشان دهم، همه  امی تیاخم کنم و نارضا  توانستمینم

 به ما بود. 
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مطمئن نبودم و    ژنیخودم با ب   ی رابطه  ی هنوز هم از نحوه   یحت

 داشته باشم.  ی چه رفتار  دیبا دانستمینم

  زیاما حاال همه چ  شناختمیرو مخ م  ی پسرخاله  کی را در حد    او

 .کردی روابطمان فرق م کرد،ی او فرق م کرد،ی فرق م

 هم بد نبود.  یلیخ ی دید -

به    یبه سمتش برگشتم که با لبخندش مواجه شدم، تاب   دوباره

 نگاهش کردم.  رهیگردنم دادم و خ

 .  ستمیبلد ن  دنیمن رقص -

 . کنمی من باور نم -

لحظه    کی  ی کفشش گذاشتم که برا  ی را از عمد رو  میپا  ی پاشنه 

 فرو رفت.  گرید کی در  شیهااخم

 ؟« یکنیکار م  یاش گفت: »چشده  دیکل یهادندان  نیب از

 انداختم.  نییکردم و سرم را پا ی باز  نقش

 . ستمی گفتم که بلد ن  -

 و دوباره چرخاند. دیبه خودش کش ترکینزد مرا
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 نداره.  یاشکال -

متوجه  اما هم  صدا  ی هنوز  تند  کار    ی جا  کی شدم.    شیلحن 

 نباشد.  یدنبال تالف توانستی. او نمد یلنگی م

 به پوزخند نبود.  شباهتی زدم که ب ی محو لبخند

 ؟یکنی نم یتالف میمثل قد -

 بود!؟« ی عمد یبگ ی خوای م  یعنیو گفت: » دیخند ژنیب

 تکان دادم.  ن یرا به طرف سرم

 نه.  -

 کنم.  ینداره تالف  یپس لزوم -

انداختم. آهنگ به آخرش رس  میابرو   ی تا باال  بق  دهی را    ه یبود و 

 . میریگی و قلوه م  میدهی دل م میدار  کردندی فکر م

 .ی کردی م یبود تالف ی اگر عمد یعنی -

 فکر کرد.  یداد و کم  ی گرید ی را به جا  نگاهش

 . دیشا -

 د؟یشا -
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 .زد ی پوزخند

 . دیآره شا -

 میکرد  یکوتاه  میتعظ  ی و با لبخند  دیرس  انیآهنگ به پا  باالخره

 وسط عروس و دوماد رو دوره کنن.«   انیگفت: »همه ب  یجیکه د

م  راستش دلم  و  بودم  شده  خسته  شد.  گرفته    خواستیحالم 

 پاشنه بلند تنگ را نداشتم.  ی هاکفش  نیتحمل ا گهی. دنمی بنش

سه  ترانه خاله  دس  یکسان   نیاول  الیو  با  که  و  بودند  زدن  ت 

 دورم را گرفتند.  دنیرقص

نشانده بود و من هم به اجبار با او    شیهالب  ی رو  ی لبخند  ژنیب

 کردم. یهمراه

کردم. اما رنگ نگاهمان شاد و خوشحال    دنیترانه شروع به رقص  با

 . میدیفهمی را فقط خودمان م نینبود و ا

پسرش    ی مدام قربان صدقه  دیرقصی از دور هم که م  الیسه  خاله

 زن کجا و مادر فرهاد کجا؟ نی. ارفتی م

و    دیرقصی م  ی که با طناز  دمی دادم و مامان را د  رونیرا ب  نفسم

 . شدیم کینزد
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 لبخند زدم.  قاًیبار عم نیرا گرفتم و ا دستانش 

 دلم. زیعز ی ماه شد -

 دادم. ختنیفرو ر  ی سمج اشکم اجازه ی کردم و به قطره  بغلش

 مامان.   یمرس -

 قشنگم.   کنمیرو آرزو م هان یبرات بهتر -

ب  تعداد لحظه  هر  ب  شدی م  شتریافراد  هول    ژنیو  سمتم  به  را 

 کیکوچ  ی هاو بچه  انداختندیسرمان م   ی . شاباش رودادندی م

 .زدندی م رجهیها ش برداشتن پول  ی برا نیزم ی رو

پاک  ی برا  ی اخنده  و  بچه بچگانه  ی ذوق  دختر  کردم.  با   ی اشان 

ها  بود و به بچه  ستادهیسرخ کنار ا  ی هارنگ و گونه   یلباس صورت

  م یپا  عیو سر  دم یخودم د  کیرا نزد  ی. پولکردیبا حسرت نگاه م 

 گذاشتم. شیرا رو

به دختر کوچولو بدهم    مایخم شوم و آن را مستق  توانستمینم

 ادم.و پول را نشانش د دمیاما به سمتش رقص

 زده شد.  جانیزد و ه ی لبخند
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پول را برداشت و توانستم    عی. سردیبه او زدم که خند  یچشمک

 . نم یذوق در چشمانش را بب 

بابت    قاًیهم که شده بود، عم  ی الحظه  ی برا لبخند زده بودم و 

 نگاه دختر کوچولو، خوشحال شده بودم.  ی شاد

 ک یلحظه بود و بعد دلم گرفت. من هم دلم    کی  هانیا   ی همه  اما

 . خواستیدختر کوچولو م

با  توانستمینم  گرید اما  پا  دیبرقصم.  همراه  انیتا   یآهنگ 

 اما عملکرد مغزم متوقف شده بود.   کردی بدنم حرکت م  کردم،ی م

  ادیرا فر  میهادوباره به قلبم هجوم آورده بودند و نداشته  احساسات

باشم.    توانستمی اما نم  خواستم ی . من هم بچه مزدندی م داشته 

 بود!  یمزخرف ی ایعجب دن

 شهر بزرگ کنم.   نی ام را در ا بچه  توانستمینم حداقل

 ی را برا  نی. من اکردیمن خوردش م  ی و گذشته   دیکشیم  عذاب

و نگه داشتن لبخند بر    دیدریرا م  می. بغض گلوخواستمیاو نم

 سخت شده بود.  میهالب ی رو

 حالم شد و به سمتم آمد.  ی متوجه ترانه
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 ؟« یگوشم گفت: »خوب ریز

 .زدمیم ادیرا فر ینگران  شیهاداشت اما چشم لبخند

 خوبم.  -

 تکون دادم.  ی بعد سر و

.  نم یبروم و بنش گاه یآهنگ تمام شد و من توانستم به جا باالخره

برنامه    نیکه چقدر اصرار داشتم ا  میرفتی مراسم به باغ م  نیبعد ا

 و مامان و خاله موافقت نکردند.  میرا کنسل کن 

 کتش را باز کرد.  ی کنارم نشست و دکمه ژنیب

 و بعد نگاهش را از سالن گرفت و به من داد. دیخندی م

 هو؟یشد  یچ ؟یخوب -

 دلم گرفت.«  هوی یچیو گفتم: »ه دمیکش ی بود. آه  دهیفهم

  ی رنگ سلطنت  دی مبل سف یرا باال انداخت و به پشت شیابرو  ی تا

 کرد. هیتاالر تک

 ! ره؟یگی دلت م یوسط رقص و عروس -

 نگاهش کردم.  ی و جد سرد
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ا  - ناراحتامی نطوریمن  دارم،  فرق  باهات  مکان   ی.  و  جا  من 

 . ادیم ادی ب یوقت  شناسه،ینم

شد.    یرا گرفت و فشرد. از حس لمس دستش ته قلبم خال  دستم

 از ترس بود. ی انبود. دلهره بایز ی دلهره  کی نیو ا

 متاسفم.  -

اشتاب  لبخند مهمان  ی رو   ی زده  را  نگاهم  و  کاشتم  ها لبانم 

 . دند یرقصی فروهر م الیاز ل یدوختم که با آهنگ

پا  بعد و  رقص  رس  یکوبیاز  شام  به  ف دینوبت  دست   لمبرداری. 

