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 لوتوس

 
   :خالصه رمان 

با   دختري به اسم نيلوفر،عزيزشده خانواده نواب
نامزدش طوفان به مشكاليت بر مي خورد كه باعث قطع 
رابطه مي شود ،كه اين قطع رابطه باعث بر مال شدن 

زندگي نيلوفر را در بر مي گريد رازهايي مي شود كه 
و متام اعتماد او را نسبت به افراد زندگيش ويران مي 
كند .درست در سخت ترين روزهاي زندگيش مردي به 

  يد كه زندگيش را دگرگون مي كندمی آكمكش 
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 مقدمه 

شدت شوك تمام بدنم مي لرزيد.چيز هايي كه مي شنيدم   از

 .برايم قابل درك نبود

 ...نه...نه-

كردم همه آن لحظه ها دروغ بود،چند سال در دروغ   يباور نم

 كردم  يزندگ

دروغ   نيتر  فياون وقت كث   م،ي دروغ نگ  ی داد  اديتو خودت  -

  اديفر  ديلرز  يكه به شدت م  ييبا صدا  ،يرو خودت به ما گفت

 .... زدم: از همتون متنفرم

 خفه شودختره احمق -

 ومد يصدام در ن  نيحرف زد  يخفه شدم، هرچ   يبسه هرچ-

 ... برميم آبروتون

 ی از جلو   لميكه به گوشم زد تمام خاطراتم مثل ف  ی ا  دهيكش  با

دست نوازش  شهي بود كه هم يهمان كس  نيچشمانم رد شد.ا
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  ی آدم ها  نيراز بدت  طيشرا  نيكه در بدتر   د،يكش   يبر سرم م

 .بردم يزندگي ام به خودش پناه م

بودم كه  يسال ها عاشق كس ني توانستم باور كنم تمام ا ينم

 .....ضربه را بهم زد.تقاص چه چيز را پس دادم خدا  نيبزرگتر

 فصل اول 

 رماه يت

 دم درهست  دهيرفتم،طوفان رسرها جان من  -

 رم يكنم كم كم م يدكتر مرتب م ی منم پرونده ها -

مطب كه خارج شدم، داخل آسانسور شالم را مرتب كردم    از

،خودش هم   دمي طوفان را د  ني گذشتم ماش  يم   كه  اطي.از ح

 داده بود  هيشده بود و به در تک  ادهيپ  نياز ماش

 من چطوره؟؟ ی لوين-
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كردم    يم  ی هركار  يخند به او سالم كنم ولكردم با لب  يسع

 . نبود يدر مقابلش لبخندام واقع

 ؟  يبابا رو گرفت کيخوبم ك-

 جواب داد  ميشد يم نيكه سوار ماش يحال در

امشب خونتون من   ميبر  ستيرفت ،اصن قسمت ن  ادميآخ  -

 عشق و حال دو نفره ميگم بر يم

 آمد  يبدم م شيها   يتيمسئول يب  نياز ا شهيهم

سرت بشه،چند بار از صبح   تيمسئول   ی ريبگ  ادي  ی خوايم  يك-

 عشق و حال  ميول كن بر يگ يبندازم تازه م ادتي ديبا

 ی كردم كه اخماش تو  انيب  يو حال را به طور مضحک  عشق

 هم رفت 

 يكن يبحث م ی دار ی خوديسر موضوع ب يكن يفکر نم-
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بابا-  ر يمس  ی تو  يفروش  يني رياز ش  ستين  خوديمن ب  ی تولد 

 م يزود تر برس  ميبر کيك

 ي رد و بدل نشد حت  نمانيب  يحرف  گهيبه خونه د  دنيرس  تا

 .نشدم ادهيهم پ  کي انتخاب ك ی برا

 شدم  اده يپ ني تر از طوفان از ماش عيسر ميد ي كه رس يزمان

 دم يكه شدم احمد اقا را در حال هرس درخت ها د  اطي ح  وارد 

كه    ی .با لبخند  يرا دوست داشتم از بچگ  رمرديپ   نيا  شه يهم

 به لبم آمده بود به او سالم كردم  دنشياز د

دلمون برات    يگ يمکه نم  يحاج  يحاج  يسالم احمد اقا رفت-

 شه ي تنگ م

 سالم دختر ماهم خجالتم نده بابا-

 دم يفاصله به خودم شن نيتر کيطوفان از نزد ی صدا

ما رو كه    شهيباز دلت براش تنگ م  رمرديپ  نيخوش به حال ا -

 يكن يآدم حساب نم 
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تکان   ی احمد آقا مهربونم كه بهش سالم كرده بود سر  ی برا

بشر چرا انقدر    نيا  دونميداد و به سمت خانه حركت كرد ،نم

به احمد اقا زدم و به سمت خانه    ينيمغرور بود. لبخند غمگ 

كه با خودش گفت   دمياحمد اقا رو شن  ی صدا  يراه افتادم ول

 . ”“كنه  ريخدا عاقبت همه جوونا رو بخ ““

 ازبهيكه گذشتم وارد خانه شدم اول ازهمه ن  اطيح  ناز داال

 شد زاني گردنم آو

 جونم ي آبج ی چطور-

 شد دنميمشغول بوس تند تند بعد

 ميكرد يبروكنار دختر ..واه ..واه تف-

 ش ي ا ی ندار اقتيل-

 دختر كوچک اش در آمد  تي از آن ور سالن باز به حما بابا

 ی دار  کاريمنو چ ی ته تغار-
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 سالم باباجونم تولدت مبارك -

پ  شهيهم   مثل و  گرفت  آغوش  در  را  سرم  را    ميشونيپدرانه 

  ن يروزم را از ب   يحركتش كل خستگ  نيبا ا  شهيهم  ديبوس

 برد  يم

 شوهرت اخماش توهمه  ی كرد  کار يباز چ-

 نامزده نامزد  ست يباباجونم هنوز شوهرم ن-

 د يانقدربحث نکن يهرچ-

تر،من   کيگردن من از مو بار  ني ا  يشما امر كن  يچشم ،هرچ-

 ...برم لباس عوض كنم برم كمک مامان

كه از صبح قبل از رفتن به مطب    يپله ها كه باال رفتم لباس  از

بسه بود تا سر   قهي ی ري ش راهني پ ک ي دميانتخاب كرم را پوش

تن   ی زانو كه دامنش هم حالت كلوش داشت انقدر قشنگ رو

را مرتب    ميموها  عيكه خودم عاشقش بودم ،سر  ديخواب  يم

ا   دونستميک مامان رفتم مكردم وبه كم  گرم   يآب  ازين  نياز 
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تز مشغول  شدم  كه  آشپزخانه  وارد  شد.  ساالد   ن يينخواهد 

داشت كه همسن و سال هاش   يخوشگل  کليه  هيبود.مامانم  

م  شهيهم دور گردنش   يحسرت  از پشت  را  خوردن، دستم 

 دم يرابوس شيقهوه ا ی موها ی حلقه كردم و رو 

 دلم چطوره؟  زي عشقه من چطوره؟عز-

كرد - شوهرم  تو  دختر  نکن  لوس  رو  خودت  ،خوبه    ی خوبه 

 يكارا بر نداشت نيدست از ا

تو خودمو   ی چه شوهر كنم،چه پنجاه سالمم بشه بازم فقط برا-

 ي كه بدش م  يياز آن ماچ ها  عيكنم، بعد هم سر  يلوس م

م ظرف  و  كردم  خارج   وهيآمد  آشپزخانه  واز  برداشتم  را 

بابا و طوفان مشغول حرف زدن ك  ييراي شدم.وارد پذ ه شدم 

م رو  وهيبودن  گاه  زيم  ی را  نشستم  وبغل طوفان    ي گذاشتم 

با من خوب   نکهيگرفتم از ا  يها حس عذاب وجدان م   توق

 يدست خودم نبود حس خوب  يبود من باهاش خوب نبودم ول 



 
10 

 

داشت   يرخ كه نگاهش كردم چهره خوب  ميبهش نداشتم از ن

 ،چشم يد ،صورت استخونش  يجذبش م   ی مطمئنا هر دختر

 رنگ شب ی ،موها يمشک ی ا لهيت ی ها

صورتش بودم برگشت و    خيطور كه م  نيجذاب بود.هم  قطعا

لبخند دندان نما زد ودستش را دورم    کيبه چشام نگاه كرد و

.ه نزد   چ يحلقه كرد  انقدر  نداشتم    يکيوقت  را دوست  بهش 

جلو سع  ی ،مخصوصا  بگ  يبابا،  فاصله  حلقه   رميكردم  كه 

ا كه  كرد.بابا  تر  تنگ  را  د   نيدستش  را  لبخند    کي  ديرفتار 

  ”“ زنم  يسر به مادرت م  کي”“به جفتمان زد و با گفتن  حيمل

به   تيبابا ازما دور شد با عصبان  يكم  يگذاشت.وقت  مانيتنها

 سمت طوفان برگشتم

 ؟ يكن يرفتار م ی طور نيجلو بابا ا يكش يتو خجالت نم -

شد فکر    يرد م  يكه هرك  ی كرد جور  کيرا به سرم نزد  سرش

 م يكن يم ی كار  ميكرد دار يم
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 ي انجام م  يهركس  ی دلم بخواد جلو  ی و من هركار  يتو زنم-

 دم 

ا  متنفر  از  م   نکهيبودم  فقط    يفکر  چون   غه يص  کيكرد 

  ی خواندن االن حکم شوهرم رو داره هركار  نمونيب  تي محرم

جمله بهم   نيكه از ا   يتواند انجام بده با خشم  يدلش بخواد م

 دم يشده بود بهش غر ق يتزر

دراز   مت يكن پات رو از گل  يپس سع  ستم ين  تي هنوز زن قانون-

 ي تر نکن

كه    دم يشن  ياز جا بلند شدم ول   عيرا كنار زدم و سر  دستش 

توجه به   ي.ب”“ولت كنم   ی روز  کي اگر    ی فکر كرد”“گويد  يم

 رفتم  از يكه گفت به سراغ ن ی جمله ا

 گوشه نشسته بود کيبود و  يگوش ی سرش تو شهي هم مثل

 ه؟يسرت تو گوش يزنيحرف م يباز با ك-

 باز جواب داد :رهام  شين با
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،شما كه همو دوست    ديادامه بد  ی نطوريا  نيخوا   يم  يتا ك-

 چرا مطرح نيدار

 د يكن ينم

 تونهينم  ره يبرادر بزرگش سروسامون نگ  يتا وقت  گه يرهام م-

 ؟ نيمطرح كنه ،شما باز چرا مثل سگ و گربه به جون هم افتاد

 كردم به سرو سامون برادر بزرگش فکر نکنم يسع

 ما؟  يفضول ايتو حواست به رهام جونه -

ا  زم يعز- داشت  يفضول  گنينم  ن يبه  من  چشم  جلو    ن ي شما 

 بهم  ني ديپريم

توروخدا- ك  ولم كن  زودتر  م  م ياريب  کيبلند شو  برو    زرو يتو 

 كن  نييتز

ازداخل    کيبه سمت آشپزخانه رفتم ،ك  خودم در   خچال يرا 

از    يقرار دادم و روشن كردم وقت  شي آوردم و شمع ها را رو

 نشسته بودن ييرايآشپزخا نه خارج شدم همه تو پذ
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 كردن  غيج غيوج  دنيمن شروع كرد به رقص دنيبا د ازين

 از من گذشته يسن  هي ديكش يخجالت نمدخترا -

 با لحن شوخ جواب داد  شهي مثل هم ازين

 بهش توجه نکن اد يعدده ز هيجون سن  يكام-

 ي خوشش نم  ازين  ی جون گفتن ها  ياز كام  چوقتيكه ه  مامان

 به بابا گفت شهيآمد مثل هم

كه احترام پدر    شي توهستا ،تو پرو كرد  ريكامران همش تقص-

 داره يو مادر نگه نم

 غلط كرد  از يول كن توروخدا ن ييزندا-

 ی خانم دوما خودت غلط كرد  از ينه و ن   ازيطوفان خان ن  ی آقا-

خوب  چيه   ازهم ين بابا   يوقت حس  جز  به  نداشت  طوفان  به 

 مينداشت ياصال حس خوب ازيومامان كه عاشقش بودن من ون 
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كردم    يم  يسع  ن يهم  ی امقدس بودن بر  ميتولد ها برا  شهيهم

 نيب  يکيكوچ  ی حداقل جشن ها  ميندار  يبزرگ  ياگر مهمون

و طوفان باعث خنده    ازيآن شب ن  ی .كلکل ها  م يريخودمون بگ

 ی بار  نيكردم آخر  يوقت فکر نم  چيه  يهمه مان شده بود ول

  ي موتو دوره  چديخنده طوفان تو خانه مان بپ  ی باشد كه صدا

  ......خانه مان  حضور داشته باشد

 فصل دوم 

لحظه هم نتوانستم    ک يشدم و آمدم مطب    داريصبح كه ب  از

با كل   ن يمختلف سر و كله زدم ا  ی آدم ها   ياستراحت كنم، 

وپ  ها  تماس  كرده    ی ها   امکيوسط  كالفم  هم  طوفان 

د  نيبود.آخر كه  هم  را  راحت   دميمراجعه  توانستم  باالخره 

 را ببندم  ميو چشم ها نميبنش

 را باز كردم   ميپلک ها ی در ال  ی صدا با

 يدك  يخسته نباش-
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نم - فکر  موتم  روبه  واقعا  ا  يرها  تو  مراجعه   ن يكنم  چندماه 

 مثل امروز شلوغ بوده باشه  ی روز   چيه دنيد

بده خانم دكتررو اگه اون نبود فعال   ريآره خدارهشکر،خدا خ-

فعال    اد ي.خودشم كه نمميكار شروع كن  ی برا  ييجا  ميتونستينم

 با شوهر جانش رفته آلمان 

 آمد  ميلب ها ی رو  ی لفظ شوهر جان لبخند از

 جمع كن خندت رو دختره پرو-

تلفن  يآمدم جواب  تا باز هم  اسم    دن يم زنگ خورد،از دبدهم 

 تو كاسه چرخاندم  يطوفان چشم

 حتما كار دارم  دمي جواب نم ينيبيبله طوفان ،م-

اول تو منم    تيالو  يزنم تا بفهم  ياوال سالم،دوما انقدر زنگ م-

 بعد كارت 

 ؟؟يبه من بگ نوي ا ی واقعا زنگ زد يعني-
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 آروم تر   دادياز روبروعالمت م  رها

 دنبالت  اميم  گهيساعت د مي زدم بگم ن خانم  زنگ رينخ-

 من كار دارم  زي با من برنامه نر  يچند بار بگم بدون هماهنگ-

  ی اومد  نمييپا  گه يساعت د  ميخانومم...ن  ليتعط  نايكاردارم و ا-

 عشقم بدرود  يباال حاال خود دان  اميمن م ی ومدين ی كه اومد

 الوو..طوفان...اه -

 لوفر ين يكن يچرا اعصاب خودت رو خورد م -

م- رو خورد  اعصابم  م  ي نيب  يكنم؟؟..نم  يچرا  زور   خواد يبه 

 ره يبگ  ميتصم

 ومدهيكه شده بلند شو كاراتو كن برو تا ن  هيكار-

 حاال  ی د يتو چرا ترس -

 !! تعجب اور بود مي كه در چشمانش بود برا يترس

 كنه دكتر آبرو داره  ی زي باال آبرور اديبرو ن گميم  هيترس چ-
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رها  باالخره  اجبار  مانتو  به  و  شدم  تعو  ميبلند   ض ي را 

د  شه يكردم،هم موقع  داشتم  روپوش   دنيدوست  ها  مراجعه 

با    دميبودم ،از دور د  نييساعت پا  ميبه تن كنم .سر ن  ديسف

نگاهم م  ی لبخند  کي ،از برق چشمانش خوشم    يدارد  كند 

و سوار    دمينيامد حالت عجيبي داشت...اخم هايم را در هم كش

 دمش

 سالم برتنها عشق خودم -

 يهمه اصرار داشت   نيا ی بر ی خوايسالم... كجا م-

 زم يخونه عز-

 زدم   يکيريستيخنده ه  تک

ا- ما   ي خودت م  ی همه ذوق دار  ني به خاطر رفتن به خونه 

 ي رفت

 خونه خودمون مي ريم ی دياشتباه فهم زمينه عز-
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لب با خودم خونه خودمون را تکرار كردم،خونه خودمون   ريز

 كجا بود...فکرم را به زبان آوردم 

خونه من و    ندهيخونه من در حال حاضرودر آ يعنيخونمون -

 تو

...اگر   ام ي طوفان چند بار بگم من خونه تو بدون خانوادم نم-

 رم ي من برسون خونه اگركه نه بزن كنار من خودم م يتونيم

بابام   يگفت  يبود كه م  نيتا االن هم اگر صبر كردم به خاطر ا-

 ست ين ينگران گهيد  انهيدر جر يياالن هم دا  اديخوشش نم

مختلف،هرجور كه    ی هااالن از تنها بودن با طوفان  به بهانه    تا

  ت ي االن كه بابا هم رضا  يكردم. ول  يم  ی ريتوانسته بودم جلوگ

 جا بند نبود چيداده بود دستم به ه

 خسته شدم   يل يمن امروز خ  گهيموقع د  ک يطوفان جان بزار  -

 كلمه طوفان جان را تکرار كرد  ی پوزخند با

 ارم يرو از تنت در م  ي خودم خستگ-
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 چيتو بدنم افتاد ...ه ی جمله و لحن حرف زدنش لرز بد نيا با

 گاز فشار داد  ی رو  شتري را ب  شي به من نکرد پا يتوجه

به مشامم   يخوب  ی سرجام نشسته بودم ...بو ها  خيترس س   از

به سرم    ی لحظه فکر  کي...  ميخانه اش بود   کي نزد  ديرسينم

  نگاه   ميدرآوردم متوجه ن  فميك  ی را از تو  ميگوش  عيزد كه سر

ول  ا  يطوفان شدم   ی نکردم رفتم داخل مخاطب ها   ی توجه 

 زدم  ازياسم ن ی و رو ميگوش

ثان  ش يبرا  ”“ يهست  از ين““ ...چند  كردم  ول  هي سند    ي گذشت 

 خورد   کيت کيفقط 

خونه    رمي من دارم م  ازي...ن  ينيآنال   شهي تو هم  ازيلعنت بهت ن““

  کبار يساعت    مي رسم توروخدا ن  يم  گهيد  قهيطوفان چند دق 

  ن ي توروخدا بب  ی ...خواهر  نجا يا  ايازم خبر بگير جواب ندادم ب

 “ “ ...رو امميپ
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به رها    ندي را نب  امميپ  ازين  نکهيتوگلوم بود از ترس ا   ی بد  بغض