  یلمبرداریرا ف  میغذا  ی هاقاشق   ی همه  خواستیو م  داشتی برنم

 . شدمیداشتم کم کم کالفه م  گریکند. د

با  نکهیا  مخصوصاً م  دیمدام  را در دهان    کردمی تظاهر  قاشق  و 

 . گذاشتمی م ژنیب

راض  غذا طعمش  از  و  بود  و   یخوشمزه  بود  جوجه  اکبر  بودم. 

 فسنجون. 

شب حس   مهین  نیبود و حاال در ا   ی. تابستون گرمم یدیباغ رس  به

 باد لذت بخش بود.  یخنک
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  عتیبود و طب  ندیها خوشادرخت  ی هاتالطم شاخ و برگ  دنید

 . دیرسی به نظر م  باتریز

 دهییگل آرا  ی هاشده بود و بوته   نییرنگارنگ تز  ی هابا چراغ  باغ

 شده بودند. 

بود. جز دل من، دلهره داشتم و آشوب    با یو ز  نقصی ب   زیچ  همه

 واضح نبود.  میود براهرچه که ب لشیوجودم را گرفته بود. دل

 گرید  کیو دختر و پسرها کنار    کردی آهنگ گوش را کر م  ی صدا

 .  دند یرقصی م

 . دندیرقصیقشنگ م  م، یگرفتی فاکتور م هایچراناز چشم اگر

 برد. یقرمز و چوب ی های ما را به سمت صندل مامان

را بلند کرد و از همه خواست وسط    شیصدا  یج یهمان د  دوباره

 برقصند. 

را با  نیبودند و رقص آذ ستادهی ا یاکه گوشه  دمیو اهورا را د بابا

 . کردندی دوستش الله تماشا م

 .زدی و مامان فقط دست م دیرقصی م شیبا خواهر ها خاله
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جلو  دوست خاله  بهیغر  یمردها   ی نداشت  اما   م یهابرقصد. 

و    شدیم  یرتی بابا غ  دیرقصی نداشتند. البته که اگر هم م  یمشکل

 چند شب نازش را بکشد. شد،ی مامان مجبور م

عاشق  شهیهم م  نیب   یدلم  را  پدرم  و  دخواستیمادر    دن ی. 

عاشقانه و    ی هاتوجه  شان،ی پنهان  ی هاو خنده   ی واشکی  ی هانگاه 

 آرزو بود. میبرا غشانیدریب تیحما

 .بردمی آرزو را به گور م نیا دی البته انگار با که

  دن یبار واقعا لبخند زده بودم، چون د  نی. ادمیرقصیاهورا م  همراه

 لذت بخش بود.  میبرا دادیکه اهورا م  یو عشق جانیشور و ه

 خودش را به ما رساند و گفت:  صدرا

 من.«  دیعروس خانم خوشگلم بد نیا کم ی»تنها تنها؟  

 کردم.  دنیش شروع به رقص و همراه  دمیخند

 .وونهید -

جوان  د یرقصیم  تر ی احرفه  یکم  صدرا شو چون  بود    طنت یتر 

 داشت.  ی شتریب

 آهو. ی خوشگل شد -
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 مهربانش دوختم.  ی هارا به چشم نگاهم 

 خودت.  ی انشاهلل داماد ،یمرس -

 گوشم گفت:   ریز

 »من عمرا!«

 گوشش گفتم:   ریهم ز من

 »تو حتما!« 

 بعد ادامه دادم.  و

 . یشی صدرا، عاشق م  یشی عاشق م -

ش  شیابرو   ی تا با  صدا  طنتیرا  با  و  انداخت  گفت:    ی باال  بلند 

 .«لرزونهیدلم رو نم ی»کس

 اوهو! -

 و جدا شد.  دی ام را بوسو بعد گونه  دیخند صدرا

تازه    یتا نفس  می نشست   های صندل  ی آهنگ که تمام شد دوباره رو 

 . می کن
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نگران بود    شیهاو چشم  کردیکه به سمتم پا تند م   دمیرا د  ترانه

 بر لب نداشت.  ی و لبخند

 بزند.  یو منتظر شدم حرف ختیدلم ر ته

 شده؟«  یکه گفتم: »چ  دیکش  یقیعم  نفس

 !ی ا یدنبالم ب  دیبا -

 گرد شده بود. شی هاچشم مردک

 ! ام؟یکجا ب  -

 ! نجاستیفرهاد... فرهاد! ا -

 بست.  خی میهااز جا کنده شد و دست  قلبم

فر...هاد    ؟یگفتم: »چ  ی که محو ترانه شده بودم با ناباور  همانطور

 نجاست؟« یا

 هم وحشت زده بود. ترانه

.  دمش یکه پشت باغ د  ییسمت دستشو  رفتمی من من داشتم م  -

 باهات حرف بزنه.   دیها! جلوم رو گرفت گفت باسکته زدم

 . دمیزو لب گ دمیدهانم را بلع آب
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 ... تونمیمن... من نم -

 مشغول بود.  شیهاحواسش به ما نبود و با پسر عمه ژنیب

جمع   ی تو  ادی درمونده بود. اگر ب  ی لی... فرهاد خی ایب   د یآهو با  -

 ! شهیم ی زیخودش رو نشون بده آبرو ر

 تکون دادم و گفتم:  ی سر دهیترس

 شه!«   بیغ تونهی خدا! آره! بابا عروس که نم ی »وا 

 ها.  رهی م ییبابا عروسم دستشو -

 را حبس کردم و گفتم: »باشه. تابلو نشه فقط.« نفسم

 .شهی نم -

گفت:    ژنیبلند شدم که همان موقع ب   دیلرزی م  میکه پاها  یدرحال

 ؟«یبرقص  ی خوای»کجا؟ م

 نگاهش کردم. قیعم

 .ییدستشو رمی نه م  -

 کرد و گفت: »باشه.«  ی اخنده 
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را کم  ترانه به سمت جلو حرکت   یلباسم  باال گرفت و من رو 

 .دادی م

 فقط آروم باش. باشه؟  -

و دوباره سرم را تکان دادم انگار قدرت حرف زدن   دمیرا بلع  بغضم

 نداشتم. 

 نفس باز هم به سراغم آمده بود.   یو تنگ آمدی باال نم  نفسم

نز  هر باغ  پشت  به  که  د  میشدیم  کیدقدم    وارتر وانهیقلبم 

 .  دیتپی م

 اطراف نبود.  نیدر ا یکس  خوشبختانه

 . ادین  یحواسم هست کس نجایهاست. من ابرو پشت درخت -

 لب باز کردم. ی سخت به

 باشه...   -

 چه برسه به ترانه!  کردی بلند قلبم گوش خودم را کر م ضربان

 لبخند زد و گفت:  ترانه

 »آروم باش.«  
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عج  ی برا هم  مرد  بیترانه  او   ی بود  از  بود  شده  قرار  که 

 کند دوباره به سمت دوستش آمده بود.  ی خواستگار

 ترانه؟  یتو خودت خوب  -

 را کنار زد.  شیشد و موها هول

 من خوبم. برو زودتر.  -

 دوست!   نیدوست بود، بهتر  نی. خوب نبود. او بهترگفتیم  دروغ

 را نرم برداشتم و از ترانه جدا شدم.   میهاقدم

و حس  اشهیسا  دنیرساندم که با د میهاهیبه ر ی را به سخت هوا

 و سقوط کرد.  دیام چکگونه   ی اشک از رو ی ا عطر تنش قطره 

 فرهاد...؟  -

تار   فرهاد د  رونیب  ی کیاز  با  ر  دنشیآمد.  پاها  ختیقلبم   میو 

 شدند.  حسی ب

 !؟ی کنی کار م یچ  نجایفرهاد... ا -

هم  شیهاشیر از  چشم  شهیبلندتر  بودند.  برق    شیهاشده 

 شلوارش انداخته بود. ی را رو راهنشیو پ زدندی م
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 . د یرسی و خسته به نظر م دهیژول

 آمد و گفت:   ترکینزد

 آهو؟ چرا؟«  یکار کرد ی»چ 

به سرتاپا  نگاهش درماندگ  میرا  با  و  عروس دوخت  لباس    ی در 

 ...« ی شد  رینظی گفت: »ب

 هجوم آورد.  میاز قبل به گلو تری قو بغضم

 . کنمی ... خواهش می نطورینگو ا -

گرممان    ی هاکه نفس  ی آمد به طور  ترکیافتاده نزد  ییهاشانه   با

 .کردیصورتمان را نوازش م

لباس عروس    نیگر من در او نظاره  دیلرزی م  شی هاچشم  مردمک

 کفن را داشت!  کیمن حکم  ی بود که برا

 آهو خانم.  ی خوشگل شد... یلیخ -

پس از    یکیآهو خانم بغضم شکست و قطرات اشک    دنیشن   با

 شدند.  ی صورتم جار ی بر رو  ی گرید
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  توانستمی بزنم اما نم  ادیاو را در آغوش بکشم و فر  خواستی م  دلم

بودم    ی گری! حاال که به نام کس دمیهم حرام شده بود  ی انگار برا

 .میحرام بود میبرا شد،ی دوستم م  نیحاال که فرهاد به نام بهتر

بود و   دیشد  دنشیلمس صورتش، در آغوش کش  ی برا  لمیم  اما

 در وجودم به راه افتاده بود. ییغوغا

 . ستین ری... هنوز هم دمیبر ا یآهو... ب می فرار کن  ایب -

 کنج لبم نشست. ی دردناک پوزخند

ب  زیفرهاد... همه چ  رهی!؟ دستین  رید  -  شوهر   ژنیتموم شده. 

 منه. 

 . دییسا گری د کیرا به  شیهامشت کرد و دندان شیهادست

 ! میبر ایب  ستیبرام مهم ن -

 پر بود. یاز خشم و ناراحت شیصدا

 .دم یعقب کش  یکه به سخت ردیدستم را بگ  خواست

 .میهامون رو زدبرو... ما حرف  کنم ی نه فرهاد... ازت خواهش م -

 زدند یم  ادیلمس کردنش فر  ی مدام برا  میهاانگشت  م،یهاتدس

 خفه شو!   میبگو لمیبه احساسات و تما   توانستمی و من فقط م
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 م یبرا  یحالل  ز ی. اصال چمیهم حرام شد  ی حرام شده... ما برا  او

 مانده بود؟

خشم    نیدر ح  شیو درماندگ  یدگیژول  دنیتار شده بود و د   دمید

 .کردی نگاهش قلبم را مچاله م

  ی خوای. چرا می اومدی م  دی... نبامهیفرهاد... امشب شب عروس   -

 !؟ی خودت رو عذاب بد

را   میهاصورتم گذاشت و با نگاهش نافذش اشک  ی را رو  دستش

پاک کرد. نتوانستم کنار بکشم و گذاشتم به نوازش صورتم ادامه  

 بدهد. 

 شیهادست  ی از حس گرم  میهاقلبم گرم شده بود و چشم  چون

 بسته. 

 و گفتم:   دمیکش ی کشدار  نفس

بر می »بهتره  خوشبختت  ترانه  فرهاد،  رو  کنهی ...  اون  هم  تو   .

 .«یکن ی خوشبخت م

 شد.  سیفرهاد از اشک خ ی هاچشم

 ت؟یموقع نیتو ا ؟یرو بگ نیا یتونی طور مچ -
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م  یحال  در اشک  محو  ختمیریکه  ا  ی لبخند  و  بار   نیزدم 

 را لمس کردم. ششیناخودآگاه صورتش را، ته ر

قو  - باامی چون  هم  تو  همیبمون  ی قو  دی...  و   ی تو  شهی.  قلبم 

 تموم شده.  یبدون دیفرهاد... اما با یوجودم هست

 وقت!  چیآهو! ه بخشمیوقت مادرم رو نم چیه -

  ی زیچ  نیشد. ا  ی ته قلبم خال  شیهانفرت در چشم  دنیبعد با د  و

با امآمدی م  شی پ  دینبود که  ا  دواری.  بعدا  از    نی بودم  را  حسش 

 دست بدهد. 

ر  ی برا  میهااشک م  ختنیفرو  آنقدر    کردندی لجاجت  بغضم  و 

 . کردی سخت م م یبود که حرف زدن را برا  نیسنگ 

زندگ  - به  م  تیفرهاد...  العاده  کنمی برس. خواهش  فوق  ترانه   !

  ی لجباز  نقدریچرا ا  ست؟ین   ،یدونیرو خوب م  نیاست تو هم ا

  ی . فرهاد! امشب شب عروسمی با هم باش   میتونی ما نم  ؟یکنی م

 . ی بر دیمنه! با

 بود. زی گشاد شده بودند و نگاهش ت شی هاچشم مردمک

 شد.  رهیخ می به سرتاپا دوباره
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کرد حسابش    تتیاما اگر خوشبختت نکرد اگر اذ  رمی ... مرمی م  -

 آهو!  رسمی ! حسابش رو مرسمیرو م

 را نوازش کردم.  شیهاشیزدم و ر ی محو لبخند

 برو... مواظب خودت باش. -

مرا در آغوش بکشد.   خواستی. انگار که م نگاهم کرد  هیثان  چند

 نگفت و دستش را کالفه پشت گردنش برد. ی زیاما چ

 . دیکشی پر م دنشیدر آغوش کش ی من هم برا دل

که خواست برود دستش را گرفتم و محکم در آغوشش    نیهم

 گرفتم و سرم را در گردنش فرو بردم.

فرهاد هم محکم دور کمرم حلقه شد و به لباسم چنگ   ی هادست

 زد.

 کردنش را در آغوشم حس کنم.  هیگر توانستمی م

 را ممکن بود خراب کند. شمی دوباره شکست و همه آرا بغضم

 را پاک کردم. میهافاصله گرفتم و اشک یاو به سخت از

 مواظب خودت باش.  -
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 زد. نگاهش از غم پر بود.   ی اخسته  لبخند

 آهو خانم.  یخوشبخت بش دوارمیام -

سر  قیعم و  کردم  حال  ی نگاهش  در  دادم  وجودم   یتکان  که 

 و دور شدم. از او فاصله گرفتم  دیکشی پر م شیبرا

بود و   صدای ب  میهاه یاز وجودم گرفته شده بود. گر  کهیت  کی  انگار

 . آمدیباال م ینفسم به سخت 

 و بغلم کرد.  دیبه سمتم دو دنمیبا د ترانه

 زم؟یعز یخوب -

 بار سرم را تکان دادم اما خوب نبودم.  چند

 رو درست کنم.  شتی آرا ییدستشو میبر  ایب -

 لب باز کردم  ی سخت به

 باشه.  -

 . شدی م  یداشت طوالن بتمیبعد همراهش رفتم. غ  و

 .« میزودتر عجله کن دی و گفتم: »با دمیدهانم را بلع آب

 . مییفت کجاآره اهورا بهم زنگ زد و گ -
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 نگاهش کردم.  دهیترس

 ؟یگفت یچ -

 شد.  امرهیخ  هیچند ثان ی برا

در    یکنیم   ریگ  ییشودست   ی تو   ی چطور  گفتم؟ ی م  یچ  - و 

 ؟ی اینم

 زد.  یحینگاهش کردم که لبخند مل چندش

 .ی حالم رو بهم زد ی وا -

که    ی مرا از جو  خواستی قصدش بهتر کردن حال من بود. م  اما

بودن با    یستگیدر آن قرار داشتم خارج کند. الحق که ترانه شا

 فرهاد را داشت.