 ن ي هم فرستادم...آدرس هم نوشتم،خدارو شکر كردم كه آنال

 را راحت كرد  الميخ”“يزميباشه عز““شد وبا 

 يكنيچت م يبا ك-

 با دوستم-

 بخرم  ی ندار ازين ی زيچ-

 بخوام  ی زي ساعت چ  کي ی فکر نکنم برا-

 زد   ی پوزخند

 و چهارساعت الزم باشه  ستيب ی برا كنميمن فکر م  يول-

 را زد  اطيح موتهيمن ر دهيترس  افهيتوجه به ق بدون

 مونم يمن شب م يكني چرا فکر م-

 چون از بابات اجازتو گرفتم -

 به اجازه ندارم  ازين گه يوشش سالمه د ستيمن ب-
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 يكه داشت روزيتا د-

شد... دورزد و در سمت من را باز كرد و دستش   ادهي پ  نيماش  از

 را به سمتم دراز كرد 

 بانو ی ديافتخار م-

شدم و به سمت خانه   ادهيپ  ني توجه به دست او از ماش   بدون

خودش    هيخونه را با سرما  نيبود ا  يياليو  راه افتادم، خونه اش

تو    دم يفقط شن  دم يوقت عمه را ند  چيمن ه  ديو پدرش خر

بود   ی گل كار  اطش يرفتن ...ح  نيتصادف جفتشان  از ب   کي

به خانه   آمديمطوفان بود كه    شتريب  ميآمدينم  نجايبه ا  ادي...ز

طوفان را . بابا  كرديم  يخانه ما زندگ  يتا هجده سالگ  يما حت

طوفان خواست    يوقت  نيهم  ی دوست داشت برا   شترياز همه ب

 نکرد  غيرا از او در يكمک چي مستقل بشه ه
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رس  يوقت در  شا  دميبه  كند  باز  را  در  تا  كردم   ن يا  ديصبر 

ا  يآرامش به خاطر  اتفاق  ني كه داشتم  اگر    افتاد يم  يبود كه 

 بود كه كمکم كند  ييرها

 زم يعز ی به خونه خودت خوش اومد -

كارها را به   نيوقت اجازه ا  چيه  دياز حرفش سرم را بوس  پس

 ی ازش فاصله گرفتم و وارد خانه شدم،  صدا  يوقت   دادم ياو نم

 دم ي پوزخندش را از پشت سرم شن

 بخور  زي ل يمثل ماه ی حاال كه فرصت دار-

 هم دست تو باشه  ی فرصت اضافه ا ستيقرار ن-

كت كردم سمت كردم برم خونه حر  يدلم فقط دعا دعا م  تو

...خانه اش طراح  يياليخانه و  کي داشت    يقشنگ  يمبل ها 

 ی بود رو   رهيت  ی ...طوفان عاشق رنگ ها   يبه رنگ طوس  ينقل

 داشتم   ديبه آشپزخانه هم د  نجاينشستم. از ا  يراحت   ی مبل ها

 ار ي بلند شو لباسات رو در ب-
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 راحتم -

 نزد و مشغول درست كردن شربت شد يحرف گريد

ك  لميموبا  يگوش  نگ يد  ی صدا  با تو  از  ن  فم يرا    از يبرداشتم. 

 رها را باز كردم  امينداده بود پ يجواب يبود ول دهيرا د امميپ

 ” نخوردت “

 ي ني...با  س  شديبشر آدم نم  نينوشتم ...ا   ييجوابش خفه شو  در

كه جلوم گرفته شد سرم را باال آوردم دو طعم شربت   يشربت

 ی دوست داشتم برا   ييآلبالو  شهي من هم  يو پرتغال  ييبود آلبالو

 د يرا عقب كش ينيخواستم آن را بردارم كه س نيهم

 درست كردم  يتو پرتغال  ی برا-

 يال پرتغ   نيهم ی برا  گه،يبحث راجب شربت نداشتم د حوصله

  خ ي شد    يبود وهوا گرم بود كه باعث م  رماهيرا برداشتم اواخر ت 

 شربت بهم چشمک بزند  ی ها

 ي زنيكولر نم-
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 درست كنن  انيخرابه قرار ب-

نگاهم   دمينوشيطور كه م   نيبرداشتم هم  زيم  ی را از رو  شربت

به او نکردم و تا ته    ی توجه ا  ي به لبخند كج طوفان افتاد ول

 . دميرا سر كش  وانيل

ول  کمي  اولش دما  يخنک شدم  كردم  باال    ی بعد حس  بدنم 

 رود يم

 گرمته؟ -

 آره -

 از اول گفتم اري خب مانتوت رو در ب-

نبودم كه حجاب درست    يمانتو تاپ تنم بود... درسته آدم  ريز

 م يسقف بود  کي   ريمن و طوفان ز  يداشته باشم ول  يو حساب

سقف باشن   کي   ر يهم گفتن دوتا جوان مجرد كه ز  م ياز قد

ا  شهيم  طانينفر سوم ش ه  ن ياز  نبود،   دي بع  زيچ  چيطوفانم 
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گردنم    وربدون مانتو باشم،شالم را از د  خواستمي نم  نيهم  ی برا

 برداشتم 

اگر لباست مشکل داره برو تو اتاق من عوض كن برات لباس  -

 دم يخر

بلند شدم    نيهم  ی گرما آزار دهنده شده بود برا  نيا  گهيد  واقعا

و به سمت اتاق حركت كردم .داخل راهرو دوتا اتاق خواب بود  

كردم    دونستم يم باز  را  اتاق  در  طوفان هست  اتاق  دوم  اتاق 

وسط اتاق بود   ی آباژور كنار تخت روشن بود،تخت دو نفره ا 

اتاق قرار داشت داخ  ش ي زآرايبود كه م  ي،اتاق بزرگ ل  گوشه 

احتمال دادم لباس   ديرسيبود كه به اتاق لباس ها م  ی اتاق در

ها اونجا باشد.وارد كه شدم چراغ را روشن كردم ودر كمد را  

 باز كردم 

زنانه   ی كه نگاه كردم به لباس ها  کميخودش بود    ی لباسا  اول

بود،   يکيكردم بد تر از آن    يهر كدام را كه نگاه م   دميرس
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...حس ضعف  ينفت  يآب  ،يرمز،مشکبه رنگ ق   ييلباس خواب ها

م  جهي وسرگ ...حس  بود  داده  دما  يبهم دست  بدنم    ی كردم 

 ...نميبنش يصندل  ی كردم رو ي...سع روديطور باال م نيهم

 [15.11.20 21:51] 
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در   ی نبود با صدا  ف يحس هارا داشتم كه قابل توص  ن يبدتر.

لبخند با  طوفان  آوردم  باال  را  سرم  در   ی اتاق  چارچوب  تو 

 بود  ستادهيا

 حالت خوبه؟-

 بهتره برم خونمون  رهيم  جينه ،سرم گ-

از تو   لميموبا  ی نداشتم ...صدا  يحس   ي كردم بلند شوم ول  يسع

 . شد احتماال رها بود يم  دهيشن  ييرايپذ

بلند    ميازجا  توانستميشد ...نم يم  کي قدم به قدم نزد  طوفان

گر ترس  از  بود...صدا  هيشوم  گرفته  موبا  یام    ک ي   لميزنگ 
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نم قطع  هم  ز  يلحظه  را  ...دستش  و    ميبازو  ريشد  گذاشت 

 بلندم كرد 

 :ولم كن دمينال

 چرا ولت كنم عروسکم -

ام برد و بلندم كرد ...از هرم نفساش صورتم  زانو ري را ز  دستش 

برد...از   ميموها  نيا بنداشتم ...سرش ر  يقدرت  چيه  سوختميم

متنفر   زديكه م  ی زير  ی هرم نفساش بغل الله گوشم وبوسه ها

 بودم

 بروعقب-

به زور م   صدام آرام بود كه خودم هم  ...آرام   دميشن  يانقدر 

كرد. آهسته قزن   دايتسلط پ  ميتخت خواباندم ...كامال رو  ی رو

م  ی ها باز  را  موبا  كردي مانتوم  هم  زنگ    لي ...حاال  خودش 

 هم من  خورد يم

 برخرمگس معركه لعنت -
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 طوفان -

 جانم عشقم-

 ولم...كن -

 بهت بد بگذره  زارمي نترس گلم نم-

با    يول  دادميهق هقم بلند شده بود ...صورتم رو تکون م  حاال

صورتم    کيدستاش صورتم را صاف نگه داشت ،صورتش كه نزد

 مردميكمکم كن  ...م  ايگلوم خفه كرد  ...خدا  ی را تو   غميشد ج

كه خواست دستش به   ني... ...هم  ديرسي اگر به خواستش م

  ي ناج   نيابلند شد ...از حس وجود    فونيآ  ی سمتم آمد صدا 

 ترش كرد  ی لبخند رو لبم اومد كه جر ی لحظه ا

 ه يك  نمياگه از تو بگذرم برم بب ی فکر كرد-

  ی بزنم كه زود دستش را رو   غي توانم ج  نيكردم با آخر  يسع .

ام باهم    هيوگر  غيرا در گلو خفه كرد ...ج  غميدهنم گذاشت وج

بدتر  يقاط با  حاال  بود  ب  ني شده  مرد   نيا  ی دستا  نيوضع 
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 لميزنگ در قطع شده بود هم موبا  ی بودم ...هم صدا  يوحش

ا   نشيسنگ   کلينداشتم،ه  يقدرت بدن  چيه  گهي...د    م يرو  زرا 

 .ش به سمت كمربندش رفتبرداشت ودست 

 [15.11.20 21:53] 
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كه دستش سمت لباسم  نيام انداخت هم چارهيبغل مانتو ب و

 وار يشد به د  ده ياومد در با تمام قدرت كوب

 ..يعوض يكن  يم يچه غلط-

بود    ی مرد  نيلحظه مرد تر  نيشناختم تا ا   يصدا را م  نيا  من

شناختم كه توانستم خواهركم را به دستش    يكه بعد از پدرم م

 بسپارم 

 م ياز رو  ميشخص شد تو زندگ  نيكه لجن تر  ی مرد  ينيسنگ

وقت خجالت  از  ...مرُدم  رفت  بهم   يكنار  رهام  نگاه  كه 

 ی هم اومدن داشت صدا  ی بر رو  يبازم سع  مهين  ی افتاد...چشما
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اول  غيج به صورت   ی زيچ  ن يرها  رهام  از مشت  بعد  كه  بود 

كه تو چهارچوب در قرار گرفت و    يطوفان بلند شد ...شخص

قفل شد تو چشام ...لب زد ببخش    يزد ...با نگاه اشک  شخشک

رها   ی ها  غيج  غي نرفت با ج  ادميبود كه از    ی صحنه ا   نيدوم

اومد سمت طوفان ورهام از زور ضربه    يبه خودش  رفت كه 

م  ييها بهم  مال  نيخون  زدنيكه  ا  نيو  ...با  بودن    نکهيشده 

مثل    بهيكه من غر  ی مرد  رتي كتک خورد از غ   شتريطوفان ب

خواستم    يكس به من توجه نداشت كه م  چيبودم...ه  واهرش خ

ا رهام  نياز  بازم  بشم  راحت  رس  يوضع  كمکم  از    ديبه  كه 

 دخترا قطع شد غيج  ادشيفر ی صدا

 كمکش  ديبر غايج نيا ی به جا-

كه هردو تازه به خودشون آمدن و نگاهشون به من   ی ازيون  رها 

هم    ی وچشام رو  دي ... مقاوتم به صفر رس  ديرس   اري هش  مهين

صدا ...فقط  م  ييرها  ی افتاد  م  دميشن  يرا  خواست   يكه 

 را باز كنم ميچشمها
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 چشماتو باز  ی ...خواهرلوين-

 ی ...اومدريبود كه لب زدم:د نياكشن ا  ی ر تنها

 لويكمک ن ايرهام توروخدا ولش كن ب-

پتورو دورم بپ  يسع  رها  ی نتونست قطره ها  يول  چهيداشت 

وقت م  ی رو  ياشکش  م  ختي ر  ي صورتم  را    ي وقت  لرزانديدلم 

 دم ي رس  ريد  ديگفت ببخش يهاش م هيگر ونيم

 كنم دايلباس پ هي رها صبر كن -

 رهام بلند شد  اديقدم هاش دور شد ...باز فر ی صدا

 يعوض  ی به خوردش داد يچ-

كه تو صوروتش فرود آمد ...انقدر زد كه با    يمشت   دنيشن   باز

 ناله به حرف اومد

 ..پامازيسه ..تا..د-

 ” خدا لعنتت كنه “ زد  غيكه ج ييرها وباز
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كه با ترس   ی ازيكنن وزمزمه ن  يكردم دارن لباس تنم م   حس

 د يپرس يم

 چشماش بستس چرا -

 برو اونور -

بود كه باالخره دست از زدن برداشته بود ...حس   يرهام  ی صدا

كه    ديزانوم رفت ...بدنم منقبض شد ...فهم  ريكردم دستش ز 

  ي حت   دميديچشمانم را باز كردم ...تار م  ی ...به زور ال  ميناراض

 لب زدم :نه   يباز نگهدارم ول تونستمينم

ن- بهم اعتماد   روني برمت بخوام ب  يجان فقط م  لوفرينترس 

 كن

پ  پس اتمام حرفش  بوس  ميشونياز  برادرانه  اگر    يعني...  دي را 

 قدر مهربان بود ؟ نيداشتم هم ی برادر

 الحاف بنداز دورش -

 باشه داداش -
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 کهيكنم ...مرت ي...م تيازت ...شکا-

كار   حس ،تنها  عقب  برگشت  رهام  كه  توانستم   ی كردم  كه 

 بند كردم  راهنشيپ قهيبود كه دستم را به  نيانجام بدم ا

 ميب.ر.-

  يي رها  ازوين  ی صدا   دم يشن  يم  يشد...گاه  يچ  دم ينفهم  گهيد

گر ...رهام  يم  هيكه  م  يكردن  كنه    خواستيكه  ساكتشون 

و بهت زده خاله    غيج  ی كه از جام كنده شدم ...صدا  ي...موقع

 ... شده يچ ديپرس يكه م ميمر

بود   ی مرد  ی غريب اما آشنا  ی صدا   دميكه شن  يي صدا  نيوآخر

 ديكه  بهت زده پرس

 ....شده رهام  يچ-

  ن يشوم و بفهمم همه ا  دار يكه ب  ي صبح  ديخواب رفتم به ام  به

 چيافسوس كه ه  يول  ميكودك  ی ها كابوس بوده،مثل كابوس ها 

 ... آرزوم برآورده نشد نيوقت ا
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جد  يول اتفاقات  عوض  كه   مي زندگتو    ی دي در  زد  رقم 

 ....ناراحت ايخوشحال باشم  دانستمينم

 

 فصل سوم

ها  ديشد  ي حس كرخت  با آنقدر حس     ميچشم  باز كردم  را 

پلکم را باز نگهدارم ...چند بار    توانستم ي داشتم كه نم  يخستگ

تار ب  دميد  ی كه پلک زدم  ول  ني از  نم  يرفت    توانستم يهنوز 

كردم از   يرو درك كنم، همه بدنم كوفته بود... سع  تميموقع

 جا بلند شوم . 

 لميف  کيها مثل    اتفاقتازه تمام    نشستميتخت م  ی رو  يوقت

رد شد ...دوباره حس ترس به وجودم آمد    ميچشمها  ی از جلو

قرار    نهيآ  ی جلو  يام گرفت. وقت  هيگر  مياز حس ضعف وناتوان

هق هقم    ی ظاهرم انقدر حالم بد شد كه صدا  دنيگرفتم از د
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  ي وقت  يكدام از حركاتم دست خودم نبود حت  چيبلند شد ،ه 

 شکاندم.ي هارو م لهيو وس زدميم غيج

و گوشه اتاق    دمي كش  ی بلند تر  غيدر اتاق كه محکم باز شد ج

در آروم كردنم   يكه رهام و رها سع   دميخوردم ونشستم .د  زيل

ول تحل  يداشتن  قدرت  ها  لي ذهنم  با    شانيحرف  نداشت  را 

كه رها به گوشم زد به خودم آمدم ومثل شوك    ی ا  دهيكش

 غو يج  غيج  ردخت  کيزده ها به جفتشون نگاه كردم ،حاال از  

 مانده بود يدختر آرام و معصوم باق کي

 نجام يچرا..ا-

باش عز- بر   ينم  شب يد  زميآروم  و وضع  اون حال  با   ی شد 

 خونه

 زنگ بزنم داداش  ی خواي رها م-

  ني.حتما ازاكردي را به رهام دادم كه با ترس بهم نگاه م  نگاهم

حاال از آن    يدر آوردن ول  ی باز شروع كنم به خل باز  دي ترسيم
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  ي هنوز اشک م  ي در آمده بودم ول  ت يوضع  نيحالت به آروم تر

فراموشختمير ا   ي.دچار  بودم    ی لحظه   آمدي نم  ادميشده 

 نه ايتوانست به خواستش برسد  يباالخره  آن وحش

 بزنم  يحرف خواهمي م ديگوش رها بردم، فهم ر يراز سرم

 ی خوايم يزم،چ يجانم عز-

 كنه؟  ی اون...تونست..طوفان..تونست ..كار-

 ده يرا شن ميصدا دميرهام فهم   قينفس عم ی صدا از

 مي...نگران نباش به موقع اومد زمينه عز-

 كجاس؟  ازيشد،ن يبهم بگو چ-

  ی داريانقدر حالت بد بود كه تو خواب و ب  ی دي كه رس  شبيد-

گر داداش   ی زد  يم  غي وج  ی كرد  يم  ه يهمش  آخرسر  ،كه 

 مجبور شد برات سرم بزنه 
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فکر بودم   نيا  بود ،تو  ن ييرو دادم به رهام كه سرش پا  نگاهم

  د ي وقت بلد نبود سرم بزنه،رها كه نگاهم رو د  چيكه رهام ه 

 ادامه داد 

ن -   شب يد  ميبرگشته، شانس آورد  ي،حام  ستيمنظورم رهام 

...د  نجايا خودش  خونه  بود  نرفته  تو   ديشا  ميديد  شبيبود 

رو به    ازين نيهم ی بشن برا هيقض نيخانوادت متوجه ا ی نخوا

طوفان به بابات گفته بود   نکهي خونه چون مثل ا  ميزور فرستاد

 .خونش  ديشب قراره بر

 .ناراحت ايخوشحال باشم    يدانستم از برگشت حام ينم

 دونستميمن ...نم-

من    يخود معنا كرد.ول  ی برا  ی ا   گهيجمله را رها به طور د  نيا

 .خبر نداشتم ياز برگشت حام 

درد     ه،يگر  ريبود كه باز زدم ز  من پر از درد  ی جمله برا  نيا

ر  يندانستن برنامه  از  ،درد داشتم  بود  به من  مربوط    ی زيكه 
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ب  ييها ازشون  خودم  پدر  يكه   ، بودم  خاطر    ی خبر  به  كه 

كند ،درد   يبه خواهر زادش اجازه رفتن صادر م  ياعتماد واه

 .... شمرده شدن  چيداشتم از ه

رفت و    رونيب  ع يحالم بد شد از مرور اتفاقات كه رهام سر  باز

داشت آب قند را به زور به من    يبا آب قند برگشت ،رها سع

من جسمم   شديحال من با آب قند خوب هم نم  يبدهد ول

  ز يشهوت آم  ی نفس ها   ريروحم بود كه ز  نيمشکل نداشت ا

 كشته شد يآن وحش

 ي كن يم هيكارا چ  نيا ي...تو خودت روانشناس لوفريبسه ن-

 د يكه نتواند به داد خودش برسد با  يروانشناس  دانستم ينم  ومن

ا كند.اصال  ا   ني چه  جمله  برد؟چه    ی چه  كار  به  رها  كه  بود 

 خودم كار كنم ی االن از من دارد، كه رو  يتوقع

 تنها باشم خواميم-

 ..اما-



 
39 

 

 لطفا رهام -

نجات و كمک    ی فکر كردن ،برا  ی ،برا  ييداشتم به تنها  ازين  من

 به خودم

 ستميحاضر ن  يكه حت   ميبه خانواده ام بگو  ی چطور   نکهيا  به

د  کي ا  گهيلحظه  بب  نيهم  را  بشنوم    نميمرد  را  اسمش  و 

بابا دختر خودش را به   شهيمگه م  كرد ي...حتما بابا كمکم م

 .خواهر زاده اش بفروشد

زودتر بگم    ديزود تربه خانه بروم با   ديكردم بلند شوم با  يسع

بود   ي صندل  ی كه رو  ي.شالخواهمي آدم را نم  ني ا  گه يكه من د

آ تو  خودم  چهره  از  خون   نهييبرداشتم  اون  از  بودم  متنفر 

 خواستي شد دلم حموم م  يگردنم حالم بد م  ی رو   ی ها  يمردگ

 وضع راحت شوم  نيكه از ا

بود،خونشون   مي روبرو  کيحال كوچ  کياتاق كه باز كردم    در

حال    هيبود كه اتاق ها طبقه باال قرار داشت به همراه    ی جور
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به همراه    يكاربن  ياِل مانند آب  ی مبل ها  دمانيبا چ  کيكوچ

آمدم به    نييكه پا  يچي مارپ  ی كتابخانه بزرگ ...از پله ها   کي

 داشتم ...   ديد ييرايپذ

  ن ييشبکه هارا باال پا  ی طور  ني بودو هم  همبل نشست  ی رهام رو

روكرديم و  سمتش  رفتم  دستش   ی .آروم  بغل  مبل 

نگاه   يلينشستم،خ ،به صورتش  بهم جلب شد  توجهش  زود 

ز چاك   رچشم ي كردم  لبش  وگوشه  بود  شده  كبود  راستش 

  ش ي ها  يكودك  ی كه فقط همباز  يمن  ی مرد برا  نيخورده بود.ا

نش  كه ز  يبه من  وفانشده بود اون وقت ط  ی نطور يبوده ام ا

ا نکرد،از  در چشمها  نيبودم رحم  با    مي فکر اشک  جمع شد 

 همون حالت بغض دار لب زدم 

 خواميمعذرت ...م-

رو   خودش كش  کميمبل    ی رو  تر  خاطر   يواخم  د يجلو  به 

 نشست  شي شونيپ ی جمله ام رو دنينفهم
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 ؟يچ ی برا-

 ی شد ی نجوري به خاطر من ا-

برا- رها  از  تو  كمتر  ی مگه  وقت  ؟درستهی من  تر    ياز  بزرگ 

ب  ميشد ول  شتريفاصله هامون  ن  ی برا  يشد   يي لويمن همون 

بود رها حس    ی برا  شهيمن هم  يول  مي،درسته همسن  و  تو 

كه   ی وقت به خاطر كار  چيه  گه يداشتم. د  ی ر يپذ  تيمسِئول

 شب يناهار، مامان از د  مينکن.بلند شو بر  يعذرخواه  فمهيوظ

 بوده  رانتنگ

 ،كردم ي فکر م  ني به ا  ياو به سمت آشپزخانه همراه شدم ،ول  با

بود كه برادرانه    ي در عوض رهام  ينداشتم ول  ی درسته من برادر 

 . كند تميحما

به ما جمع   ميتوجه خاله مر  مي شد  کي در آشپزخانه كه نزد  به

 شوديم
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مادر،بهتر  ياله- برم    ي نکن   يبي؟غر  ی ندار  يکل؟مشی قربونت 

 ... مادر

 مامان-

حرفا ممکنه    ني با ا  كرديرها بود كه فکر م  زيهشدار آم  ی صدا

 ناراحت شوم 

 سالم خاله -

را مثل مامانم   مي خاله مر  شهيرا در بغلش انداختم، هم  خودم

ن  االن  ،چقدر  داشتم  نوازش   ازيدوست  ،به  داشتم  مامانم  به 

 دانستيمامان من هنوزم نم  ي،به دخترم گفتناش،ول   شيها

از چشمانم    يفکر قطره اشک  نيسر دخترش آمده.از ا   ييچه بال

 د يچک

 سالم دختر نازم-

ادامه    گهيذره د  ه يدخترم    نيواقعا گشنمه،ا  گهيبسه بسه من د -

 شه يبده مامان ما رو صاحب م
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 ره يگ يبه دل م هويخجالت بکش رهام -

 برم  دي نباش فقط زود ناهار بده با نه مادر من نگران-

بادمجون درست    مهيق  لوفريغذا حاضره ،مخصوص ن  دينيبش-

 كردم 

 ی ديخاله زحمت كش يمرس-

 ميديرس يينون و نوا  کياومد ما به  لوفريباز خوبه ن-

رها خودشون خند  بعد به    يول  دنياز حرف  لبخند    کيمن 

شد ناهار  خوردن  مشغول  و  كردم  غذا    يلي...م  مياكتفا  به 

ا  ي نداشتم ول تا قاشق    نکه يبه خاطر  خاله ناراحت نشه چند 

 ی خوردم،غذاها كه تموم شد خاله نگذاشت كمکش كنم برا

منم از رها لباس گرفتم كه رهام سرراه من را هم به    نيهم

 .برساند نهخا

آهنگ    ی وبدل نشد فقط صدارد  نمانيب  يحرف  چيه  ريمس  در

 م يديخانه كه رس  کي.نزدشکستي را م  نمانيبود كه سکوت ب 
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  ادم ي  ی زيچ  کهوي  يشوم ول  ادهي ازش تشکر كردم وخواستم پ

 افتاد 

 نمشونيرهام از برادرت تشکر كن نشد خودم بب يراست-

 بود  فمونيوظ ميهم كرد ی ما اگه كار-

شدم و به سمت خانه راه    ادهيپ   نيكه از ماش  ی ري مس  درطول

م فکر  خودم  با   ی اجرا  ی برا  ستين  ريد  کميكردم    يافتادم 

؟هنوزهم به دل من بدهکاره ...در خانه را كه بازكردم   فشيوظ

نبود معلوم بود كه هنوز برنگشته به    اطيبابا داخل ح  نيماش

 كردم يرا مشخص م فميتکل د يخانه .امروز با

 دنم يخانه كه شدم مامان مشغول صحبت با تلفن بود با د  وارد 

 زد و زود تلفن رو قطع كرد  ی لبخند

 زم ي عز ی چطور-

 به افکارش زدم  ی ،پوزخند دي بدنم چرخ ی رو نگاش
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ط  شبيد- با  گفت  بابات  هم    يوفانكه  بودم  خوشحال  هم 

 ... نگرانت بودم ،راستش رو

هر جمله راجب طوفان و   دني حرف مامان رفتم با شن  وسط

 شد يحالم بد م شبيد

 مامان ..فقط بابا اومد خبرم كن-

 داد  يرا به نگران شي جا شي خوشحال عيسر

 لويشده ن يچ-

 اكتفا كردم  يچي توجه بهش از پله ها باال رفتم وبه گفتن ه   يب

 به ضرب باز شد  ازيدر اتاق ن دم يطبقه باال كه رس به

 مردم و زنده شدم  شبي؟حالت خوبه ؟د ی اومد لوين-

 شه يحرف نزن راجبش حالم بد م  ازلطفاين-

...به خدا د  رميبم- نتم   شب يبرات خواهرم ،خدا لعنتش كنه 

 م يخودمون رسوند عيخاموش بود تا رها زنگ زد به رهام سر
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 كن  دارمي بخوابم فقط بابا اومد ب خوام ي...م  ستيمهم ن-

 ...لوين-

 م يكن يبعدا صحبت م -

                          **** 

 ... بسه بلند شو...اه..خسته شدملوين-

  ن يچشمانم را باز كردم ،هنوز اثر قرص ها از ب  ازين  ی صدا  با

 نرفته بود

 دارم يباشه بابا ... ب-

 م يشام بخور ميخواي زود باش م-

 ساعت چنده مگه ؟-

 ميهفت ون-

نشسته    زيرفتم. همشون سرم  نييپا  دميبه موهام كش  يبُرس

 جوابم را داد  ييبودن، به بابا سالم كردم كه با خوشرو
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 دخترم  يخوب-

 جواب دادم  ني سرسنگ نيهم  ی از بابا ناراحت بودم برا هنوز

 بله -

نکرد. حواسم   يصحبت   گهيكنم خودش متوجه شد كه د  فکر

 .كرد ياشاره م ازي به ن يبود كه مامان با چشم ه

 بابابعد از شام باهاتون صحبت دارم -

 باشه دخترم -

 به ادامه غذا نداشتم يلي م گهيبلند شدم د زيپشت م از

 كه مامان ی نخورد ی زيچ لوفرين-

 ندارم  ليم-

  ي با نگران  ازيمبل منتظر نشستم ... ن  ی رو  ييرايسمت پذ  رفتم

م نم  ينگاهم  بودم  نگران  خودمم  بابا    دانستميكرد،  واكنش 

 بغلم از فکر در آمدم  ازي. با نشستن نهيچ
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 فرصت مناسب االن بابا هم خسته هست  هيبزار  لوين-

 خوام از شرش راحت بشم يزود تر م-

  ي ن ي،مامان هم با س  ميبحث رو ادامه نداد  گهينشستن بابا د   با

 .به جمعمون اضافه شد ييچا

 شده يبگو بابا چ-

 ....راستش  من -

تا بهت هم    يزن يحرف نم  ی كه اومد  يزود باش از موقع  لوين-

 .. اديم يبابام ك يگفت يشده م يگم چ يم

شده،دخترم تو هم راحت بگو    ي چ  نمي آروم باش بب  کميخانم  -

 شده يچ

  ي خوام هر چ  يازتون م  ميبابا من و طوفان با هم تفاهم ندار-

 د ي رابطه رو تموم كن  نيزود تر ا
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مامان    غيدادم كه با ج  رونياز اتمام حرفم نفسم رو آروم ب  بعد

 مي ديپر  ازيو نمن 

 ....مگه ميدختر،مگه ما آبرو ندار يچ يعنيخدا مرگم بده ...-

بب  هيخانم  - باش  ساكت   يچ  يعني...گهيم   يچ  نم يلحظه 

 .. مييمگه ما مسخره شما دوتا ميتفاهم ندار

 ..بابا-

 مسخره خبر داره  ميتصم نيحرف نزن اصال طوفان از ا-

 ازش   اديكنم من...من بدم م يبابا خواهش م -

بدم   يچ  يعني محکم دستم رو گرفت:  ازيبابا ن  اديفر  ی صدا  با

 .شد بد هويكه خوب بود  روزيتا د اديم

اذ- هم خودتون  چرا  ن  ديكن  يم  تي باباجون  مگه   لويهم  رو 

 ...افت يم ياتفاق
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اتفاق  يکيتو  - معلومه  شو  مردم   نيگي...نم  افتهيم  يساكت 

 داشت   ی راديو ا  بيچرا خواهرزادش رو رد كرد حتما ع   گنيم

 منم مهم تره  نده يطوفان از آ نده يآ يعنيبابا -

پسرمه - طوفان  كردم  بزرگ  باهم  من  طوفان  و  تو  معلومه، 

 ي كن ی باز ندشي با آ زارمينم

آورد    يبه گلوم فشار م  يرحم  ي كه با ب  يحرف بابا بغض  نيا  از

 شکست

 نيبابا اصن متوجه حرفتون هست -

 ی زيموضوع چ  نيخوام راجب ا  يهم نم  گهيكه گفتم د  نيهم-

 بشنوم

 ن يش  يخوامش چرا متوجه نم  يمن نم  ی ندار  يمامان تو حرف-

 من ازش متنفرم

 آروم باش  لوين-
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...بابا تا االن به    دنياصال حرف من و گوش نم  ي نيب  يم  ازين-

 ي...ول ي نگفتم ول ی زي چ ی ا گهيد  زي و احترام هر چ  ايحخاطر  

 بهم...تجاوز كنه  شبيد  خواستياون م

م- خودت  اهلل،دختر  اال  اله  طوفان   يگيم  يچ  يفهميال 

 بهم تجاوز كنه  خواستيم يچ  يعنيشوهرته 

وا  نيا  از روبه روش  اومد  به جوش  بابا خونم  با   سادميحرف 

نشن   ييصدا خودم  از  االن  تا  خودم  ج  دهي كه   غ يبودم 

ن من  شوهر  ه  ستيزدم:طوفان  اون   ستين  زمنيچ   چياصال 

 ...يخانواده وحش يپسره ب

 ي فيخف  غيبابا كه باال رفت حرفم را قطع كردم وبا ج  دست

وقت    چيبهش نگاه كردم ...بابا ه  هيعقب رفتم . با بهت و گر

آورد و    نييكرد ..دستش را پا  يبچه هاش بلند نم  ی دست رو

كه از ترس    از يزد...ن   ييچا  ينيس   ري ز  ی سابقه ا  يب  ت يبا عصبان
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كنه با داد    ورمن رو د  خواستي بود وبه زور م  ده يبه من چسب

 ساد يبابا سر جاش وا

حرفا رو ازت    ن يبود كه ا  ی بار  نيخوب گوشاتو باز كن، آخر-

 ن يبا ا  يشباش بزارم از طوفان جدا ب  اليخ  ني به هم  دم،يشن

 م يرو راه بنداز يبهتره هر چه زودتر مراسم عروس تيوضع

 ..بابا-

 ...تو اتاقاتون زود ديبابا و زهر مار بر-

 ی خواد به جا  يواقعا بابا م   يعنياز پله ها باال رفتم ،  از يزور ن  به

 نکه يرا راه بندازد ...فقط به خاطر ا  يمن ، زود تر عروس  ييجدا

زاده  خواهر  نزدطوفان  بهش  ..دخترش    ا ي تره    کياش هست 

 خواهر زادش ؟؟ 

و    دمي كش  روني ب  ازيرا نداشتم دستم را از دست ن  نجا ي ا  تحمل

سر كردم  تند  پا  اتاقم  سمت  را  عيبه  لباس  مانتويم  جا   ي از 

 .برداشتم
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را  چييو سو ليتوجه بهش موبا ي.بيكن يم کاريچ ی دار لوين-

 .انداختم و از در اتاق خارج شدم فميداخل ك

 ی ز يچ  هيبود    يوقت شب ...بابا عصب  نيا  ی بر  ی خوايكجا م-

 صبر كن لويگفت ..ن

من به    يتوجه مامان و بابا بهمون جمع شد ول  ازين  ی صدا  با

ح سمت  به  دو  ا   دمييدو  اطيحالت  توجه  ن  ی و   لوين  لويبه 

ماش  ی هاگفتن ،سوار  نکردم  مركز  نيمامان  وقفل  را    ی شدم 

بود   دهيبهم رس  ازيشد ن  يداشت باز م  اطيكه در ح  يزدم زمان

 ديكوبي م شهيو به ش

م  هيتوروخدا    ی خواهر- كجا  كن  صبر   ی خوا ي لحظه 

 ام يمنم ب ساي..حداقل وای بر

پدال گاز    ی را رو  ميتنها باشم اكتفا كردم وپا  خواميگفتن م  به

 م يكردم و گوش  ي م  نييها را باال و پا  ابونيهدف خ  يگذاشتم.ب
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  ن ي هم  ی خونه برم برا  خواستيخورد.دلم نم   يهمچنان زنگ م 

 به سمت مطب راه افتادم. 