ها کنار هم سخت بود،  آن  دنی. دکردیموضوع ناراحتم نم  نیا  و

رضا  ادیز اما  بود  سخت  به    تیهم  بود.  هم   گرید  کیبخش 

کاش از اول هم ترانه   ی . هر دو خوب و مهربان بودند... اآمدندی م

 .کردی و از عشقش دفاع م گذاشتی م  شیپا پ

 . آمدینم ش یپ ییجدا  ،ی ای دلبستگ چیه دی کشی کنار نم اگر

 . می به سمت باغ رفت شمی و بعد از درست کردن آرا دمیکش یآه
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 . دندیرقصی بودند و م  ختهیوسط ر همه

 گفت:  یبه سمتم پا تند کرد و با نگران  عیسر دنمیبا د مامان

 !« شده؟یچ  ؟ی »کجا بود 

  گذاشتم یم  دیدر چشمانم شده بود اما نبا   یغم و ناراحت  ی متوجه

 شوند. لیتبد نیقیبه  شیهاحدس

 . ییشو. من خوبم، رفته بودم دستستین ی زیچ -

 شد.  الیخ ینگاهم کرد اما بعد ب مشکوک

 . ی ایتا تو ب  دهی نرقص ژنیبرو برقص! برو بدو! ب  -

 اش رفت.کرده زیبعد در دل قربون داماد عز و

 رفتم و ترانه دور شد.  ژنیسمت ب به

طول    نقدریشد ا  ینگاهم کرد و گفت: »چ  قیعم  هیچند ثان   ژنیب

 ؟« ی داد 

 کرد و گفت: »اوه!« ی اچپ نگاهش کردم که خنده  چپ

 ت!«لب گفتم: »کوف ریو ز دم ییسا گرید  کیرا به  میهادندان 

 هول دادند. دنیرقص ی پخش شد که ما را برا یآهنگ دوباره
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بودند. چطور    دنی نداشتم رقص  از یکه به آن ن   ی ز یاالن تنها چ  و

 . گذراندمی را م  امی شب زندگ  نی زتریانگغم   یوقت  دمیرقصی م   دیبا

 کردم و جدا شدم.  یخداحافظ شهیهم ی از عشقم برا که

ا  بعد بودم و او را در آغوش   دهیمرد را د  کی  ی هاهی گر  نکهیاز 

 دم؟ی رقصی م دیبودم. چطور با  دهیکش

اجبار چه کارها که نکرده بودم که   نیا  ی مجبور بودم و برا  اما

 .خواستی قلبم نم

 امیناراحت  ی متوجه  یکس  نکهیا   ی کردم و برا  دنیبه رقص   شروع

خند و  زدن  لبخند  به  مجبور  شاد  دنینشود  ا   یو  و   ن یبودم 

 بود.  زتریانگغم هیکه از گر  یمن به راست ی خنده 

بشم. اما    یو توانستم نفس راحت  دیرس  انیبه پا  یعروس  باالخره

 نکهینبود. به محض ا  شتریب  قهیچند دق  ی نفس برا  یراحت  نیا

 به سراغم آمد.   الیفکر و خ گذراندم،ی آمد امشب را کجا م ادمی

 شدند. دارسخت و کش  میهانفس 

ب  نیماش  سوار چرا پشت   دانستمیلبخند زد و نم  ژنیشدم که 

 .دمیدیرا م اشی طان یلبخندش وجه ش
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 ترسناک بود. میبرا نیا و

دور   میپدر  ی از خانه   شهیهم  ی که مرا برا  ی ابه خانه  دنیرس   با

 بغض کردم. کردی م

بابا   ی . چهره کردی و مرا از بغلش خارج نم ختیری اشک م مامان

لبخند   نیبود و اهورا و صدرا در فکر فرو رفته بودند. اما آذ  نیغمگ

 زده بود. جانی داشت و ه یپهن

آرزو    ی من بغض داشتم، ترس داشتم، درد داشتم. هر دختر  اما

  که عاشقانه   ندیبب  ی داشت خودش را در لباس عروس کنار مرد

 دوستش دارد.

 من چه؟ اما

 گر یدکیبا    یخوب  ی که گذشته   گذاشتم ی پا به خانه م  ی مرد  کنار

 . مینداشت 

م   که دعوا  لجباز  میکردیمدام  عجب  میداشت  ی و  سرنوشت،   .

 . ساختی را م ی که زندگ  ی ابود. شش کلمه  یبیعج ی واژه

 پشت کمرم نشست.  یکه دست دمیکش یآه

 . دمیو بغضم را بلع دمیرا کنار خودم د ژنیب



574 
 

ا  رهیخ  میهاچشم   به اما  بود،    نیشد.  متفاوت  نگاهش  رنگ  بار 

 و سرد.  ی جد

 شده بود.  امی تیو نارضا یناراحت ی متوجه  انگار

 صورتم را قاب گرفت.  شیهابغلم کرد و با دست  بابا

 فاصله گرفت تا مادرش را بغل کند.  ژنیب

مهر   ی ها در چشم  اشک با صورت  بود  نشسته  نگاهم  بابا  بانش 

دست  کردی م نمدیلرزی م  شیهاو  خوشحال  دانمی .    ا یبود    یاز 

که آغوشش فقط آرامش بود، قلبم    دانستمی را م  نیاما ا  ؛ینگران

 . شکستی داد و بغضم را م یم نیرا تسک

را خراب    شمی دادم و گذاشتم آرا  ختنیاجازه فرور  میهااشک   به

بابا   ی االن برا  نیدار شده بود و دلم از همکش  میهاکند. نفس 

خودم که آزاد بودم   ی برا  شدیمامان تنگ م   ی برا  شد،ی تنگ م

 .شدی تنگ م

 اهورا به سمتم آمد. دستم را گرفت و گفت:   
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ب   یدونی»م به  م   ژنیکه حواسم  م  یدونی هست.  که    دونمی که 

داشت  ی اگذشته   یچ اتفاقی باهاش  هر  چ  ی!  هر    ی زیافتاد، 

 .« یبه من زنگ بزن دینفر با   نینره که اول ادتی یخواست

لبخند    ی آرامش بخشش و حام  ی حرف ها  دنیبا شن   بودنش، 

 زدم.  یقیعم

 دوست دارم اهورا.  یلیخ -

به کت سرمه  پر کردم و محکم  را در آغوشش  رنگ   ی اخودم 

 جذابش چنگ زدم.

آرزو    ی هر دختر  من بغض داشتم، ترس داشتم، درد داشتم.  اما

  که عاشقانه   ندیبب  ی داشت خودش را در لباس عروس کنار مرد

 دوستش دارد.

 من چه؟ اما

 گر یدکیبا    یخوب  ی که گذشته   گذاشتم ی پا به خانه م  ی مرد  کنار

 . مینداشت 

م   که دعوا  لجباز  میکردیمدام  عجب  میداشت  ی و  سرنوشت،   .