 ی زي تعجب كرد منم با گفتن چ  دنميا دنگهبان ب  دمي رس  يوقت

از رودمجا گذاشتم وارد ش را  سرم    ی . داخل كه شدم شالم 

مبل    ی در آوردم رو  فميرا از ك  لميكردم موبا  زاني برداشتم وآو

و خونه و رها داشتم    ازيتماس ازدست رفته از ن  ينشستم،كل

لطفا جواب تلفن "رهام نوشته    دميرو كه باز كردم د  امکميپ

 "بده نگرانته  ازين

  حال مامانت بد شده يخوام دخالت كنم ول يمن نم لوفرين"

ن  عيسر  اميپ  نيا  دنيد  با اول  ازيبه  با  كه  زدم  بوق   نيزنگ 

 برداشت 

 ي ..خوبلويالو ن-

 شده؟ يمامان چ-

 ييمامان خوبه بگو كجا-
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 ردي تلفن را بگ  خواستي كه به زور م  دم يشن  يمامان و م  ی صدا

حال   الميخ كه  شد  ولراحت  خوبه  نم  يش  دلم  اصال    ي االن 

 كه يخواست باهاش صحبت كنم آن موقع

 نگفت يچ يداشتم ه  ازين  شي طرفدار به

 خوبم خداحافظ ازين-

 ..ليالو..ن-

  دم يرا بستم .نفهم  ميدسته مبل گذاشتم و چشمها  ی را رو  سرم

 . شد كه خوابم رفت يچ

را    يشکمم چشمانم را باز كردم و گوش  ی رو  يگوش  برهيو  با

اسم طوفان وحشت زده نشستم   دنيچشمم گرفتم با د  ی جلو

  ده يانقدر زنگ زد تا قطع شد ،سه بار زنگ خورد ومن هنوز ترس

  ه يكه قطع شد بعد از چند ثان   ي كردم وقت  ينگاه م  يبه گوش

بازهم تلفن و جواب    شميل ممنم خوشحا "فرستاد    امي برام پ

 "زنم تنگ شده ی باال دلمم برا  اميو من ب ی ند
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كردم كه باز زنگ خورد اندفعه بدون   ينگاه م  يترس به گوش  با

 جواب دادم  ديترد

 چطوره؟  زم يخانم عز-

-................ 

زنگ    شديروت نم  يكه تو هم دلت برام تنگ شده ول  دونميم-

مزه   ی افتادم چرا نگفته بود  ادشي  ياز اون شب،آخ راست  يبزن

 دوبارت   دنيچش  ی ...هوم؟من كه دلم لک زده برا  ی دي عسل م

د  از و گوشه  لرز كردم  ،برا  واريحرفاش  خودم    ی سر خوردم 

  د ي شن  يول  شنوهيكردم نم  يكردم خفه شو ...فکر م  يزمزمه م

 و جواب داد 

 نيكودتا كرد  ييكه با دا  دميدم،شنيچه عجب صدات رو شن-

رو زود تر انجام    يعروس  ی گفت كارها  يم  يي...دا  زمي؟آره عز

ب  نيبد چشم  گفتم  برا  ي...منم  عروس  ی صبرانه   ي آخرشب 

 ..منتظرم
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 ببند دهنتو -

حرف   ييبود كه راجب جدا  ی بار   نيتو دهنت رو ببند آخر-

دفعه باهات مثل آدم رفتار كردم فکر نکن با دوتا آدم    نيا  ی زد

گوشت كن تا آخر عمرت    زهيرو آو  نيازت ...ا  دميسروپا ترس  يب

 .باال  امي...منتظرم باش دارم م   يچه ذهن   يچه جسم  يمال من

همزمان   دنميدم،پريجمله اش مثل فنر از جام پر  نيا  دنيباشن

رو تنم  كل  ترس  ..از  برقا  رفتن  با  ...صدا  هبر يو  ی شد   یبود 

از تو  ييپا  دنييدو   وار ياز ترس به د  دم يشن  يراه پله م  ی را 

اگر    ده يچسب د  هيبودم  م   گه يبار  ها  اتفاق  قطعا    يآن  افتاد 

 مردم يم

 كمکم كن اينه..نه..خدا-

. دميكش  ی بلند  غيام گرفته بود با باز شدن در ج  هيگر  گهيد

ه رو  کيري ستيحركاتم  را  نبود...دستم  و دست خودم    ی بود 

م فشار  هايم  ج   دادميگوش  م  زدميم  غيو  با   يدلم  خواست 
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بشه و كمکم كنه نور    دا يساختمون پ  نينفر تو ا  کي  غام يج

  ی وكه تو چشمانم افتاد مجبور شدم دستم را جل  ليچراغ موبا

 صورتم بزارم 

 ..برو...تورو-

 آروم باش منم...منم رهام  لوين-

د  هويلحظه    همون با  ها وصل شد،  نگرانش    دنيبرق  چهره 

گر با  خودشه  شدم  در    ه يمطمئن  را  خودم  و  رفتم  سمتش 

را داشتم كه االن به   يآدم نيپناه تر  يبغلش انداختم ،حس ب

با تمام وجود تو بغلش زار زدم ، رهام هر    دهياه امن رس پناه گ

 .آرومم كند توانستيكرد نم يم ی كار

 زم ي...آروم عز لوي...آروم ن شي ه  شيه-

  خواست يدلم م  يگاه ...گاه  هيتک  کيمثل برادر بود ،مثل    رهام

داشتم مثل اون .انقدر تو بغلش نگهم داشت كه آروم    ی برادر

 ميرها به خودمون اومد ی شدم و با صدا
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 ولش كن گهيداداشمو،بسه د ی دختره پرو خورد-

 خجالت ازش جدا شدم كه دستش رو دورم محکم كرد  با

   تا االن ی كرد يم کاريچ–

 ي کي  ميديچرا برق قطع شده كه د  دميديبا نگهبان داشتم م-

برو    وزيف كرده...دختره  جواب   يچ  ی برا  شعوريقطع  تلفن 

 ..تو ميو زنده شد ميمرد ی دينم

بد  ميزنگ گوش  ی صدا  با از   ی سکوت  تلفن  آروم  حاكم شد 

 اومد  اميبرداشتم كه تماس قطع شد و از طوفان پ ني زم ی رو

نباشم    تيكه من تو زندگ  ی تازه شروع ماجراس هر روز  نيا"

خوب بترس كه من از رگ گردنم   پس   كنم  يرو برات زَهر م 

 "ترم کيبهت نزد

پرت كردم كه صفحه اش   واريرا به سمت د  يگوش  تي عصبان  با

 شکست

 گفت؟  يبود ..چ يك-
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 طوفان -

اومدن من به   موقع  دنتيحواست رو بده من نکنه ترس  لوين-

 خاطر طوفان بود ؟آره؟ 

باال    ام يزنگ زد ..چرت و پرت گفت..آخرشم گفت من دارم م-

 پا اومد  ی كه برقا رفت و صدا

شده....اصال   ی پس نگهبان درست گفت كنتور برق دست كار -

 خونتون ميبپوش بر يكن يم  کار يچ  نجايتو ا

 جا راحتم   نينه رها هم-

 اد يباز ب يترسينم ،يكن يچرا با خودت لج م  يچ يعني-

 مونميجا م نيمن هم-

 خونه اديامشب نم فتهي،چون ش يخونه حام دي رها امشب بر-

 شميمن مزاحمتون نم-

 ..زود بپوششميبرو بابا مزاحم نم-
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دلم بود كه كم   شتر يرها و رهام كم آوردم.ب  ی برابر اصرار ها  در

  ی خانه ا  نم يرا بب  ي حام  ی خواست خانه مجرد  ي آورد دلم م

 ...امد ين شي پ  دنشيهم فرصت د  کباريكه 

 چهارم  فصل

 ها  داريفصل د

با رها    يصحبت  چيكه رهام به خانه رساندمان حوصله ه  شبيد

 د يبزنم .شا  ديخوب خانه ات را د  خواستيرا نداشتم دلم م

.اصال چند نفر مي ايب  نجايداد كه به ا  يدست نم  يفرصت  گريد

 اند؟يشان ب يم يهستند كه به خانه عشق قد

كه طردشون كرده    يبه خانه عشق  يباشن، ول  ی تعداد  ديشا

برا  نه.خوامدنين بود حداقل  بزرگ  ز  کي  ی ات  كه   یاد ينفر 

هم بود،از در كه    ز يتم   ي حال در كنار بزرگ  ني بزرگ بود .با ا

بود.خانه   تيمرتبط با اتاق ها روبه رو  ی راه رو  ی شديوارد م
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 ي .حت ييرايو پذ  يراحت   شد،قسمتيم  م يات به دو قسمت تقس

 . ی كرم وقهوه ا يداشت قهيرنگ ها هم سل   بيدر ترك

  ي م  يآمد سع  ي رنگ خوشت م  ن يآن زمان كه از ا  ودب  ادمي

به چشمانت    دي رنگ باشد تا شا  ن يا  پمي ت  يرنگ  ب يكردم ترك

 .يو تو رفت امدمين يول م،يايب

ات اپن بود و سمت راست قرار داشت از آنجا به همه    آشپزخانه

د نورگيداشت  د يجا  و  بق  ر ي .بزرگ  قول  ،به  خانه    هيبود  قلب 

م را دست ك  يمحسوب  ات  ،توقلب خانه   يخواه  يم  يشد 

 ؟ ی بسپار

خواب    ی گريود و داتاق كار ب  ي کيسمت اتاق ها كه رفتم    به

م  ی ،برا چون  نبودم  مشتاق  كارت    ز ي م  کيدانستم    ياتاق 

نزد  ی گذاريم ها  كتاب  تا  كتابخانه   ول  کتيبغل    ي باشن 

تخت دو نفره وسط اتاق قرار    کياتاق خوابت مهم بود.  يطراح
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 زت يم  ی بود،انواع عطر ها رو  رونيرنگت مثل ب  بيداشت ترك

 قرار داشت .

هم داشت  شهيتو  دوست  كه    ديشا  ،يعطر خنک  بود  عطرت 

بو تورا    دم يكش   ازتختت كه در   ی باعث كشش من به تو شد.رو 

 .كه به خواب رفتم دميداد،آنقدر بو كش يم

                           **** 

 رون؟يچرا از خونشون زده ب نگفت

بپرسم،ولو- نشد  با   يقت  بوده  نامزدش  فکر كنم سر مسائل 

 پدرش به مشکل خورده 

 چطوره؟   شي حال روح-

 ....ييشکننده شده با هر صدا ي ليخ شي روح-

 سالم-
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.حاضر شدم آمدي م  تيشدم صدا  دار ي كه از خواب ب  يموقع  از

ب ند  رونيو  بود  سال  چند   ک يبودمت؟  دهيآمدم 

 ...سه سال دميسال؟دوسال؟شا 

بود  پشت بود  ی به من نشسته   ر ييتغ  ،ی از پشت هم جذاب 

.با مکث به سمتم  ی به قول معروف مرد تر شده بود  ی كرده بود

ام  و شکننده شده   فيكردم اگر هرچقدر هم ضع  يسع  يبرگشت

 نباشم  ف يضع گريدر مقابل تو د

 سالم-

 ميخوام باز هم مزاحم شما شد يمعذرت م-

 ستين يكنم زحمت يخواهش م-

من.االن    ی تو و تو روبه رو  ی من رو به رو   ميست نش  زي م  پشت

م فکر  برا  كنم ي كه  دلم  اگر    تي چقدر  است.  بوده  تنگ شده 

 افتاد؟ يم مي اتفاق ها برا نيبازم ا يرفتينم
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رها زنگ خورد و به اتاق    ليمان كه آخراش بود، موبا  صبحانه

نگاهت را    ينيسنگ   يكردم نگاهت نکنم ول  يخواب رفت سع 

 حس كردم 

 ی گفتم خانم شد  ي البته بهتر بود م ی بزرگ شد-

زمان آدم هارو   شنيچشمانت زول زدم و گفتم:آدما عوض م  در

 .شن يعاقل هم م   يحت  شني، خانم م  شنيم  ده،بزرگيم  ر ييتغ

 رها رفتم  شي بلند شدم و پ زياز آن از پشت م بعد

اتاق   بود كه متوجه حضورم در   ش يمانتو  دنيدر حال پوش  رها 

 شد

 ي مطب زنگ زدن اصال حواسم نبود مراجع دارم ،من م  لو،ازين-

 ؟ی ايم ا ي نجايا يمونيخوام برم مطب،م

 ؟ مي!من باشم و اودر خانه آرزو هاديبود كه پرس  يچه سوال  واقعا

 امي منم باهات م-
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 باشه پس بجنب-

  ز ي همچنان پشت م  ي.حامميو آماده از اتاق خارج شد  حاضر

 رها به خودش آمد  ی نشسته بود كه با صدا

 به آژانس  يزني داداش زنگ م-

 ؟ی بر ی خوا يكجا م-

 برم  دي مراجع كننده دارم با-

 رسونمتون يخودم م-

 ..ممنون ما خودمون-

 را سمت رها پرت كرد  چييتوجه به حرف من سو يب

 ام ياالن م د يمنتظر باش نيتو ماش-

 ی صدا  يما رد و بدل نشد، گاه  نيب  يصحبت  ريطول مس  در

حام م  ي صحبت  را  سکوت  رها  كه   شکستيو  مطب  .به 

ماشميديرس د  ييآشنا  ني.  او   دميكه   ، انداخت  بدنم  به  لرز 
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شدم سرم را   ينگاه   ينيخواست ؟ متوجه سنگ  يچه م  نجايا

 شدم  ير چشم حامچشم د نهييبرگرداندم كه از آ

 اومده؟  شيپ يمشکل-

ول  آب دادم  قورت  و صدا  پر سر  را  به كمتر    ياندك  يدهانم 

 .نکرد ميكردن لرز صدا

 ستين  ين..نه...مشکل-

 ده يچرا رنگت پر لويوا ن-

او هنوز    يرها نگاه از چشمان پر نفوذش گرفتم ول  ی صدا  با

 كرد  ينگاهم م

 شهي م رتيد مي،بر ستين يمشکل-

 ي كردم كه جواب   يآرام  يافتاده خداحافظ  ريز  ی با سر  مجدد

 نداشت
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شدن   دهيكوب  ی رها را گرفتم وتند تند قدم برداشتم.صدا   دست

 دم ي سرعت بخش  مي به قدم ها دم،يرا شن   نيدر ماش

 ييدويدستم، چرا م لوين ی وا-

 رسه يتوروخدا عجله كن االن م-

 نجاسيا يخواد برسه ك يم يك-

 طوفان -

نکردم.وارد ساختمان كه   ی گفتن پر بهتش توجه ا”“يچ““  به

هنوز ترس چند لحظه قبل    يراحت شد ول   يكم   الميخ  ميشد

 .با من بود

 خواد  يم يچ نجايا-

 ..اومده عذاب روحم بشهدونمينم-

كه خواستم در   ن يكه باز شد رها زود تر ازمن وارد شد، هم  در

واكس خورده   ی قرار گرفت ،از كفش ها   انشيم   ييرا ببندم پا
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  ی اش به قدر   افهي.ق  دمياش باال آمدم تا به چشمان سرخش رس 

 يفيخف  غيبود كه تا گردن سرخ شده بود از ترس ج  يعصب

  ی و در را ول كردم كه باعث شد داخل شود.از صدا  دميكش

 آمد رونيشدن در رها از اتاق ب دهيكوب

 ..ليچته ن-

 .كه زبانش بند آمد ديدانستم طوفان را د يم

 ..تو..تو-

 ندارم ی ببند دهنو،فعال با تو كار-

از رها گرفت و به چشمانم مستق  نگاهش نگاه كرد هر   مي را 

 آمد  يو مقدم جل کيرفتم  يقدم كه عقب م 

 بدون من برات جهنمه؟ يبهت گفتم كه زندگ-

-............... 

كه دست از پا خطا   ی به روز  ی دنبالتم وا   هيبه سا  هيگفتم سا-

 يكن
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-................. 

 زد  اديفر

 نگفتم؟ ايگفتم -

دانستم   ينداشتم.نم  يتکلم  چي بودم آنقدر كه قدرت ه   دهيترس

 كند؟  ينم ی جسور چرا كار ی آن رها

  د يرا كش  ميموها  يدم اسب  شهي دستش را دراز كرد از ر  ناگهان

زدم كه انگار رها    غ يصورتم خم شد،از درد و ترس ج  ی و رو

 تازه به خودش آمد 

 ... موهاشو ی ،ولش كن،كند يچته وحش-

توجه به او تو صورتم    يو طوفان ب  زد ي طور حرف م  نيهم   او

؟معذرت    شبي:دديغر گذشت  خوش  سابق  عشق   ي م خونه 

 !يهنوز عاشقش يتوعه عوض يخوام عشق سابق چرا ! وقت

 .كلمه عشق سابق من نفسم رفت و رها ساكت شد از
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 زد ي .هنوز عشق سابق تو گوشم زنگ م  دانستي از كجا م  او

بعد  شوك  لحن   ی كه  با  و  رها  سمت  شد.برگشت  وارد  بهم 

 :ديتوپ ی مشمئز كننده ا 

او ب  نينه؟ا  يخبر نداشت   ،ی شد   ه،ساكتيچ  لو ين  ی خبر  يبه 

 .در

پر  رنگ خبر   د يرها  من  خبر  كدام  از  شدم  متعجب  من  و 

 نداشتم؟

به نامزد   ي حت  ه؟كهيدوستت چه نخ بده خوب  ني ا  يدونست  يم-

 ...كنه يدوستش هم رحم نم

 گه ي به خدا دروغ م لويخفه شو، ن-

 جفتشان  در حال حركت بود نيسرگردانم ب  نگاه

 سا يآره؟وا گميكه من دروغ م -
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 بي فلک زده ام برداشت در ج   ی موها   ی دستش را از رو  باالخره

كرد صفحه    داي را كه پ  لشيگشت.موبا  ی زيشلوارش دنبال چ

 .صورتم قرار داد  ی اش را روبه رو

 ي تر بشناسرو به انتيخوب نگاه كن تا اطراف -

را حواله صورتم كرد.عکس   ی از اتمام جمله اش پوزخند  پس

 ی رد كردم چه فوتوشاپ كار ماهر  ی گريپس از د  يکيها را  

بود .اگر از داستان خبر نداشتم واقعا گمراه كننده بود .عکس  

زوا  ييها در  اش  خونه  و  كافه  در  طوفان  و  رها   ی اياز 

تقر  يمختلف.گوش كه  بايرا  كردم  ول  بغلش  نم  در    ي اگر 

پوزخندشکستيم  رفتشگ من  كردم   ی .حاال  حواله صورتش 

 در هم شد   شي كه اخم ها

 يبوده.رها نم  يفهمم،فوتوشاپ كارش عال   يمن نم  ی فکر كرد-

هم نداره منم   يالبته تعجب   يهست  يدونست كه تو چه آشغال
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تا مثال    يزاشتيدونم با رها قرار م   ينم  ی ،فکر كرد  دميفهم  ريد

 تا رابطه سردمون درست بشه. ی ري ازش راهکار بگ

كه اگه بهت پا نده    ی كرد  يم  دش يآخرش هم با عکس ها تهد

كه   يهست  ی زينادون تر از چ   ي لي.تو خيگ  يبه من م   ی ايم

م عوض  ی كرد  يفکر  تو  به  رو  سالم  چند  دوست   ي م  يمن 

 ...فروشم

 م يموها  يزدم كه دم اسب  يخودم حرف م  ی داشتم برا   هنوز

كه از درد اشک   د يدستانش شد و محکم تر از قبل كش  رياس

 ني بود.هم  دهيمرد به جنون رس  نيدر چشمانم حلقه بست.ا

بود من را داخل اتاق پرت كرد و    ميطور كه دستش به موها

 .داخل شد

در قرار گرفت. با ضرب    انيخواست در را ببندد كه رها م  يم

كه باعث شد چند قدم عقب برود و   دياش كوب  نهيبر قفسه س

كه در را قفل كرد ترس در دلم    ن يدر را راحت تر ببندد. هم
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 کم ي.نزددميترسي م  ی رخنه كرد.من از آن شب از هر در بسته ا

را گرفت.من    مكه با دستش بازوا  دمي كه آمد خودم را عقب كش

بدن تماس  هر  ا  ياز  با  بودم.نگاه    ن يكه  متنفر  داشتم  مرد 

را كه به چشمانم انداخت فاتحه ام را خواندم.پرتم    نشيخشمگ

 .خوردم واريكرد كه محکم به د

 چند بار بغلت كرد؟هان شبيد-

آمد با پشت    کميدم،نزديزد كه به خودم لرز  اديهان را فر   ی جور

 از او  يکي خوردم  وارياز د يکيكه  ديدست بر دهانم كوب

 تا نکشتمت دت؟بناليچند بار بوس-

 صورتم حس كردم  ی خون را رو يكه گرم ديبه دهانم كوب باز

 ؟ يچند بار نوازشت كرد عوض-

نداشتم از خودم دفاع كنم    يقدرت  چيو ه   ختمي ر  ي اشک م  من

از دستش    ی كار  ديه فهمزد ك  غيو ج   ديرها آنقدر به در كوب
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  ش ي هق هق ها  انيشده بود.م  يدست به دامان كس   د يآ  يبر نم

 زد  يم اديفر

 كشتش  يم ا،داره يداداش ب-

  گر يد  مي.زانوهاديرا گرفت و من را سمت خودش كش  ميبازو

 ده يبود چه در من د  وانهيمرد قطعا د  نيتحمل وزنم را نداشت.ا

 .كرد يفکر ها را م نيبود كه ا

ترس  ی ديباهاش خوابنکنه  - اون شب مثل سگ   ی بود  دهيو 

 ؟آره؟ 

كه حس كردم جان از تنم   دميكوب  واريبار با صورت به د  نيا

 رفت 

 زد  اديگوشم فر بغل

خداتم بود كه اون اتفاق افتاد كه بعداً    ،ازيگرفت  يچرا الل مون-

 .ميگردن من كه بهانه دستت باشه از هم جداش ی بنداز

 ی..اوونهي تو...د-
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برم گردوند    ی بار جور  نيموقع باز شود.ا  يكه ب  يبر دهان  لعنت

كه نتوانستم خودم را نگهدارم و پرت شدم    دي وتو گوشم كوب

.تو اريو ناهش   اريهش   نيب  يج،حالتي.منگ بودم و گنيزم  ی رو

بار دومم بوده باشد.   نيعمرم چند بار كتک خورده بودم كه ا

بحث    ی صدا  رونيب  ز.اشکاندياتاق را م   ليها وسا  وانهيمثل د

 .آمد يم

  گه يكه د  ير،زماني د  شهيمثل هم  يول  ی ،آمد  دميرا شن   تيصدا

 ر ي كه شناختمت د  ينداشت.از موقع  يفرق  امدنتيآمدنت و ن

به بودنت نبود، در عوض در زود   ازيكه ن ريآنقدر د ،ی آمد يم

 .ی رفتنت ماهر بود

شد  طوفان در چشم  و چشم  كرد  باز  را   ی كار  گري،د  نيدر 

كرده بود االن    ن يو مال   نينداشت،حرفش را زده بود ،من را خون

 ی ديوقت رفتنش بود .تو را از سر راهش كنار زد ورفت.د  گهيد

  ی ريتاث   نيرفتنت همچ  ی كرديفکر نم  ی با بهت نگاهم كرد

زد و   رتكه رها كنا  ييايبه سمتم ب  يخواست  يداشته باشد.م



 
77 

 

به سمتم پا تند كرد.پوزخند زدم آنقدر كه درد قلبم بر درد  

 ..ی كرد ري لبم غالب بود.باز هم د

بشکنه.اله  ياله- م  رهيبم  يدستش  دروغ  خدا  گفت   ي،به 

 ..به جون ی خواهر

 . ..جواب.. دادمي..مگه چ ی دينشن-

 دارم،كمکم كن بلند بشم يجي گ حس

 كنم يضد عفون ارميب لهيزخم شده بزار وس ت يشونيلب و پ-

ب  از بلند شد و زود  نزد  روني كنارم  تو   ي ،كمی آمد  کمي رفت. 

 :ی ديوپرس ی نگاهم كرد

 ؟ يخوب-

 شه يبد م ،حالشيخوب ينفر هم كه مدام بپرس کياز -

 .ی و بلند شد ی نگاهم كرد  قياز حرفم عم  بعد

 !صبر كن““
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 !صبر كن قهيدق چند

پ  ی برا  يفرصت  بگذار كردن  فرصت  داينگاه  نگاه   ی برا  يكنم. 

از خودم سوال كنم    خواهميكه گذشته. م  ييكردن به روزها

ام برا  دواريو  كه   ی اكنندهقانع  ی ها جواب   ميهاسوال  ی باشم 

 .دارم 

  ی برا  دنيكه جنگ  ی . دنبال آرامش دخترگردمي خودم م  دنبال

قلب  ی هارا دوست داشت. دنبال خنده   شياهايرو ته  كه   ياز 

 “ ”...مانيطوالن ی هازدن . دنبال گذشتمان. دنبال گپستين

گفت:حام  نيهم شد  اتاق  وارد  عجله  با  رها  كه  بهتر   يطور 

بگ  ستين عکس  سرش   ه يوحش  يليخ  کهيمرت  نيا  مير ي از 

 ادي ن  شيپ يمشکل

 مارستان يب ميبر ديخوا يم  نانياطم ی برا-

 ست ين ازيزمزمه كردم:ن ی حوصله ا يلحن كرخت و ب  با

 ..يچ يعني-
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 كه گفتم نيهم-

كردم بلند شوم.رها جلو تر   يگرفتم و سع   واريرا به د  دستم

را ز .دلم كم  ميبازو  ريآمد و دستش    ي استراحت م  يگرفت 

 وسکوت ييتنها يخواست،كم

 خوام دراز بکشم يم-

 ..اما-

 خوام تنها باشم ،لطفا  يم-

كرد.در آخر از اتاق خارج شد   ي در سکوت نگاهمان م  يحام

صورتم از    ی و پاك كردن خون ها  ي.رها هم پس از ضد عفون

 ...استراحت كنم يتوانستم كم ياتاق خارج شد.حاال م

 ”“طوفان““

 شد؟ يچ-

 س يبه پا كردم رئمثل اسمم طوفان -
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 خوبه،اون پسره هم اومد؟ -

.معلوم رهيرو دا  ختم يگذشته رو ر  هي،قبلش هم قض   سي آره رئ-

 ...ي خبر بوده.ول  يبود خواهره ب

 باز؟ ی زد  ی چه گند-

كه از خودم و اون دختره رها گفتم رو باور   ی رابطه ا   هيقض-

 هيالک دينکرد فهم

  ت يگندت باشه هر خراب كار  نيگند،دعا كن آخر  ی گند زد-

 ي دور بش يقدم از اون دختره عوض کيشه  يباعث م

 مال اون دكتره بشه زارميخوام ،نم يم لوفريمن ن-

 .باش ی بعد ،منتظرخبريخوددان-

                          **** 

 دمي شدم.چند بار پلک زدم تا د  داريحس نوازش صورتم ب  با

 .واضح شد
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 مامان-

مامان،اله - دخترم،جانم  روزت   رميبم  يجانم  به  برات.چه 

 ...آورده،پاره تنم رو بهش داد چه كار كرد باهاش

  ن يبه ا ديحرفش را قطع كرد:بسه مامان،حتما با ازين ی صدا با

 نيكرد يافتاد تا حرفش رو باور م يحال و روز م

 د؟ يكن  يم کاريچ  نجايشما ا-

  ف يزنگ زد به رها كه حالت رو بپرسه كه رها براش تعر  ازين-

دكتر حفظ كنه كه برات سرم زد    ی كرد،خدا پدر و مادر آقا

 اولش كه اصال رنگ به روت نبود

 شدم كه به دستم وصل بود  يمتوجه سرم  تازه

 دكتر؟؟  ی آقا-

 ي آبج گه ي رو م يحام-

 دي مامان بهتره برمن حالم خوبه -
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 خونه م ير يتموم شد باهم م د،سرمتيبر يچ يعني-

 نه،بهتره چند روز با بابا روبه رو نشم-

 ،لج ی بر  ی خوا  ياصال كجا م   ي:آبج ديحرفمان پر  نيب  ازين  باز

 نکن

مامان ،رها    دييدر سرمان به سمت در برگشت،با بفرما  ی صدا  با

 وارد شد 

 بهم زدم  ونتي خاله جون خلوت مادر و دختر ديببخش-

 زم يعز ه يچه حرف نيا-

از   لوفر يمدت بهتر هست ن  کي.به نظرم  دميمن حرفاتون شن-

برا  نجا يا بشه  بد  ني هم  ی دور  اجازه    ی ال يو  ميبر  دياگر شما 

 .شمال ما

 ..آخه دخترم-
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  لوفر ينظر خود ن   ميني مامان اصال بزار بب  ميو اما،ندار  يآخه و ول-

 ه يچ

به سمت من چرخ  نگاه م  د يها   يومنتظر جواب من شدن. 

ا   ازيدانستم ن   ن يبابت خوشحاله كه رهام هم قطعا به ا  نياز 

 .اديسفر م

 ست ين  يباشه مشکل-

 دي آخه بر نيخوا ي مادر سه تا دختر تنها كجا م-

همراهمونن    ريمن مثل ش  ی خاله جون نگران نباش داداشا -

 دشونيشناس ي شما هم كه م

 خطر انشاهلل يخدابرات نگهشون داره مادر.سفرتون ب-

ا  پس با    نکهياز  تا  اتاق خارج شد  از  كرد.رها  موافقت  مامان 

به خانه   ازيخانوادش هماهنگ كنه.من هم قرار شد با مامان و ن

 .ميامروز حركت كن نيرو جمع كنم.كه هم لميبرم تا وسا

                          **** 
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 نيخواستن فقط با ماش  يرها و رهام كه م  ی وجود اصرار ها  با

 ن يماش  يکي.ميحركت كن   ني،قرار شد با دو ماش   ميياي پسر ها ب

صورتم را    ی ها  ی كردم كبود   ي.سعيحام  نيماش  ی گريمن ود

زانو بود به همراه   ی را كه تا باال نميمحو كنم.مانتوج شيبا آرا

تا   ميحركت كن  ود.ساعت چهار قرار بدميپوش  ينفت  يشال آب

ساعت بابا خانه نبود.چون   ني.خدارهشکر امينخور   ک يبه تراف

 ی خواست قبل رفتن باز تنش درست بشه . باصدا  يدلم نم

آن   ی كردم كه اسم رها رونگاه  يبه صفحه گوش لميزنگ موبا

 .كرد يم ييخود نما

 جانم رها؟ -

 زم يعز ميما جلو در-

 ميايباشه ما هم االن م-

 .تخت برداشتم ی چمدان را از رو عيقطع كردم و سر تلفن

 نيرو بزارم تو ماش ليوسا رمي بجنب دم درن من م ازين-
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 دن ي آمدم و به مامان خبر دادم كه بچه ها رس نييپله ها پا  از

را   لميبا مامان از خانه خارج شدم و وسا  ي.پس از خداحافظ

در را زدم    موتي نشستم ر  نيداخل صندوق گذاشتم داخل ماش

را داخل صندوق     لشيبود و وسا  دهي هم رس  ازي فاصله ن  نيدر ا

 ميخارج شد  اطيحكامل باز شد و از    اطيقرار داده بود.در ح

 ن يسالم از ماش  ی مقابل در پارك شده بود.برا  يحام  ني.ماش

 .ميشد ادهيپ

 خوشگل  ی سالم به خواهرها-

  ع يرا باز كرد.رها سر  ازين  شيجمله را گفت و ن  نيبود كه ا  رهام

من حركت    نيبرداشت به سمت ماش   يحام  نيرا از ماش  فشيك

 .كرد

 ام يمن با تو م لوين-

شده بود،اول نگاهش به مانتو ام    اده يپ   نيكه تازه از ماش  يحام

.خ كرد  و سالم  آورد  باال  را  وبا مکث سرش    ی عاد  يليافتاد 
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رو به  اصال  و  دادم  را  ن   ی جواب سالمش  از    اوردميخودم  كه 

 است .اصال به او چه؟  يمانتو كوتاهم ناراض

 ام؟ ي منم با شما ب شهيگفت:نم ی با لحن طنز رهام

ا  ازباين در صدا  ی عشوه  داد:نه   ختهي ر  شي كه  را  بود جوابش 

 هم جدا  ونيآقا،خانم ها جدا،آقا

 :گفتم شانياز صحبت ها خسته

 مينخورد  يکيتا به تار ميبهتره بر-

 كرد  ميصدا يبشوم حام ن يكه خواستم سوار ماش نيهم

 .ميايخانم شما جلو حركت كن ما پشت سر شما م لوفرين-

 به تکان دادن سرم اكتفا كردم و پشت فرمان نشستم تنها

بابا روبه رو    نيبا ماش  چميكوچه بپ  چيكه خواستم از پ  نيهم

 .شدم ونگاهمان در هم قفل شد 

 بابا لوفرياِاِاِ..ن-
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رفت و در را باز كردم ،بابا   رهيكه دستم به سمت دستگ  نيهم

.تا چند لحظه در    ی با پوزخند از كنارمان رد شد  به سرعت 

 .رها به خودم آمدم ی شوك رفتار بابا بودم كه با صدا 

 شه يم  زم،درستيناراحت نباش عز-

 نيافتاد.از ا  يجلو نگاهم به حام نه ييرا محکم بهم زدم.از آ در

جلو بابا  عصبان  نيا  يحام  ی كه  بود  كرده  من  با  را   ي رفتار 

رو   ميشدم.پا با سرعت حركت كردم كه  گاز گذاش  ی را  و  تم 

 .دخترها باال رفت غيج ی صدا

 :نشسته بود اعتراض كرد  يدو صندل  نيطور كه ما ب  نيهم  ازين

 چه خبرته  ی آروم تر برو خواهر لوين-

افتاد.رها تماس    نيماش  تورينگاهم به مان  ميزنگ گوش  ی صدا  با

را    نيسکوت ماش  يبم وخش دار حام  ی را وصل كرد و صدا

 د؟ ير يدنبالتون كرده كه انقدر با سرعت م يشکست:كس
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شماره   يرفت كه بعد از سال ها هنوز حام  نيحواسم به ا  تمام

ام   يگوش  ی رو  ”“ميحام““من را داشت.چند سال بود كه اسم  

 من نبود؟ يحام گريبود؟چند سال بود كه د وفتادهين

 به خودم آمدم  ادشيفر ی صدا با

 مراقب باش-

حاش  نيماش به  سرعت  به  رو  هي را  و  كشاندم  ترمز    ی اتوبان 

كه وسط اتوبان خراب   ينينزده بود با ماش  اديفر  يزدم.اگر حام

 .ميكرد  يشده بود قطعا برخورد م

 م يوردگفت:حواست كجاس؟شانس آ  يلرزان ی با صدا رها

  نش يبود كه با عجله از ماش  ی من باز هم حواسم به مرد  يول

سمت من آمد وچند تقه به آن   شهيشد و به سمت ش  اده يپ

 شه ي شده بود كه رها ش  خيم  شي زد.نگاهم در چشمان عصبان

 .داد ن ييرا پا نيماش
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مهم - خودتون  جون  خانم؟اگر  كجاس  حواستون  معلومه 

 مهمه يليخواهر ما خ ست،جونين

 داداش -

 خودمون  نيتو ماش ايشو ب اده يپ  س،يه-

 :كه انگار حرصش گرفته بود گفت ازين

 حرف؟  نيا ي چ يعنيهستم  نيماش نيمنم تو ا دايببخش-

رس  رهام ما  به  تازه  سر  دهي كه  حاال   عيبود  گفت:داداش 

 ومدهين شيپ يخدارهشکر مشکل

 .رفته ام را جمع كنم و جوابش را بدهم  ل يتحل  رو يكردم ن   يسع

 م ي جون خواهرتون تصم ی هر طور صالحه برا ستين يشکلم-

  ت يكه امن  ی اي برادرت م  نيبا ماش  اي  يموني.رها جان مديريبگ

 ؟يداشته باش  يجان
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  ي را به طرز مضحک   يجان  تينگاه كردم و امن  ش يچشم ها  در

 .گفتم

 ام يمن با دوستام م يول دي داداش ببخش-

را    تيازعصبان  يحام  فک رهام دستش  بود.كه  منقبض شده 

 .اش گذاشت ی بازو ی رو

 م يبر ايب شهي م  ريداداش د-

را    نيتوجه بهش ماش  يبه صورت سرخش زدم و ب  ی پوزخند

 .حركت دادم

  لو يكرد گفت:ن  ي طور كه برگشته بود عقب را نگاه م  نيهم  ازين

 آروم تر برو برسن کميجا موندن 

 با خودم گفتم به درك  رلبيز -

 منن ی داداشا  دايببخش-

 نيايجفتتون، بزنم بغل با اونا ب نيمشکل دار يليخ-
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 :كه انگار متوجه حرصم شده بود گفت رها