 . ساختی را م ی که زندگ  ی ابود. شش کلمه  یبیعج ی واژه
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 پشت کمرم نشست.  یکه دست دمیکش یآه

 . دمیو بغضم را بلع دمیرا کنار خودم د ژنیب

ا  رهیخ  میهاچشم   به اما  بود،    نیشد.  متفاوت  نگاهش  رنگ  بار 

 و سرد.  ی جد

 شده بود.  امی تیو نارضا یناراحت ی متوجه  انگار

 صورتم را قاب گرفت.  شیهابغلم کرد و با دست  بابا

 فاصله گرفت تا مادرش را بغل کند.  ژنیب

نگاهم     ی ها در چشم  اشک مهربانش  با صورت  بود  نشسته  بابا 

دست  کردی م نمدیلرزی م  شیهاو  خوشحال  دانمی .    ا یبود    یاز 

که آغوشش فقط آرامش بود، قلبم    دانستمی را م  نیاما ا  ؛ینگران

 . شکستی داد و بغضم را م یم نیرا تسک

را خراب    شمی دادم و گذاشتم آرا  ختنیاجازه فرور  میهااشک   به

بابا   ی االن برا  نیدار شده بود و دلم از همکش  میهاکند. نفس 

خودم که آزاد بودم   ی برا  شدیمامان تنگ م   ی برا  شد،ی تنگ م

 .شدی تنگ م

 اهورا به سمتم آمد. دستم را گرفت و گفت:   
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ب   یدونی»م به  م   ژنیکه حواسم  م  یدونی هست.  که    دونمی که 

داشت  ی اگذشته   یچ اتفاقی باهاش  هر  چ  ی!  هر    ی زیافتاد، 

 .« یبه من زنگ بزن دینفر با   نینره که اول ادتی یخواست

لبخند    ی آرامش بخشش و حام  ی حرف ها  دنیبا شن   بودنش، 

 زدم.  یقیعم

 دوست دارم اهورا.  یلیخ -

به کت سرمه  پر کردم و محکم  را در آغوشش  رنگ   ی اخودم 

 جذابش چنگ زدم.

  ه ی زیاز چ  شترینره ارزش تو ب  ادتیباش آهو.    تی مواظب زندگ   -

خودت    ی رو برا  هان ی. بهترییهانیبهتر  قیتو ال ،یکنیکه فکر م

  ،ی بخند  شهیهم  دوارمی. امکنم یم   یخوشبخت  ی بساز و برات آرزو 

با فقط  االن  کنار    ی بخند  د یاز  رو  تو گذشته گذشت  و هر چه 

  گهید  ،یبه خودت فکر کن  گهید  دی. بای فرهاد رو کنار بذار  ،ی بذار

کمک نکن، نه اما تو   گمینکن. نم  ی کار  ه یبق  ی به بعد برا  نیاز ا

کرد  هاتی فداکار  گهید برای رو  وقتشه  زندگ  ی . حاال   یخودت 

 آهو؟  ی دیقول م ؟ی دیرو به من قول م  نی. باشه؟ ایکن
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م  ی اجزا   ی رو  میهاچشم  مردمک را دیرقص ی صورتش  دستش   .

 بدهم؟ یقول  نیهمچ توانستمیم ایمحکم فشردم و فکر کردم آ

بگو  دیبا  دانستمینم  دانستمینم  آمیچه  از  چون  خبر    ندهی! 

 ! کنمی دارم چه م نجایکه االن ا دانستمینم  قا ینداشتم، دق

زندگ  ی زیچ  ب  یاز  با  دانستمی نم  ژنیبا    گذشت، ی م  دیحداقل 

 بشناسم.  کیمرد را از نزد نیا توانستم ی تا م گذشتی چند ماه م

وجودم را فرا    ی همه   ییکه عاشقشان بودم تنها  یرفتن کسان  با

را من    لشیاز وسا  ی کی  یشدم که حت  رهیخ  ی ا گرفت. به خانه 

نبود که   ی زیانتخاب نکرده بودم، چون نخواسته بودم، چون چ 

 . خواستمی م شهیهم

مبلمان سورمه   اما از  را  نگاهم  بودند، مناسب و ساده.    ی اخوب 

 دادم. ژنیرنگ سالن گرفتم و به ب 

 آهو خانم. ی به خونه خوش اومد -

  دهیکش  گرید  کیدر    میهاو اخم  ختیحرفش قلبم فرو ر  دن یشن  با

 شد. 
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ت  زیهشدارآم لحن  ز یو  با  و  برگشتم  گفتم:    ی به سمتش  محکم 

 »»به من نگو آهو خانم!!««

 کنج لبش نشست.   ی پوزخند

 دوست دارم بگم.  -

 نگاهش کردم.  ی و جد قیعم

 سر به تنت نمونه بگو!   ی خوای اگه م -

و    رمیپوزخند کنج لبش، دهانش را بگ   دنیبا د  خواستی م  دلم

 پاره کنم. 

 . زمیخوشت رو نشون نده عز ی رو ومدهیهنوز ن  -

سف  ی هاکفش  دار  گفتم:    دمیپاشنه  و  کردم  پرت  در  کنار  را 

 !««ژنی»»حوصله ندارم ب

 شد و گفت:   نه یبه س دست

 نه؟«« ادیاز من بدت م نقدری»»ا 

 چپ نگاهش کردم.  چپ

 اد؟یخوشم ب  دیچطور با -
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 گره خوردند.  گرید  کیدر  شیبار ابروها نیا

دادپس چرا جواب    - ازدواج   ؟ ی مثبت  رسما  باهام  امشب  چرا 

 .ی کرد

 گفتم:   ی بلند ی به سمتش برگشتم و با صدا زیت

 »»معلومه چون عاشق چشم و ابروت شدم!!««

فرهاد   یرفتار کنم. از وقت  ریآرام باشم و سر به ز  توانستمینم  گرید

 تر شده بود. تحمل رقابلیتر و غسخت  زیبودم همه چ دهیرا د

 گفت:    یخشن ی صدا با

 »»به خاطر فرهاده نه؟«« 

 بخوابم.  رمی نداره! بس کن، من م یبه تو ربط  -

که    رفتمی آماده کرده بودند م  مانیکه برا  یبه سمت اتاق  داشتم

 به سمتش برگشتم.   یدنبالم راه افتاد. عصب

 ؟ ی ا ی چرا دنبالم م -

 را باال انداخت. شیابرو ی تا

 ه؟ یاتاقم. مشکل رمیدارم م -
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 بعد تو.  کنمی هام رو عوض ملباس رمی اول من م  -

 کرد. اخم

 تخت داره. کیاون اتاق فقط  ی دونی م انایاح -

م  - امشب من روش مدونمی بله  امشب رو  خوابمی .  تو.   یفردا 

 .یخوابی کاناپه م

 شد.  امره یخ طلبکار

ندارم. حاال که تو مشکل    میبا هم بخواب  نکهیبا ا  یمن مشکل  -

 . یکاناپه بخواب ی رو شهیهم دیبا ی دار

در رو بستم    عیسر  ی توجه بهش وارد اتاق شدم و با پوزخند  یب

 و قفل کردم. 

 داد زدم. و

 . می کن  یزندگ  یتوافق دیخونه با نیتو ا -

 باش.« ال یخ نیخشنش گفت: »به هم ی همان صدا با

ب  ی پوزخند همان  بود  شده  حاال  نشست.  لبم  که    یژن یکنج 

 . شناختمی م
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بود که    یرنگ  دیسف  ی ا رهیدا  ی نهیقرار گرفتم، آ  نهیآ   یرو  روبه

  ز یشده بود. م  ی کنده کار  شیهاه یمامانم انتخاب کرده بود و حاش

 کمد داشت. کیبود و چهار تا کشو و  یبزرگ نهیآ

د آن همه اشک  بع شمیشدم. آرا رهیو  به صورتم خ دمیکش یآه

فرو   م یموها  نی و دستم را ب   دمی خراب شده بود. آب دهانم را بلع

 بردم.

 جدا کردم. میبا بغض از موها یکی یکیسرها را  سنجاق

م  شهیهم تصور  فرهاد  کنار  را  موها  کردمی خودم  باز    میکه  را 

 .زدیشانه م  بردیکه دلم را م ی و بعد با لبخند کردی م

چشم  گرید  ی بار  میهااشک رو  میهامهمان  و  صورتم    ی شدند 

 .دندیلغز

  یاز تنم درآوردم و رو  یرا که باز کردم، لباسم را به سخت  میموها

 پرتش کردم. نیزم

ن  سیسرو   وارد که  برا  ازیمستر شدم. خداروشکر  حمام   ی نبود 

 اتاق بود.  نیبزرگ ا تی مز نیبروم. ا رونیکردن از اتاق ب
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را   ریز پوستم  آب  داغ  قطرات  گذاشتم  و  رفتم  گرم  آب  دوش 

 بسوزانند.  