 ي شيم يخب بابا چرا عصبان-

  ي حرف   گريد  مي وسط جاده برس  ی كه به رستوران ها  يزمان  تا

  ي دخترا با آهنگ همخوان  يفقط گاه  امديبه وجود ن  نمانيب

بار رهام مي خورد  يم  نيداخل ماش   ييچا  ايكردن    يم .چند 

كه من توجه   مي استراحت نگه دار  ی جا برا  کيزنگ زد گفت  

  بوردر آمده بود كه مج  ازيرها و ن  ی صدا  گريد  ينکردم ول  ی ا

 .شدم نگه دارم

 ی خسته نشد ش،واقعايآخ-

  ی رو  يكه حام  نيهم  ميشد  ادهيو پ   ميرا باز كرد  نيماش  در

 د يپر نييمثل فرفره پا نيترمز زد ،رهام از ماش

 روني از چشمام زد ب لويكنه ن  کارتيخدا بگم چ-

م  با نگاهش   يي به سمت دست شو  عيكردم كه سر  يخنده 

رفت.با همون لبخند سرم   ازيحركت كرد و پشت سرش هم ن
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  ش ي قفل شد كم كم لبخندم جا  يرا برگرداندم كه در نگاه حام

كرد   يم  ينيسنگ  ميتوجه به نگاهش كه رو  يرا به اخم داد.ب

ها تخت  سمت  لذت    يچوب  ی به  ونشستم.با  كردم  حركت 

  م ي كردم كه به خاطر كوتاه بودن مانتو ام ران ها  درازرا    ميپاها

نما  شتر يب به حام  يكرد.م  ييخود  االن  بزن  يدانستم   ي كارد 

 .ديآ يهم خونش در نم

  ک ي خنده چند نفر سرم را به راست چرخاندم و با    ی صدا  با

  ی پسرونه روبه رو شدم كه نگاهشون با من بود وحرف ها  پياك

و خجالت مطمئن بودم سرخ   ت يزدن كه از عصبان  يم  يکيرك

  .شدم

 سرم باال آمد يوخش دار حام يعصبان  ی صدا با

 رو بنداز رو پاهات  يلعنت نيا-

 دم يرا در هم كش  ميبود.اخم ها  شرتشي،سوئياز لعنت   منظورش

 ندارم  ازيممنون ،ن-
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 ر يج نکن دختر،بگ انقدر ل-

  يبهتر هست شما هم در مسائل  نم يب  ي نم  ی لجباز  ی برا  يليدل-

 .ديدخالت نکن ستيكه بهتون مربوط ن

 به درك -

اش گوشه تخت نشست.كم   دهي در هم كش  ی همان اخم ها   با

  ي .حام   ميورها هم آمدن وسفارش عصرانه داد  ازيكم رهام و ن

بودن دائماَ به   ي پسرها عصبان  پ يو رهام به شدت از دست اك

 دادن . يم  ري گ ازيرها و ن

را حرص   يحام  يكم  نکهيا  ی برا   يخودم هم معذب بودم ول

خنده دار شده    ی به قدر  از يرها ون  افهيانجام ندادم.ق  ی بدهم كار

 هو يها    وانهيمثل د  رميخنده ام را بگ  ی بود كه نتوانستم جلو

روسر  و  شال  شان  ترس  از  زدم.آنقدر  جلو   ی قهقهه  را  شان 

 آمده بود  شان يشانيبودن كه تا پ دهيكش
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سع  "ی زهرمار  "با گفت  رها  جلو  يكه  را   ی كردم  ام  خنده 

 ی كشدار"جون"كلمه    دنيبا شن  يتوانستم.ول  ينم  يول  رميبگ

خود به خود   شمي گفت ناخودآگاه ن  پ ياك  ی از پسر ها  يکيكه  

معلوم شده بود كه    ی و رهام جور  يحام  بسته شد.رگ گردن

 .چپ بزنم يكردم خودم را به كوچه عل يسع

 شه ياالن دعوا م اخداي-

ا  ازين   م يگوشم زمزمه كرد.تصم  ريجمله را ز  ن يبا ترس ولرز 

 يگرفتم جمع را چند لحظه ترك كنم كه كاش اصال حرف نم

 . زدم

 ام ي ب رميمن برم آب بگ -

 سرجات  نيبش-

 .نشستم ميسر جا عي سر ينسبتا بلند حام ی صدا با

 ..دا يببخش-

 س يه-
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  نکه يا  ی گشاد شده بود.رهام برا  ييهمه زورگو  نياز ا  چشمانم

  خودش بلند شد به سمت رستوران برود   رديصورت نگ  ی ري درگ

 بلند شدم  عي كه من هم سر

 رم يگ ي برات م ی خوا ي تو كجا،آب م-

 تونم يممنون خودم م-

 فتيامان از دست تو دختر امان ،راه ب-

 .همراهش راه افتادم يتوجه به دست مشت شده حام بدون

و به رهام    ستادميا  ميسرجا  لميبه صدا در آمدن زنگ موبا  با

ام نقش   يگوش  ی اسم طوفان كه رو  دنياشاره كردم برود.با د

 لم يكرد.آنقدر حواسم محو موبا  دني بست ودستانم شروع به لرز

  ن ي ستاده،هميا  ميروبه رو  پياز پسران اك  يکي  دميبود كه نفهم

كن  حركت  خواستم  و  آوردم  باال  را  سرم  او   مكه  به  محکم 

 برخورد كردم 

 حواست كجاس خوشگله-
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 كنار  ديلطفا بر-

بود   کيكه نزد  دي كه خواستم حركت كنم بازوام را كش   نيهم-

 در بغلش پرت شوم

 شه يم يچ ی مثال نزارم بر-

 که يمرت شهيمادرت به عزات نشسته م-

كردم    يرهام سرم را به عقب برگرداندم.سع  نيخشمگ   ی صدا  با

 يبرم.ول   نيبازوام را از دستش جدا كنم كه سمت رهام خشمگ

شد .در آخر با تمام قوا دستم    يآنقدر محکم گرفته بود كه نم

تخت س كوب  نهي را  دستم شل شد.به    دمياش  از  دستش  كه 

اش    نهي تخت س  ی رفتم و دستم را رو  نيسمت رهام خشمگ

 التماسش كردم  يلرزان ی با صدا  گذاشتم

 ..توروخدا ميبر ايهام برهام جان..ر-

 .. لوفر يبرو اونور ن-

 .. كنم يخواهش م-
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 كنه؟  کار يخواد چ يم نميبب نوريا ايخوشگله ب-

جمله خراب    ني كرده بودم با ا  ز يكه به رهام سر  ي آرامش  تمام

كه به صورت    ي به پسر حمله كرد.با مشت  يشد مثل ببر وحش

من هم بلند شد كه نگاه دوستانش را به سمت   غيپسر زد ج

بلند شدن و به سمت ما پا تند   شانياز جا  عي و سر  ديما كش

 .كردن

رهام    آن و  بودن  نفر  چهار  درح   کيها  ها    يني نفر  آن  كه 

وحام چرخاندم  ماش  ي برسند،چشم  كنار  در  به    م ديد  نيرا 

 زدم  غيسمت اش پا تند كردم با تمام توانم ج

 يحام-

نگران  كه با  دو  ينگاهش  درحال  آمد.   مدام    دنيي باال  بودم 

 زدم ياسمش را صدا م

 ...كمک كن..توروخدا ..رهام زدن يحام-
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 ر ي از كجا ظاهر شد كه پام بهش گ  ميپا  ی سنگ جلو  دمينفهم

زم فر  غيج  ی خوردم وصدا  نيكرد و محکم  و   يحام   اد يمن 

زانو   ميپا  ی جلو  يبه سمتم آمد با نگران  عيشد.سر  يباهم قاط

 د يزد پرس  يكه نفس نفس م يزد.در حال

 ..چته؟ ي..خوبلويشد ن يچ-

 گفتم يلرزان  ی در چشمانش زول زدم وبا صدا ينگاه اشک با

 زنن توروخدا برو كمکش   يرهام دارن م-

كرد.باالخره    بلند شد به آن سمت حركت  شي سرعت از جا  به

 .كنند شانيبا كمک مردم توانستن از هم جدا

                            **** 

.  ميكرد  ينگاهش م  يو با نگران  ميبود  ستادهيسر رهام ا   ی باال

چپ چپ نگاهم كرده بود    يحام  ی از آن موقع تا االن به قدر

 .كردم، من رهام را كتک زده ام ي كه احساس م
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زد   ميكه رها به پهلو  ی بودم كه، با سقلمه ا  ستادهيا  ري به ز  سر

 سرم را باال آوردم

 هوم؟-

به من   يكه داشت  شي تا چند لحظه پ  هو،يتو    ی چه خانم شد-

 ی دي خند يم ازيو ن

ونگاهم را ازچشمانش گرفتم كه با  دميرا درهم كش ميها اخم

افتاد كه   ن ييبه رو شدم. باز سرم پا  چشمان  خندان رهام رو

 كرد  ميخنده در آن بود صدا هيكه ته ما ييبا صدا

مثل آفتاب پرست   قهيبه دو دق  قهيدودق  ی ساديچرا اونجا وا-

 م يكن ي.آقاجان من حالم خوبه حركت می د  يرنگ م  رييتغ

شد.   ی لبخند  آمد بلند  اش  آخ  كه  كند  حرفش  تنگ  هم 

كه خورده   يدستش را گوشه لبش گذاشت كه به خاطر مشت

گرفتن از جا بلند شوند و    ميبود زخم شده بود.باالخره تصم 

 .ميحركت كن 



 
100 

 

 .مي توقف نکرد ييجا اليتا و گريد

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

تخت   ی كه كرده بودم رو  يطوالن  يو كوفته از رانندگ  خسته

 .بودم كه در اتاق آرام باز شد و رها وارد شد دهيخواب

شد  يليخ- م  ،ی خسته  من    يگذاشت  يكاش  رو  راه  نصف 

 كنم يرانندگ

 اوردم يكه بعدا داداشت بگه جون خواهرم رو از سر راه ن-

 نداشت  ی منظور يحام لو،ين- 

 خواد بخوابم يفقط دلم م ست،يمهم ن-

 ا يش ينصف شب بد خواب م ياالن بخواب-

 خوابم ينه بابا االن مثل خرس تا صبح م-

 ی خور  يپس شام نم-

 ر ينه شبت بخ-



 
101 

 

ام غلت زدم   ی در جا  ياز اتاق خارج شد و در را بست. كم  آرام

 .هم افتاد ی تا كم كم چشمانم رو

ساعت    ينم تشنگدانم  از  كه  بود  ب  يچند  خواب    دار ياز 

 م يكردم آرام از جا  يبود.سع  دهيآرام كنارم خواب  ازين  يشدم.ول

 .بهم نخورد ازيبلند شوم كه خواب ن

آمدم. ساعت    ن ييآرام از اتاق خارج شدم و از پله ها پا  يليخ

م نشان  را  آشپزخانه ساعت سه صبح  آنکه   يكنار  داد.بدون 

داخل   پارچ  از  كنم،  روشن  را  آشپزخانه   ی برا  خچاليچراغ 

 ..گرفتم ميلب ها ک يرا نزد وانيكه ل  ني.همختميخودم آب ر

 ز يمنن هم لطفا بر ی برا-

ل  از با صدا  وانيترس  شکست.   يبيمه  ی از دستم رها شد و 

آن   ی از رو  عيكه عقب فرستاد وسر  دميرا شن  يصندل  ی صدا

ترس نگاه  نگاهش در  را كه روشن كرد  ام   دهي بلند شد.چراغ 

 .نشست
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 ؟يشد، خوب يچ-

 ..تو...تو-

تازه راه رفتن را    يمچ دستم را گرفت و مثل كودك  آرام كه 

 .نشاندم يصندل  ی آموخته من را دنبال خود كشاند و رو

 خواستم بترسونمت  ينم ديببخش-

 .عود كرده است  گرنشيقرمزش متوجه شدم م ی ها  ازچشم

 .ارميآب ب وانيل  کيبزار برات -

 .ستين ی ازي...ن ازين-

ها  به رنگ خونش خ  ی چشم  هم   رهيبه  با  كه  ها  شدم.قبال 

 يكرد، جوشانده مخصوص درست م   ي عود م  گرنشي و م  ميبود

 .كردم راحت بخوابد يكردم و با ماساژ كمکش م

 برات جوشونده درست كنم؟ ی خوا يم-
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 يكه به دهنم آمد متعجب شدم. حام  يسوال نيهم از ا خودم

 .كرديپر از حرف نگاهم م  يهم با نگاه

 .شم يممنون م-

كردن    نيترآهسته   با درست  مشغول  و  شدم  بلند  سرعت 

قرار اش دادم.خواستم    زيم  ی آماده شد رو  يجوشانده شدم.وقت

 .كرد مياز آشپزخانه خارج شوم كه صدا

 لوفرين-

پ   چند و  بدون پسوند  را  بود كه اسمم  زبانش   شوندي وقت  از 

 .بودم  دهينشن

 ؟ ينيبش شهيم-

ها  يصندل  ی رو  آهسته انگشت  خوش   ی نشستم.به  و  بلند 

 .شدم رهيمش خ فر

 سرت روبلند كن و تو چشمام نگاه كن...لطفا-
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 .شدم رهيخ ش ي چشم ها در

 ..يدون يم يعنينداشتم، ی منظور ی من عصر-

 ستين  حيبه توض ازين-

وقت    چيبدم. ه  حيبرات درست توض  ی زار  يوقت نم  چيتو ه-

و مفهموم حرفه بهت بگم از بس    تهيكه واقع  ي اون  ی زار  ينم

 .يكه عجول و كم طاقت

ها  ن يتر  ن يغمگ  با  ی نگاه كردم.مگر جا  ش يحالت در چشم 

بود كه من را به درسش   نيهم مانده بود؟ مگر جز ا  حيتوض

نبود؟ باز   ايگو  ی فروخت؟مگر آن عکس ها با آن دخترموقهوه ا

  ی به صورت جد  ی خواست من را مقصر بداند؟پوزخند  يهم م

 .حال آرامش زدم نير ع ود

 .يگيباشه تو درست م-

جا  خواستم رو  مياز  را  گرمش  كه دست  دست   ی بلند شوم 

 .سردم گذاشت
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بش- هانيلطفا  دوست  هم  با  رابطمون  از  قبل  ما   ي خوب  ی . 

 .ميبود

 .ميست ين گهيد يول-

 .م يهست ی بخوا-

 :حالت ممکن گفتم نيزول زدم و با سردتر  ش يها  درچشم

 .خوام ينم-

ا  پوف ل  ديكش  ی كالفه  به  را  نگاهش  چشمش    ی جلو  وان يو 

 .داد

برا- توض  کباري  ی بزار  برات  م  حيهم كه شده   ي بدم.خواهش 

 .كنم

 گه يمن د  ستم،ي اون دختر مجرد ن  گهيشده. من د  ريد  گهيد-

ن ن  لوفرياون  خوشحال  و  من  ستمي شاد  شکست    کي.  دختر 

خوردم كه نامزد داره، كه رابطه دومش هم سر انجام نداره،كه  



 
106 

 

برا م  ی نامزدش  داشتنش  دوست  بهش    ياثبات  خواست 

 .…تجاوز

 بسه... بسه -.. 

چرا    سرم افتاد  خونش  غرق  نگاه  در  نگاهم  و  آوردم  باال  را 

تر آوردم    ن ييعود كرده بود. نگاهم را پا  گرنشيفراموش كردم م 

شدم و با وحشت   ره ي اش خ  ين ي ب  ريقرمز رنگ ز  کهيبه راه بار

 .دم يپر مياز جا

 اد يداره خون م تينيب-

توجه به من راه    يو بلند شد.و ب  دي اش كش  يني ب  ري به ز  يدست

  ش ي گرفت. چطور تونستم آن حرف ها را جلو  شي خروج را پ

 را فراموش كرده بودم؟  ميمرد رو به رو  رتي.مگر غميبگو

 صورتت قرمز شده  ست،ي حالت خوب ن-

توجه به من سمت پله ها راه افتاد.كه با عجز بعد از چند    يب

 :زدم شي سال صدا
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 يحام-

 :دي.با مکث به سمت من چرخستاديا

ب- برام  آب  با  داروهاس  سبد  داخل  فشارم  من   اري قرص  تا 

 .شورميصورتم رو م 

سمت آشپزخانه راه افتادم   به خودش آمده  نکهياز ا  خوشحال

 .كردم   دا يو قرص را پ

به پشت  سرش تک  يرا  را بسته    هيمبل  بود و چشمانش  داده 

 .زدم كه چشمش را باز كرد شيبود.آرام صدا

 .دوباره برات آوردم  ی جوشوندتم نخورد  ا،آخرشيب-

 .يشيبرو بخواب فردا كسل م-

 باشه-

 :كرد ميكه صدا برگشتم
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در حد   يول  ميشي سابق نم  ی اون آدما  گهيحق با توست ما د-

 .يبهم اعتماد كن يتون  يرهام كه م

 .كنم يروت حساب م يول  ادين  شيپ يمشکل  دوارميام-

 !فقط-

 .مکث به سمتش برگشتم با

 .ياون مانتو رو بپوش ی حق ندار  گهيد-

از    اليخ  ينگاهش كردم.كه ب  ی گشاد شد و با ناباور  چشمانم

 .رفت بلند شد و به سمت اتاقش  شيجا

                    ********** 

احساس خارش دماغم چشمانم را باز كردم. صورت خندان    با

 .رها مقابل صورتم بود

 ؟يبلند بش ی خوا يخانم خوابالو نم-

 ر يصبح بخ-
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 لنگ ظهره  ه،يصبح چ-

چشمانم گشاد شد. من تا به    دم ي تا ظهر خواب  نکهي تصور ا  از

 .حال نشده بود انقدر بخوابم

 .كنند ي پسرها هم دارن غذا درست م گهيبلند شو د-

 ام يزنم م يصورتم رو آب م-

مشغول   ی حرف رها از اتاق خارج شد و من با فکر نياز ا پس

 .بلند شدم مياز جا شبيدر رابطه با د

  م ي لب ها  ی رو  ی صورتم لبخند  ی آب رو  ياز حس خنک  پس

در   ی نشست.آرام در را باز كردم به سراغ بچه ها رفتم.چهارنفر

ن  ستادهيا  اطيح و  عکاس   از يبودند.رها  خودشان    يمشغول  از 

و رهام مشغول درست كردن جوجه كباب.چند    يبودند و حام

در ذهنم    ی دور  ی ماندم و خاطره    يبه دست حام  رهي لحظه خ

 .بست نقش

 شه؟يآماده م  يدلم ضعف رفت ك يحام ی وا - "



 
110 

 

 ارم يكغز پخت بشه ب کميبزار  زدلميعز-

دلم ضعف رفت به خدا از    ،ی به من بد  که يت  کي   شه يحاال نم-

 .بوش

شدم كه آخر سر دلش    رهي مظلوم در نگاهش خ  يبا نگاه  بعد

 .به رحم آمد 

 .تونم بگم صبر كن   يمن با اون نگاهت م  گهيد  زم،مگهيعز  ايب-

را پا كرده و نکرده به    ميانداز بلند شدم. كفش ها  ري ز  ی رو  از

از جوجه كباب، سرخ  شده را از     يبزرگ  کهي سمتش رفتم.ت

به آن زدم و مشغول    ی جدا كرد و به دستم داد.با ولع گاز  خيس

خودم حس كردم   ی نگاهش را بر رو  يني خوردن شدم. كه سنگ

گ و  گرم  نگاهش  آوردم.آنقدر  باال  را  ب  را ي و سرم  كه   ی رابود 

جلو را  دستم  كباب  جوجه  نصف  ذهنش  شدن   ی مشغول 

 .فشار آوردم شيدهانش گرفتم و به زور به لب ها
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نصفش مال    ا،ينرفت.ب   ن يياز گلوم پا  ی كه تو نگام كرد  نطوريا-

 .تو

دهانش    آرام در  را  تکه  آن  من  و  كرد  باز  را  دهانش 

ز  ن يگذاشتم.هم به سمت  برم دستانش    ر يكه خواستم  انداز 

وجد گرم  لحن  و  شد  حلقه  كمرم  را    ی دور  گوشم  الله  اش 

 .نوازش داد

 ؟يدونيمن نم ی خوردن هنوز جلو  نجوريعاقبت ا-

 كه اشکال نداشت؟داشت؟  نطنتيش يكم

 ؟يشيم ينه،مگه چ-

چند لحظه    ی كه برا  ی م قفل تر شد. جوردور كمر  دستانش

در س بو  نهينفس  با  و  گره خورد  به   ی ام  ها  سوخته جوجه 

 .ميخودمون اومد

 سوخته دادم   ی غم نگاهم را به جوجه ها با

 .ميغذا شد يسوخت،ب  ی وا-
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 ".روحم شد ی تا چند وقت غذا يقهقهه حام و

 لوفري..نلوين-

  طانش يرهام به خودم آمدم و نگاهم را به چشمان ش ی صدا با

 .دادم

 .شي با نگاه خورد -

 ؟يچ-

دست  خنده شدم  متوجه  شد  بلند  كه  و اش  انداخته  ام 

 .منظورش جوجه كباب ها بوده است

برگرداندم و از غم چشمانش    يمکث سرم را به سمت حام  با

هم   او  نگاه جد  اديمتوجه شدم  از  افتاده.  اش    ی آن خاطره 

 ي كه از هر نگاه او پ  ينه من  يشد ول  يغم نم  نيمتوجه ا  يكس

 .بردم ي م زي به همه چ

                       ********* 
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ن  پس استراحت  و  ناهار  صرف  تصم  ی روز  مياز  ها   م ي،بچه 

نداشتم   ياصال حوصله شلوغ  نکهي . با اميگرفتن به جنگل بر

 .خواست ناراحتشون كنم يدلم نم يول

. ما دختر ها  مي برو  نهيماش  کي شد كه    نيبر ا  ميبار تصم  نيا

به پنجره كنار  يو رهام وحام  ميعقب نشست را   ی جلو. سرم 

 ي از اطرافم دور بشم. ول   يدادم و چشمانم را بستم تا كم  هيتک

چشمانم   عيخورد و سر  كه داشتم بهم  يآرامش  لميموبا  ی با صدا

 را باز كردم.

د لرز  دنيبا  طوفان    با ي تقر  لميموبا  ی گرفتم.صدا   يآن   ی اسم 

پرسشگر   نگاه  و  سکوت  با  كه  بود  كرده  جمع  را  حواسشان 

رهام چشمانم را    ی را جواب دادم. با صدا  ليمنتظر بودن موبا

 .گرفتم و به او دوختم  لي از صفحه موبا

 .شهيقطع م ؟االنی دي چرا جواب نم-

 :بود جواب دادم دهي كه فکر كنم پر يرنگ با



 
114 

 

 طوفانِ -

 .رو بده به من يگوش-

را به سمتش گرفتم.تماس را وصل كرد   يلرزان گوش  يدست  با

گذاشت كه طوفان مهلت به حرف زدن نداد و    فونيآ  ی و رو

 .شروع كرد عيسر

 ....خودت و بدن ی عسلم،دلم برا ييكجا-

مُردن از   يبود.حت  يمعن  يمن ب  ی لحظه آب شدن برا  نيا  در

ها و دست  بستم  را  نبود.چشمانم  كار ساز  را    ميخجالت هم 

بلند رهام تن لرزانم را باز هم    اد يصورتم گذاشتم.كه فر  ی رو

 .لرزاند

 .چاك و دهن يب يخفه شو، عوض -

را قطع كرد و من از خجالت ذره ذره در بغل رها آب   تماس

به دور فرمان قفل   ي حامكه دست    دميانگشتانم د  انيشدم.از م 
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ول و    يحرف  يتر شد  بستم  درد  با  را  از آن چشمانم  نزد.بعد 

 .را فراگرفت نيسکوت ماش

بدنم متوجه بودم كه دچار افت فشار شده ام. سرعت    ی سرما  از

شود و   يكردم كه كم م  يرا لحظه به لحظه حس م  نيماش

را آرام از هم فاصله دادم   مي. پلک هاستاديا  ني ماش  تيدر نها

نشستم. متوجه شدم كه حال همه شان    ميو صاف تر سر جا

و   تمان را شکس  نيگرفته شده است. رهام باالخره سکوت ب

 .جو را عوض كرد  ير خوشبا س

مسافر- رس  نيخب  مقصد  به  نها  ميا  دهيمحترم  در   ت يلطفا 

كه ما را    ني. از اديخودتون رو ترك كن  ی ها  ي آرامش صندل

 ... خود يهمراه ی برا

كه نثارش كرد از  "  ييبرو بابا"سر آمد با    يصبر حام  باالخره

به كمک همد  نيماش پ  ييجا  گهيخارج شد.  و   ميكرد  دايرا 

در دست رهام بود   لمي. هنوز موباميو نشست  ميرا گذاشت   ليوسا
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توانستم صحبت   يقبل هنوز نم  ی و من از خجالت لحظه ها

 كنم. 

كردم    يم  ی بازطور كه نشسته بودم  با انگشتان دستم    نيهم

مقابلم قرار گرفت.سرم را باال آوردم به صورت    ييچا  وانيكه ل

 شدم.   رهي خ يحام ی جد

خواست    يمرتب كرده بود كه دلم م  ی طور  را  اهش يس  ی موها

  وان يببرم. با تکان ل   اهشيس  ی تار به تار موها  انيدستم را م

 ام بهش شدم.   رهي متوجه نگاه خ ييچا

  ي چ  دميبودم نفهم  ی چا  كردنطور كه در حال مزه مزه    نيهم

دستانم   انياز م  ی محکم به صورتم خورد وچا  ی زيشد كه چ

بلند كرد.از درد   ی و صدا  ختي ر  ميپاها  ی افتاد و رو را  آخم 

صورتم    ی را رو  يعيما  يچند لحظه چشمانم را بستم كه گرم

كه بر سر    دميشن   يرهام را م  ی صدا  نيح  نيحس كردم.در ا 

 .زدي م اديفر يكس
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 آدم نشسته   ينيبينم ،يكن يم يمعلومه چه غلط-

 .داشت يدر عذرخواه يكه سع دمي را شن يپسر جوان ی صدا

 .ام يني درد ب ايكنم  هي گر ميدانستم از سوزش پا ينم

 .نمي بگردم برات دستت و بردار بب ياله-

برو  - بب   کميرها  بردار  دستت  جونم    ي چ  نمياونورتر،خواهر 

 .ی شد

 .اديچقدرهم خون داره م -

 .نم را باز كنممجبورم كرد چشما يخش گرفته حام ی صدا

 .بجنب اريدستمال ب نيباال، رها برو از ماش ريسرت رو بگ -

و مقابلم زانو   ديرهام به من رس   ی توجه به غر ها  يجوان ب  پسر

 . زد

 .ستي ن يمشکل نميبب دي خانم اجازه بد خوامي عذر م-
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  ي اش را كه به سمت صورتم آورد معذب خودم را كم  دست

 يدست حام   ريراه مچ دست اش اس  انيجمع تر كردم كه م

 .شد

 .دييبفرما ست،ين ازين-

 .چک كنم ديمن با  دينه اجازه بد-

كردم كه دست    يهمه اصرار داشتم نگاهش م  نياز ا  مشکوك

حركت گستاخانه   نيچانه ام گذاشت. از ا  ريرا كنار زد ز  يحام

انجام    يحركت  م يكه نتوانست   مي مبهوت شده بود  ی اش به قدر

به خودم آمدم كه پسر پرو جوان داشت لب   ي.فقط زمان ميده

گوشم   ريكرد به بهانه چکاپ و ز  يرا با دستش لمس م  ميها

 :زمزمه كرد

 .... عجب لب ر يدستت رو باز كن كاغذ رو بگ -

صبور   ياتفاق افتاد كه مشت حام  هيها در چند ثان  نيا  همه

رفتار بودم با   ني صورتش نشست.من كه هنوز در شوك ا  ی رو
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 يکيخورد    ياز رهام م  يکيبه خودم آمدم.كه پسر    ازين  غيج

كه   ميبلند شد  مان ياز جا  عيسر  ی ريدرگ   نينگران از ا  ياز حام

 .به سمت رهام  ازيرفتم و ن يمن به سمت حام

  ن ي انگشتانم مشت كردم با كمتر انيرا از پشت م   يحام لباس

 .دميتوانم به سمت خودم كش

 ول كن ،بسه توروخدا -

را به من دوخت.چند    نشيبه سمتم برگشت. نگاه خشمگ  آرام

 .لب با خودش زمزمه كرد ري نگاهم قفل شد و ز ی لحظه د

 ی هنوزم دردسر -

لبخند   ازيخجالت نگاهم را آن سمت دادم كه از حركت ن  با

هم به آن   ينشست كه نگاه حام  ميلب ها  ی رو  ی شوك زده ا

  ي م   يبود و سع  دهيمثل كوآال به رهام چسب  ازيسمت كشاند.ن

خندان افتاد و با    يكرد دورش كنه كه نگاهش به من و حام

 :ديكش  غيحرص ج
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 كشش  ي، االن م  نيخند  يم نيساديوا-

سع  يحام بود  شده  تر  آرام  جدا    يكه  هم  از  را  ها  آن  كرد 

چه   ی كرد رو  يبود و فرق نم  يرت ي غ  دايكند.رهام متاسفانه شد

 .شود يم  يرتيغ يكس

ما رس  رها  به  تازه  نگران  ده يكه  با  م   يبود  نگاه  برادرش   يبه 

 :گوشش زمزمه كردم ري كرد.كه ز

 نه؟ ميهست  ی پر دردسر ی خواهرا-

 .بود متعجب به من نگاه كردكه حواسش به من ن او

 هان؟-

                        ********* 

 دعوا تمام شده بود وما  يبود كه به كمک حام  يدوساعت

بود  آتش  كرده  بود  ميروشن  نشسته  كنارش  ها  ميو  پسر   .

  ي صحبت م  ی ز ياز هر چ مشغول صحبت با هم بودن و ما هم  

خنده    دميد  يو رهام م   ازين  افهي .از آن موقع هر وقت قميكرد
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بود.   ده ياز كارش خجالت كش  ي هم كل  ازيگرفت. خود ن  يام م

 .به سمتش برگشت مانيسرها  يحام ی با صدا

 ال يو ميشده بهتره كم كم بر ک يهوا تار-

  ل يوسا  گهي.به كمک همدميموافق بودنمان را اعالم كرد  يهمگ

اتاق خودش رفته   ي.ساعتميها را جمع كرد  بعد هر كس به 

به سراغم آمده بود.آرام   يخواب  ي بود تا استراحت كنه. باز هم ب

 راه افتادم   اطياز اتاق خارج شدم و به سمت ح

 ي ماندستانم گرفتم. ز  انيپله ها نشستم وسرم را م  ی آرام رو

طوفان   ی ها  دياز تهد  يليرا از رهام گرفته بودم با س  لميكه موبا

 انيبزنم. م  يجرات نداشتم به بچه ها حرف  يرو به رو شدم. ول

دختر  "دلم را سوزاند.  بي بابا بود كه عج  اميفقط پ  شي ها  اميپ

با چند نفر بدون اجازه شوهرش   شه يبلند نم  شي عروس   کينزد

 "ها آماده هست كاربره مسافرت. زود برگرد، همه 
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وصلت دارد.درسته    نيابه    ی دانستم بابا چه اصرار  ينم  واقعا

من هم دخترش بودم. با   يكه طوفان خواهرزاده اش هست ول

با دو فنجان   يبدنم سرم را باال آوردم.حام   ی قرار گرفتن پتو رو

 .كنارم نشست ی چا

 .به سرت زده  يخواب يامشب هم كه ب -

 .بشه داريب ازيخواستم ن يخوابم نرفت، نم-

را به دستم داد وچند لحظه در سکوت هر دو به    ييچا  وانيل

 .شکست ي را حام نماني.كه سکوت بميروبه رو نگاه كرد

 ه؟ يچ مارستان ينظرت راجب كار تو ب-

 .كه مربوط به رشته ام باشه دوست دارم ی من هر كار-

ن  يک ي  مارستانيب- دوستانم  ن  از ياز  اگر   ديجد  رويبه  داره 

 .به دستم مداركت رو بده رها برسونه يخواست

 .كنم يفکرام رو م-
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 .يبخواب ی خوبه خبر از تو، بهتره بر-

                         ******* 

گذشت امروز قرار بود   يم  م،يكه رفته بود  يهفته از مسافرت  دو

  مارستان يخودم را از ب  يو شغل  يليچک  مدارك تحص  جهينت

.وارد ميبشنوم. كه اگر مورد قبولشان بودم با هم قرارداد ببند

 مارستان يب  سيبه سمت اتاق رئ   ميكه شدم مستق  مارستانيب

ارسال كرده بودم.به راه رو    يحام  قيراه افتادم.مداركم را از طر

بود    ستادهيا  شني كه پشت است  ی پرستار  دني با د  دم ي كه رس

 .را بهم نشان بدهد  تيرياتاق مدراه افتادم تا 

پرونده مقابلش باال    ی شدم سرش را از رو  کشي كم كه نزد  كم

 .آورد

داشتم كدوم   تي ري.قرار مالقات با مدريسالم خانم روزتون بخ-

 .برم ديسمت با

 سالم.خانم دكتر نواب؟-
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 بله -

راست.جناب  دييبفرما- سمت  براتون   اتاق  رو  قرارداد  دكتر 

چند تا    شونيتا ا  دي گذاشتن كه در صورت موافقتتون امضا كن

 .اني چک كنند و ب  مارهاشونياز ب

 حتما-

چند    ستيداخل ن  يدانستم كس  يم  نکهيبه اتاق باا  دنيرس  با

شده   دمانيچ  ييبايضربه به در زدم و وارد شدم. اتاق به طرز ز

 ب يآمد عاشق ترك  يشم نمخو  ی از رنگ قهوه ا  اديبود.من كه ز

كه در    ي شده بودم. كتابخانه بزرگ  نجا ي ا  ی رنگ كرم و قهوه ا

 ی كرد. كاغذ  يبه آدم منتقل م   يخاص  يلياتاق بود حس خ

پشت به   يمبل تک  ی قرار داشت را برداشتم و رو  زي م  ی كه رو

 درنشستم. 
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رو  يزمان شد  امضا  مد  ز يم   ی كه  منتظر  و  دادم    ت يريقرار 

دانستم.در اتاق كه باز شد    يماندم.كاش حداقل اسمش را م 

 .آرام به پشت برگشتم كه در جا خشک شدم 

 !يحام-

 .دييپور هستم خانم بفرما انيدكتر آر-

 .نه-

 .مبل وا رفتم  ی واضح رو ي ليصورت خ به

 .نظر داشت   ريمن را ز  ی ها  کشنير  زشيآم  طنتي با نگاه ش  او

 .ي مارستانيب سي نگو كه تو رئ-

 داره مگه يمشکل-

 :لب زمزمه كردم ريز

 يكن يبدبختم م -

 بله؟؟ -
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 .باشم نجايخوام ا يمن نم-

از هم- ا  ني متاسفم شما  و    نيهست   مارستانيب  نياالن دكتر 

 .ديقرار  داد تا دوسال اجازه فسخ قرار داد ندار نيطبق ا

بش  يم  مدل گر  ی برا  نميخواست  حام  هيخودم   چ يه  يكنم. 

تو كار ها بود  يشوخ  شي وقت  با هم  اگرقبال هم    م ينداشت. 