دست  میموها با  کش  میهارا  ادمیعقب  از  داشتم  شرم  و   نکهی. 

دوش همراهم لبخند    ریفرهاد را کنارم حس کنم که ز  توانستمی م

 .کردی م ی باز میو با موها زدی م

 . دمیو بغضم را بلع دمیگز لب

فرهاد!   ی اومدی کاش امشب نم  ی ... ای اومدی کاش امشب نم  ی ا  -

 .ی کمرنگ کردنت نابود کرد ی هام رو براتالش ی همه

  ن یزم  ی و از صورتم رو  خوردندی م  وندیبا قطرات آب پ  میهااشک

 . کردندی گرم حمام سقوط م

چشمانم بغضم را شکستم.    یاهی س  دنیافتاد و با د  نهیبه آ   چشمم

 را پاک کنم.  شمیتا آرا دمیرا به صورتم کش  میهامحکم دست 

  یق ی. نفس عمدیدری را م  میکه خفه شده بود داشت گلو  ی ادیفر

 . دمیکش

 ی سرم خال  ی شامپو را برداشتم و رو   یبعد با حرص و ناراحت  و

 کردم.
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 .دمیگزی و لب م   دادمی حرکت م   میموها  ن یرا محکم ب   میهاناخن 

 کنم.  هیگر توانستمی نم خواستم،ینم گرید

وقت    چی آزاد باشم... رها باشم. عاشق نباشم... ه  خواستی م  دلم

 عاشق نشوم! گرید

اولش   زیدرد داشت، خوش بودنش هم درد داشت. همه چ  یعاشق

 قشنگ است. 

ز  زیچ  همه بگذرد همه چ  ن ی ... همباستیاولش  زمان  را   زیکه 

 . کند ی نابود م

به   ی دیجد  ی و معنا  کندی پر تنش م  کند،ی را سخت م  یعاشق

 درد! دهد،یآن م

 فقط درد است!  یحاال عاشق و

 پر است.  ی از چالش و سخت شهیهم یزندگ

 در جان نداشتم.  ییتوان نداشتم، نا گریمن د اما

  ی و بدون احساس به زندگ   رمیفاصله بگ  ی از عاشق  خواستی م  دلم

 ادامه بدهم. 

 . دمیچیآمدم و حوله را در خودم پ رونیحمام ب از
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ساده   یتخت چوب  ی رو با صدا    ی رنگ  را  نفسم  و  نشستم  اتاق 

 دادم. رونیب

چشم  سرم و  بود  گرفته  دستانم  سوختی م  میهادرد  کف   .

 ... سوختی م

 را ببرند.  میهابودند که کف دست زیت ی به قدر  میهاناخن 

اشاره   با روانگشت  کشزخم  ی ام  دست  عم  دمیها  نفس    یقی و 

 گرفتم. 

 ... ایبسه خدا -

اتاق    نیدر ا  ی شک کردم و به دنبال سشواررا با حوله خ  میموها

 افتادم. بهیغر

  شیدایپنهان شده بود، پ  ی واری که در کمد د  ییدر کشو  باالخره

 کردم.

شده بود اخم    زان یآو  ژنیب  ی هاکه کنار لباس  میهالباس  دنید  با

 کردم.
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  ی با خشم در کمد را بستم. سشوار را به برق زدم و با کالفگ  و

و اتفاقات امشب    دمیخوابی م  ترع یسر  دیرا خشک کردم. با  میموها

 .کردمیفراموش م شهیهم ی را برا

  ش یب   یخواب  هانیا  ی همه   دمیفهمی م   شدمی کاش بلند که م  ی ا

 نبوده... 

 رونیباز از اتاق ب   م ین   ییهاشدم و با چشم  داری از خواب ب  صبح 

 رفتم. 

هرچه    خواستیشستن صورتم را نداشتم و دلم م  ی حوصله  یحت

 داغ بخورم. ی چا وانیل کی ترعیسر

با شرت و رکاب  ی که رو  ژنیب   دنید  با  اشی مبل نشسته بود و 

 را بستم.  میهاچشم  عیو سر دمیکش غ ی نشسته بود، ج

 ؟ ی چه وضعشه؟ چرا لباس ندار نیا -

از    میهاکرده بودم اما هنوز چشم  اخم بسته بود و کامال خواب 

 بود.  دهیسرم پر

 . دمیپوزخندش را شن ی صدا
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تو؟ از کجا    امی ب  یو نذاشت  ی که در اتاق رو قفل کرد  ی دقت دار  -

 دم؟ یپوشی م داشتمی لباس برم

و کالفه   مدییسا  گرید  کیرا به    میهادندان  شیهاحرف  دنیشن   با

 دادم. رونینفسم را ب 

د  نیا بود.  او  با  عصبآن  شبیبار حق  و  که    یقدر خسته  بودم 

 فکر نکرده بودم.  ژنیب  تیبه وضع ی اذره

 را برگرداندم و وارد آشپزخانه شدم.  میرو

 برو لباس بپوش! -

نزد  شیصدا قدم  امیکی را  چند  در  انگار  کردم  قرار    امی حس 

 داشت.

آخر  نیا  - ا  یبار  البته  و  به حرفت گوش کردم.  که   کهن یبود 

 جذاب بود! ی دیدیم ی نطوریمن رو ا یات وقتچهره دنید

از پشت عضله  و اکراه کنار    ی هابعد  با  دستش را نشان داد که 

 . دمیکش

 ! ژنیبرو اونور ب -
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سرش  خواستی و بعد رفت. دلم م د یصورتم کش  ی را رو دستش

 را از تنش جدا کنم. 

 ی فلز   ی دادم و کتر  رونیام بشده   دیکل  ی هادندان  نیرا از ب  نفسم

 گاز گذاشتم.  ی رو یبراق را آب کردم و آن را به سخت

را ز  یچوب  یصندل  ی رو   ریسبزرنگ آشپزخانه نشستم و دستم 

 ام گذاشتم. چانه

 ی چا  شدمی م  داریخودمان بودم، صبح که از خواب ب  ی خانه  اگر

 .میخورد ی صبحانه حاضر بود و با مامانم با لذت م و

تنها  اما بود و دلتنگ    ی همه   ییحاال احساس  وجودم را گرفته 

 خانه بودم. 

چقدر زمان گذشته بود و من در افکارم غرق شده بودم  دانمینم

 بلند شد.  ی سوت کتر ی که صدا

 گذاشتم و با فشردنش بلند شدم.  زیم ی را رو میهادست

را برداشتم و با    امی را دم کردم و دوباره به اتاقم رفتم. گوش  ی چا

 زدم.  یاز مامان لبخند گرم  یپاسخیتماس ب دنید

 مکرر نشستم.  ی هاگرفتن بوق  انیاو زنگ زدم و در انتظار پا به
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 وجودم از آرامش پر شد.  اش،زدهجانیگرم و ه ی صدا  دنیشن با

 م مامان. سال -

 سالم دخترم حالت خوبه؟ -

 گرفتم.  یتخت پرت کردم و نفس ی را رو خودم

 خوبم.  -

د  - ساعت  دو  عشقم  کاچ  امیم  گهیخداروشکر.  درست    یبرات 

 کردم.

 ابروم رو باال انداختم.  ی تا

 ؟یکاچ -

 .دیاومد و خند رونیاتاق ب ییاز دستشو ژنیهمون لحظه ب و

 ! یکاچ -

مامان    شیبرا  یچشم  پشت به  را  دوباره حواسم  و  کردم  نازک 

افتاده است و   ژنیو من ب   نیب  یاتفاق  شبی د  کردیدادم. فکر م

 . ندازمی به دلش شک ب خواستمی من هم نم

 مامان.   یمرس -
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 ؟ ی دیخوب خواب  ؟ی قربونت برم، ضعف که ندار -

 تر در دستانم فشردم.را محکم  یزدم و گوش ی لبخند

 .دمیخوب خواب -

گفت:    کردیخشک م  دیرا با حوله سف  شیهمانطور که موها  ژنیب

خواب کرد  ؟ ی دی»خب  مجبور  رو  شوهرت  کاناپه   ی رو  یبگو 

 بخوابه!«

انتها  با قسمت  صدا  یگوش  ییدستم  و  اخم  با  و  پوشاندم    یرا 

 !«رونیگفتم: »برو ب  یفیضع

 سر!  رهیخ ی داد. پسره هیتک نهیآ زیزد و به م ی پوزخند ژنیب

. دلم برات تنگ ایگرفتم و به مامان گفتم: »زودتر ب  را از او  نگاهم 

 شده.« 

 .دمیکش یبعد آه و

 حالش خوبه؟ ژنیقربونت برم من. منم دلم تنگ شده. ب  یاله -

کردم و همانطور که چشم تو چشم    یآوردن اسمش اخم  انیم  با

 بودم گفتم:  ژنیب

 اومد.« رونی»اره االن از حموم ب
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 زده گفت:   جانیه مامان

بود   زمیعز  ی »وا  حموم  حتما  نشم.  مزاحمت  جواب    ی برو  که 

 برو موهات رو خشک کن.« ،ی خوری . االن هم سرما می نداد

 میهادر دست  ی چشمانم گرد شد و گوش  ش،یهاحرف   دنیشن  با

 ما با هم!   کردی ... فکر مکردی خدا او فکر م  ی. واکردی م  ینیسنگ 

 بود.  ده یچون حرف مامان را شن د یبلند خند ژنیب

 برم.  دینه! نه مامان! من هنوز حموم نرفتم. با -

شک مامان را    ی جلو   نکهیا  ی برا  یکه قصد نداشتم بروم ول  البته

 مجبور بودم.  رمیبگ

 . برو. مواظب خودت باش. زمیباشه عز -

 دم ییسا  گرید  کیرا به    میهاپر بود. دندان  طنتی از ش  شیصدا  ته

 شدم.  رهیخ ژنیو با تحکم به ب

که    یگوش کردم  پرت  سمتش  به  را  بالشت  کردم.  قطع  که  را 

 داد.  یجاخال

 ! ؟یحرف نزن قهیدو دق  ی ریمی م -

 ! ومدهیداره هنوز ن  ین یخاله انتظار ن  -
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 نشست.  میابروها انیم یاخم

 که؟ یدونی م ستیاز بچه ن ی خبر -

  ک یرا به    میهارفت. با حرص دندون  رونیزد و از اتاق ب  ی پوزخند

 و بلند شدم.  دمییسا گرید

 تازه دمم پر کردم.   ییرا از چا  وانمیوارد آشپزخونه شدم و ل   دوباره

 .زیمنم بر ی برا -

ل   یب دور  را  دستم  او  به  رو  وانیتوجه  و  گرفتم    ی صندل   ی داغ 

 نشستم. 

 . زیخودت بر -

 پر کرد.  ی را از چا وانش ینگاهم کرد و بعد ل قیعم

 م؟ی دم کن ونیدر م کی دیرو هم با ییحتما چا -

 به سمتش برگشتم.  عیسر

 ؟ ی فکر کرد یآره چ -

 ؟ ی چرا جواب بله داد  ادیتو که از من بدت م -

 را باال انداختم.  میابرو ی تا
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 ؟ی کرد ی تو چرا ازم خواستگار -

 زدم و منتظرش شدم.  ی بعد پوزخند و

  رونیرا برداشت و از آشپزخانه ب  وانشیشد. ل  ی سرد و جد  نگاهش

 رفت. 

 گفتم:   ی بلند ی صدا با

 ؟«یهمه مدت دوستم داشت نیا  یبگ یترسی»م 

نشن  یجواب  اما او  پ  دم یاز  لبخند  لبم   ی گوشه   یاروزمندانه یو 

 نشست. 

 ! هیغذا پختنم نوبت  -

هم صدا  اما شن  ییباز  او  ب  دهیاز  نوش  الیخینشد.   ی چا  دنیبه 

 گرمم مشغول شدم و دوباره به فکر فرو رفتم. 

 ظهر شده بود که زنگ در به صدا در آمد. مامان بود.  کینزد

 را مرتب کردم. میو موها دمی ذوق از جا پر با

 مامان منم هست.  -

 زدم. ی لبخند فونیخاله از پشت آ دنید با
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 را باز کردم. خودم را در آغوش مامان پرت کردم. در

 دلم برات تنگ شده بود.  -

 . دیام را بوسگونه  مامان

 ؟ی. خوبزدلمیفدات بشم عز -

 مرا از مامان جدا کرد و وراندازم کرد. خاله

 عروس خاله؟  یخوب -

 . دمی و در آغوشش کش دمیخند

 . یسالم خاله. مرس -

 کرد و گفت: »از حاال به بعد مامانم!«  اخم

صدا  خواستینم  دلم لبخند  ش یمامان  به  پس  بسنده    ی کنم 

 . د یکردم و مامان هم فهم

 .داشتی را از من انتظار م نیا دی. نباماندی خاله م شهیهم خاله

رو  ی سبد  مامان قبل  از  که  و    نیزم  یرا  برداشت  بود  گذاشته 

 گفت:  
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دم. خاله هم پلو مرغ درست  درست کر  یبرات کاچ  زمیعز  ای»ب

 کرده.«

 زد و گفت:   یلبخند پهن  خاله

 گفتم براتون غذا درست کنم.« دیخسته باش  دی»شا

 و دستش را دور کمرم حلقه کرد.  دیخند  طنت ی با ش ژنیب

 . دیخند  زیذوق کرده به سمت آشپزخانه رفت و مامان هم ر  خاله

کمرم برداشتم و از   ی را محکم از رو  ژنیها دست برفتن آن   با

 ام گفتم: شده  دیکل ی هادندان نیب

 »به من دست نزن!«

 را باال انداخت. شیابرو ی تا

 .میاشهیبفهمن عاشق پ می رفتار کن ی جور  دیمگه نبا -

 کردم. اخم

 ! ستم یمن ن  یول  یباش  دیتو شا -

 نزد و به سمت خاله رفت.  یحرف

 مامان!  یراه انداخت ییچه بو -
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 . دیکشی غذا م اقیپسرش رفت و با اشت  ی قربون صدقه خاله

 . دیریجون بگ د،یبخور  دیایب -

 نشست و منتظر شد.   یصندل ی با اشتها رو ژنیب

 مردد به من انداخت.   ینگاه مامان

 ؟ ینیشی نم -

 را با زبان تر کردم و نشستم.  لبم

زدم و   ی من بود پس لبخند  ی نگاه مشکوک مامان هنوز رو   اما

 کردم.  یتظاهر به خوشحال

  تر یواقع زیکاش همه چ ی مامان خوردم و دلم گرفت. ا یکاچ از

 .بودیم تری قیو حق

 نه؟«  فتادهین  یاتفاق شبیگوشم گفت: »د ریز مامان

انداختم که    ژنیبه خاله و ب   ینگاه  م یو ن  دمیاز خوردن کش  دست

 ان به ما نبود.حواسش

 انداختم و با سکوتم جوابش را دادم.  نییرا پا سرم

 دستم گذاشت. ی زد و دستش را رو ی لبخند مامان



597 
 

 .ی . هروقت خودت آماده بودستین ی اعجله -

ها نشنوند گفتم: »فکر  که آن  ی و آرام طور   دمیرا به زور بلع   لقمه

 وقت وقتش برسه.«  چینکنم ه

 .د یدستم کش ریرا از ز یکاچ مامان

 . یکه آماده باش  ارمیم ی روز  کی رو دوباره  نیا -

 . خوشمزه بود.«خوردمیو گفتم: »حاال داشتم م  دمیخند

 را پس نداد.  یاما ظرف کاچ دیهم خند مامان

 به وقتش.  زیهمه چ گهینه د -

 گذاشت. میبعد بشقاب پلو مرغ چرب خاله را جلو و

 خودتم بخور مامان.  -

 تکان داد و با لبخند بشقابش را پر کرد. ی سر

و   کردمی رسماً دق م  بودمیمامان را نداشتم، اگر کنارش نم  اگر

 .مردمی م

 . میزدی و گپ م   می کاناپه نشست  ی رو  میغذا را که شست   ی هاظرف
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که خاله مرا بلند کرد و خودش    نمی کنار مامان بش  خواستمی م

 نشست. 

 جدا نشوم.  اشلحظه هم از دردانه کی خواستی م

مخم بود. کل شب    ی رو  ژنیو پر از تمسخر ب  زیآم   طنتی نگاه ش  و

کرده بود وگرنه همان   ی و عقد را نقش خوب بودن را باز  یعروس

 بود!  شهیبود که هم ی مار دو سر

تخت    یکه رو  دم یرا د  ژنیشب، مسواکم را زدم و ب  دنیفرا رس  با

 . کندی لم داده و نگاهم م

 ه؟« یبه سمتش برگشتم و گفتم: »چ زیت

 . یکنارم بخواب یتونی م -

 . نازک کردم شی برا یچشم پشت

 . خوامی نم -

 نه؟«  ی زد و گفت: »بهم اعتماد ندار پوزخند

 شدم.   نهیکه اخم داشتم دست به س یحال در

 چطور داشته باشم؟ -
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 .ی با هام ازدواج کرد ،یداشته باش  دیبا -

 کنج لب من نشست.  یبار پوزخند تلخ نیا

 نداره.    یربط -

 !؟ی با ازدواج کردن اشتباه کرد یکنی فکر نم -

ا  یلیخ  راستش م  نیبه  فکر  هم  کردمی موضوع  پسش   شهیاما 

  یهاآدم  ی کردم برا  ی فداکار  یلیخ  کردمی فکر م  ی. گاهزدمی م

  مان یپش  خواستمی نم  یعنینبودم،    مانیاما تا االن پش  ام،ی زندگ

 باشم. 

 ؟ ی دوستم دار ی دیفهم ی! از کی اصال تو جواب من رو نداد -

 رنگ نگاهش سرد و کدر شد.  دوباره

 غرورت خورد شه؟  یترسی م -

 کرد. اخم

 برو بخواب. -

 تخت چنگ زدم و به طعنه گفتم:   ی را از رو بالشت

 !«ر ی»شب بخ 
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با کالفگنداد و چراغ را خاموش کرد  یجواب را  نفسم   رونیب   ی. 

و بالشت را    دمیکاناپه دراز کش  ی رودادم و به سمت سالن رفتم.

 ش یآرزو  شهیبود که هم  ی ای زندگ  نیا   االنسرم مرتب کردم.  ریز

 کرد،ی با فرهاد خوشبختم م  یزندگ  اینبود. آ  نطوریرا داشتم؟ نه ا

 نبود. نطوریباز هم ا

از  چکدامیعوض شد و مثل ه ی من از همان دوازده سالگ  یزندگ

را که از  ی او مالفه دمی کش یآه.شدی . هرگز نمشدینم میآرزوها

رو رو  ن یزم  ی قبل  بودم  را   میهاچشم.دمیخودم کش  ی انداخته 

 فکر نکنم.  گرید  زیچ چیکردم به ه ی بستم و سع

                      

 امی و نرمال بود و زندگ   ی عاد  زی هفته گذشته بود و همه چ  کی

 . کردی رمان خواندن هم خوشحالم نم یو حت گذشتیم ی تکرار 

ا  م یتصم  پس و  بخوانم  درس  بدهم.   نیگرفتم  کنکور    د یبابار 

 .دادمی را از گذشته فاصله م امی و زندگ کردمی م شرفتیپ

 داشتم.  ی را گرفته بودم حال بهتر میتصم نیا یاز وقت و
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  ژن یبه صدا درآمد. ب  فونیپختن ناهار ظهر بودم که زنگ آ  مشغول

درست    ی سر کار بود و امروز نوبت من بود که خورشت قورمه سبز

 کنم. 

گاه و    ی هاناگفته نماند که سر هر غذا، مامانم را با تماس  البته

 .کردمی م  چارهیب  گاهیب

او را   ی. از بعد از عروسختیقلبم ر  فون،یترانه از پشت آ  دنید  با

اصال    یول  میحرف زده بود  یبار با هم تلفن  کیبودم. فقط    دهیند

 نبود.  یقبل ی هامثل تماس

 دم یکش  قیدر را باز کردم و تا آمدنش چند بار نفس عم  دیترد  با

 را به کف دستانم فشار دادم.  میهاو ناخن

 مواجه شدم. شانشیپر ی که با چهره آمدنش در را باز کردم با

 دستش را گرفتم و او را وارد خانه کردم. نگران

 ؟یشده ترانه؟ خوب یچ -

کردن   هیتکان داد و بعد شروع به گر  نیسرش را به طرف  ناباور

 کرد.

 متاسفم آهو، متاسفم!  -
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 بغلش کردم و گفتم:   زدی که قلبم تند م همانطور

 زم؟« یشده عز ی»چ

 تر.و مرا نگران کردیهق م. هقزدینم یو حرف ختیریم اشک

 چه خبره؟ ی بگ ی خوا ی نم -

 از زبان خودش بشنوم.  خواستمی اما م دانستیته دلم م  نکهیا با

د  - احساساتم    گهیمن... من... من  مقاومت کنم. همه  نتونستم 

 خدا متاسفم آهو. ی برگشته بودن. وا 

 زدم و دستش را گرفتم.  ی لبخند

 نکن. به من نگاه کن.  هیگر -

 کاسه خون شده بود سرش را باال گرفت.  شیهاکه چشم  یدرحال

 !؟ی قبول کرد -

نشان   یالعمل. اما عکسدیلغزیصورتم م  ی رو  شی هاچشم  مردمک

 نداد.

 و گفتم:  دمشیبوس

 .« زدلمی»مبارک باشه عز 
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 . دیلرزی شدت گرفت و م شیهاهیگر

باش  - مخالف  منتف  یاگه  چ  کنمی م  یبه خدا  من چه  ویهمه   .

 !رحممی آهو، چه ب رحممی ب

  ،ی ستین  رحمی نگو! من خودم ازت خواستم. اصال هم ب  ی نطوریا  -

وقت نتونستم بکنم، عاشقانه    چی که من ه   ی دنبال دلت. کار  یرفت

 .ی نکرد ی کار اشتباه چی کن و شجاع بمون. ه یزندگ

 . دیکش شیهاچشم ی را رو شیهادست

کنسلش    خوامی که به خودم دارم. م  ی از حس بد  رمیمی دارم م  -

کار رو با تو بکنم؟ با فرهاد بکنم. فرهاد  نیا  تونمی کنم، چطور م 

 هم مجبوره، اون من رو دوست نداره. 

 صورتش برداشتم.  یرا از رو دستش

متنفر  . فرهاد هم که ازت  یکنی رو کنسل نم  یچیآروم باش. ه  -

تو   ، یاون رو عاشق خودت کن  د یدوست هم داره. فقط با  ست، ین

 .یتونی م

 گفت:  کهیت کهیت

 ؟«یرو بگ هانیا ی تونی»چطور م 
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. پس شما  ستمی فرهاد ن  ی من هم برا  ست،یمن ن   ی فرهاد برا  -

 . دیهم باش  ی برا دیبا

 بود.   جی . سردرگم و گکردی از اشکش نگاهم م  سیخ  ی هاچشم   با
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