 .شخص كار كنم  نيشدم با ا يحاضر نم

 آخه؟  ی چطور-

 .كنم يخودم رو معرف دياجازه بد-

م  ی طور قلم حرف  عمرم    يلفظ  در  به حال  تا  انگار  كه  زد 

را در هم    شينگاهش كردم كه اخم ها   ي. چپ چپدمشيند

 .ديكش

 .يني بخش بال سي و رئ مارستانيب سي پور،رئ انيآر يحام-

دستم،   ی كردم. از سرما  يصورتم را كامال حس م  يدگي پر  رنگ

 .خودم هم لرز كردم
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  ک ير  از دوستانم قرار شد د  يک يبا    رانيكه برگشتم ا  يزمان -

  شتر يب  روين  کيبه    ازي. االنم نميبش  کيشر  يخصوص  مارستانيب

شا  ی برا  ميدار گفتم  بخش،  بخواد    ديروانشناس    ک ي دلت 

بخش برات مهم   سي كردم رئ  ي.فکر نمی شانس به خودت بد

 .باشه

 .را به سمتم گرفت ی كاغذ

ر  ی كار  فتيش- برنامه  با  ی زي خودت رو  فردا  از   نجا يا  د يكن 

 .يباش

كه   ي بود كه كس  نيمرحله ا  نيرا بستم ، سخت تر  چشمانم

  دمش يد  يبه بعد هر روز م  نيكرد. از ا   ميعاشقش بودم و رها

 دانستم با برق چشمانم چه كنم؟  يو من نم
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 پنجم  فصل

 آشوب

 ی عاد  يليگذشته بود. خ  مارستانيهفته از كار كردنم در ب  کي

 ي و مشکل خاص  ميكرد  يصحبت م  مارهايدر مورد ب  يبا حام

گرفتم. پس   يالبته اگر از مشکالت در خانه فاكتور م  مينداشت

من   ن يمن و طوفان ب  يكه در خانه راجب عروس  يياز بحث ها

  ن ي ود و قرار بر اشده ب  دانيم  نيو بابا بود باالخره بابا برنده ا

تا صبح را   شبيشد آخر هفته مراسم عقد برگزار شود. كل د

 سردرد گرفته بودم.   يخواب ي بودم از ب داريب

به بخش به اتاقم آمده بودم    يبود كه بعد از سركش   يساعت  مين

ول كنم  استراحت  بودم    يحت  يكه  هم    قهيدق  کي نتوانسته 

در   دهيخواب  التدر اتاق از ح   ی هم بگذارم. با صدا   ی چشم رو

چارچوب در قرار    انيم  يآمدم و نشستم كه در باز شد و حام

توانستم تعجب    يم  ي صورتم مکث كرد حت  ی رو   يگرفت. كم
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اتفاق هم به ظاهرم   ن يكه در بدتر  ي. مننميهم در چشمانش بب 

هم نکرده بودم و به برق لب    يشيآرا  يامروز حت  دميرس  يم

 .در را پشت سرش بست دكتفا كرده بودم. آرام وارد اتاق شا

پرونده  - ب  يکيراجب  باهاتون صحبت    يم  مارها ي از  خواستم 

 .كنم

 .ند يبنش يصندل  ی دست اشاره كردم رو با

 شده؟ يخب چ-

كنم بهتر باشه دوز    يكرده من فکر م  يباز خودكش  شبيد-

 مارستان يب  دنيفهم   ي .خانوادش از وقتميداروهاش رو باالتر ببر

كل با  خواهرش  نکردن،  اجازه    ي ترك  اتاق  در  پشت  التماس 

 .انجام بده ی نگرانشن كه باز كار نهي خواسته كه بش

كرد؟ از    يبهم م  يكردم كمک  يم  ياگر من هم خودكش  مثال

دستانم گرفتم و فشار دادم. كه   ن يفکر مزخرف سرم را ب  نيا

 .حرفش را قطع كرد يحام
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 حالت خوبه؟-

 .پرسوالش نگاه كردم يرا باال آوردم به چشمان مشک سرم

 بله -

 !گه يرو نم  نيقرمزت ا ی چشما يول-

 .كنه يسرم درد م کمي-

 .پس نگو حالم خوبه-

 .سرم را باال آوردم تيعصبان  با

 .به بحث ما داره االن يچه ربط-

زنگ تلفنم بلند شد و نگاه هر    ی بزند كه صدا  يحرف  خواست

از د  ی دو افتاد.  به آن سمت  اخم  دنيما    ن يب  ياسم طوفان 

رد   ش ي ابروها را  طوفان  تماس  و  كردم  دراز  را  دستم  افتاد. 

ر تماس گرفته  با  ست يب  ی كردم.خسته ام كرده بود از صبح باال
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شد و    بلند   شيكدام را جواب نداده بودم.از جا   چ يبود و من ه

 .حرف را عوض كرد

 يتون  ي ندارم م  ي حرف  گه يبهت بگم د  ميرو مستق  نيخواستم ا-

 .يبه تلفنت برس

كه خواست در اتاق را باز    نياش نکردم.هم  هيبه كنا   ی ا  توجه

 .لحن گفتم نيتر اليخ  يكند، بدون فکر حرفم را با ب

 .د ي برنامه نزار ييآخر هفته جا-

  ي تعجب نگاهم كرد. حتما با خودش فکر م   يو با كم   برگشت

 .توانم با او داشته باشم يم ی كردم من چه كار

 چطور؟-

 :دستم مشغولم كردم و گفتم ر يز ی را با برگه ها سرم

دم به رها به دستتون   يمون آخر هفته هست كارت رو معقد-

 .برسونه
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 :چشمانش نگاه كردم و گفتم  در

 دياريب في تشر ميش يخوشحال م-

كه نتوانست خودش   اديگرفته بود آنقدر ز  ی رنگ ناباور  نگاهش

 .را كنترل كند و با دو قدم بلند به سمتم آمد

 ؟  يكن يچه كار م ی دار يفهم يم ؟يچ يعني-

 باشه يكنم مشکل يفکر نم-

 يبود كه روحش را خراش م   ی خنجر   ميدانستم حرف ها  يم

 .كرده بودم يمن قبل از او خودم را خط خط يداد ول

ب  آرام ات  يو  از  تا  از كنارش گذشتم  اق خارج شوم كه توجه 

 .دور بازو ام حلقه زد يرحم يانگشتانش با ب

 .نکن ی باز تيها! با زندگ ستين ی لجباز يزندگ-

 .نگاهش كردم سرد
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 مم يسه  شي باز  ی كنم، اونه كه تو  ينم  ی من؟ من با اون باز-

 .كرده

 .از اتاق خارج شدم  عيحرف سر نياز ا بعد

                          ****** 

روز  شش شش  بود.  گذشته  گر  ی روز  به  رها   ازين  هيكه  و 

نگاه ساده هم از من   کي  يحت  يكه حام  ی گذشت. شش روز

بودم به    ده يكه هر وقت رهام را د  ی كرده بود. شش روز  غيدر

ب روز  يم  يمحل  يمن  تعجب   ی كرد.شش  از سکوتم  بابا  كه 

نشسته   نهييآ  ی ن شش روز جلو كرده بود. و حاال من بعد آ

 بودم.

  ميبود كه خودمان به محضر برو  نيكه كردم ا  ی خواسته ا  هاتن

 . ديايو طوفان به دنبالمان ن

جلو  ميموها و  بودم  كرده  لخت  را  سرم  را    ی پشت  صورتم 

را انتخاب كرده بودم   ي كمرنگ  ي بودم.مانتو آب  ده يچي پ  سيبابل
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هم انجام داده بودم    ی مختصر  شي با شال به همان رنگ ، آرا

كه به در خورد    ی نشود. با ضربه ا  ومام معل  يدگيتا رنگ پر

 .وارد اتاقم شد  نيبا چهره غمگ ازيگرفتم. ن نهيينگاهم را از آ

 ؟ی حاضر-

 آره -

  ن يبا ا  ی خوا  يم   ی نشده ها. آخه تو چطور  ريهنوزم د   لوفرين-

 .يكن يندگز

 .را برداشتم و از در خارج شدم  فميك   شيتوجه به حرف ها  يب

بلند   شيمنتظرمان نشسته بودند.مامان از جا  نيي و بابا پا  مامان

 .ديرا بوس ميشان يقران ردم كرد. بابا جلو آمد و پ  ريشد و از ز

 .خوام دخترم يرو م تي من خوشبخت-

 .حركت كردم  اطيزدم و به سمت ح شانيبه سو ی لبخند

                    ******** 
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رس  به كه  ماش  ميديمحضر  بابا  پ   ني،  و  كرد  پارك   اده يرا 

سر  چيي.سوميشد مامان  و  خودش  و  داد  من  دست  به    عيرا 

حركت    ی سمت در ورود  آرام به  يول  ازيسمت باال رفتن. من و ن

 .  ميرها به عقب برگشت ی كه با صدا ميكرد

و رهام و رها باهم آمده بودن.صورت رهام اخم آلود بود   يحام

كردم   يرا هم درست نداد. رها را كه نگاه م  سالممجواب    يحت

گر بود  ممکن  لحظه  هر  بگ  هيانگار  ولردياش  حام  ي.   ي نگاه 

 :دميخوانا نبود.سرم را به سمت  رها چرخاندم و پرس

 ومدن؟ين نايخاله ا-

 رسن يتوراهن االن م-

 :خنده ام گرفته بود كه گفتم  شانيصورت ها از

من    ی مراسم عزا  مير  يم  ميكه انگار دار  هيصورت هاتون جور-

 .ينه عروس

 :را از دست داده بود گفت  شيكه انگار صبور رهام
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 .تسي كمتر از اونم ن-

ساكت شد. نگاهم به پشت سرشان افتاد و    يبا تشر حام   كه

آمد. از    يبه سمتمان م  يكه با لبخند مضحک  دمي طوفان را د

بودمش. مطمئن بودم رنگ صورتم    دهيند  کيآن شب انقدر نزد

باصدا  دهيپر نگاه   ازين  ی است.  سرشان  پشت  به  هم  ها  آن 

 .كردن

 اومد  ی وا-

در    دميجلو كش  يلرزانم را به سمت شالم آوردم و كم  دستان

و خودم زود تر وارد ساختمان شدم.   ميگفتم بر  نيهمان ح 

كردم. وارد كه شدم چند    يشان را حس م  ني نگاه سنگ   يول

  گاه يكردم و به سمت جا  يسالم كوتاه  دمينفر از آشنا ها را د

 مخصوص رفتم. 

ن  يحام سر  پشت  رهام   وار   از يو  رها  آخرشدن  دو  نفر    ني. 

طوفان بود كه وارد شد و به سمت بابا رفت. ضربان قلبم باال 



 
137 

 

 يصورت همه م   ی . نگاهم رودي لرز  يرفته بود و تمام تنم م

از ترس اشک    يول  د يچرخ حاضر نبودم طوفان را نگاه كنم. 

 .كردم  يدر مقابلش مقاومت م  يآمده بود ول م يپشت پلک ها

نگه داشتم و به انگشتان لرزانم نگاه كردم. كفش    نييرا پا  سرم

 .كه به سمتم آمد و كنارم نشست دميطوفان را د ی ها

 .يسالم خانم-

-............. 

 جواب سالم واجبه خانم خانما -

-.......... 

 :گوشم زمزمه كرد ري تر آورد و ز ک يرا نزد سرش

 .كنم يدرستت م-

جا  كم سر  همه  ن  شانيكم  سرمان   ازينشستند.  باال  رها  و 

 ي م   يبودند.نگاهم دست خودم نبود و همش سركش  ستادهيا

بود و شانه اش را به ستون وسط   ستاده ي. ايكرد به سمت حام
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نامه   غهيخواست ص  يداده بود. عاقد اول از همه م  هيسالن تک

 .ی از آن عقد دائم را جار را فسخ كند و بعد

 .عاقد همهمه ساكت شد ی صدا با

ا-  لوفر يرو تکرار كن. خانم ن  گميكه م   ی جمله ا  ن يآقا داماد 

  ده ي مدت عقد موقتمان را به خودتان بخش  ماندهينواب من باق

 .ام

مانده ام خارج   نه يكه جمله را تکرار كرد. نفس در س  طوفان

  ی چه گفتن و چه شد كه با صدا   دمينشن  گريشد.بعد از آن د 

 .عاقد به خودم آمدم

بار   ی برا لوفرنواب،يمکرمه، سركار خانم ن ی محترمه  زه يدوش-

با مهر  ديده  يبه بنده اجازه م  ايپرسم، آ  يسوم م   ی   هيكه 

طوفان نواب در   ی شده شما را به عقد دائم جناب آقا  نييتع

 لم؟يبنده وك ايآ  اورم،يب
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منتظر همه به من دوخته شده بود و نگاه من به چشمان    نگاه

حام كه طوالن  يبسته  و   يسکوتم  كرد  باز  را  شد چشمانش 

اخم كم  خورد.كم  گره  هم  در  اش   يشانيپ  ی رو  ينگاهمان 

.نگاهم  ستادينشست و شانه اش را از ستون برداشت و صاف ا

دانم    يگرفتم به صورت خوشحال طوفان دادم. نم  يرا از حام

د  زي چ  چه چشمانم  با   ديدر  ومن  شد.  جمع  لبخندش  كه 

 :در چشمانش جواب دادم ی پوزخند

 !نه-

ن  يچ و  رها  رو  ازيگفتن  از  بابا  بلند شدن  با   ی همزمان شد 

بلند شدم  و از باال به صورت    ي صندل  ی . من هم از رويصندل

 :شوك شده طوفان نگاه كردم و گفتم

 .شد از شرت راحت شد ينم ی ا گهيجوره د-

  ان يبلند به سمت عاقد رفتم و شناسنامه ام را از م  ی قدم ها  با

هرچه زود تر از آن مکان متشنج    د ي. بادميكش  رونيدستانش ب
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آمدم خاله   نييشدم. از پله ها كه پا   ي و خفه كننده خارج م

 .آمدن يسمت م نيكه به ا دميو عمو مهران را د ميمر

 .ستادنيا شانينگاهشان به من افتاد صاف سرجا تا

 .ي كن يم کاريچ  نجايو اخاله ت-

ببخش  خواستم مهران   ی ديبا  عمو  كه  شوم  رد  كنارشان  از 

 .دستش را دور بازوام حلقه كرد 

 دخترم؟   ی ريكجا م-

 :ناله گفتم با

 دونمينم-

م  ييپا  ی صدا ها  پله  از  لحظه مدميشن  يرا   دم يترس  ي. هر 

را    دمي به اجبار من را به مراسم برگرداند.نگاه ترس  ديايطوفان ب

 :به عمو مهران دادم

 .انيعمو توروخدا بزار برم االن م-
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 از دستم جدا شد  دستش

 مراقب باش-

ماش  به سوار  و  شدم  خارج  ا  نيسرعت  لحظه  كه    ی شدم. 

و رهام را   يحام  نهيياز آ   اورميرا از پارك در ب   نيخواستم ماش

 .كه از در خارج شدن دميد

پشت فرمان نشست.   يبه سمت من پا تند كرد و حام  رهام

 يحام  نيرا باال بردم و از آنجا دور شدم. ماش  نيسرعت ماش

كه در محضر پشت پلک    ييآمد . اشک ها  يام م  هيبه سا  هيسا

. دنديلغز  يگونه ام م  ی كرده بودم، حاال آزادانه رو  يمخف  ميها

 .كرد يم  يآهنگ در حال پخش با حال من همخوان

روزم گفته بودم بعد تو    هيكنم    ينم  يزندگ  ی گفته بودم بر "

 "و زندم هنوزم  رميميم

را    نيداد ماش  يو عالمت م   زديمن چراغ م  ی دائم برا  يحام

 .دادم يمن همچنان به راه خودم ادامه م  يول كنار بزنم
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بد نبودم بات   ی هست بدتر از مرگه بد شد   ييزخما  ه ي  يول"

 "دفعه ام كه هي

م   لميموبا صدا  يزنگ  و  م  شيخورد  ول  ي آزارم  تمام   يداد. 

مرد به  م  ی حواس من  انگار  كه   کبار ي  نيخواست هم  يبود 

 .تالش كند  و دور از گود نباشد کباري ن يهم  رنکند،يد

شهرو    ی گردم بود  يم  ی دنبال تو چجور  نياالن بب  ييتو كجا"

 "فقط ی كردم كه نر يم يكردم، من تورو زندون يم يچراغون

 ”“ يچراغون- ينياسي يعل““

قرار گرفت. نگاهمان    نميدر كنار ماش  نشيكه ماش  ی ا  لحظه

 ينگران  نيا  ی . برا ديبار  يم  يدر هم قفل شد. از چشمانش نگران

 !ريد  يليشده بود، خ ري د گريها د

شد فرمان    يم  ليلحظه كه راه به دو قسمت تشک  نيآخر  در

 .را به سمت راست چرخاندم و او را جا گذاشتم 

                            **** 
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داشته    دميرا نداشتم كه بروم. شا  ييجا  جيتنها بودم ه  امشب

را در محوطه   نيخواست. ماش   يرو م   ييتنها  نيدلم ا  يباشم ول

آ از  پارك كردم.  آنقدر گر  نهيي هتل  نگاه كردم    ه يبه صورتم 

 فميصورتم پخش شده بود. داخل ك  ی رو  مليكرده بودم كه ر 

مرطوب دستمال  تا  گشتم  كه    دايپ  يرا  بودم  خوشحال  كنم. 

تا االن   از محضر دار گرفته بودم  را  ام  لحظه آخر شناسنامه 

 .بتوانم حداقل در هتل بخوابم

تحو  اتاقم كه  خستگ  ليرا  از  رو  يگرفتم،  را  تخت   ی خودم 

شش روز استرس زا را   نيا  يتوانستم خستگ  يانداختم. االن م

 .فکر كم كم چشمانم گرم شد نيكنم. با هم يتالف

                      ** 

و    جيچشمانم را باز كردم. آنقدر گ  يگنگ و مبهم  ی صدا  با

نم كه  بودم  خواب  موقع  يمنگ  تشخ  تيتوانستم  را    ص يام 

كه به سقف نگاه كردم با شدت گرفتن    ه يدهم.پس از چند ثان

بودنم آرام به سمت   جيدر به خودم آمدم. به خاطر گ   ی صدا
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با   نيدر حركت كردم. هم را  از دكه در  شخص   دنيز كردم 

 .دي در خواب از سرم پر تپش

به خودم آمدم كه من را با دست به عقب فرستاد وارد   يزمان

 .اتاق شد و در را بست

 ده يرا نخواب  شبيسرخ سرخ بود و معلوم بود اصال د  چشمانش

 .است

 ....رهام -

ن- م  لوفر،يساكت شو  فکر  تو  كار  يكن  يساكت شو.  رو    ی و 

م  م  ی ديانجام  د  يفهمي؟  كار  ر  روزتيبا  آبرو  شد،    ی زي چه 

د  يدونيم كجا    شبي كل  االن  خانم  كه  بودن  نگرانت  همه 

 داره؟   فيتشر

 ....من-

 .كه زد ناخواسته دهانم بسته شد ی اديفر با
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مس- وسط  شو،  ساكت  م  يرحاميگفتم  قول   يچونيپ يرو  به 

 ؟ی هنر كرد  يليخودت خ

 .بزار منم حرف بزنم-

 .بلند به سمتم آمد ی قدم ها با

 .گه ي حرف بزن، دِ حرف بزن د-

  ک يكرد. خود تو مگه  يمن مجبور بودم. بابا من رو درك نم-

 کيكه  ی نبود ي. مگه تو همونی نبود افهيمن تو ق ی هفته برا

 ؟ی كرد  يهفته از جواب سالم دادن به من هم فرار م

روانشناس  نيا- چجور  تو  بود؟  نتونست  يهست   يراهش   ي كه 

 ؟يحرف بزن  ينيبا بابات بش يمنطق

 .كرد يم يكه من را عصبان  يشگيهم همان حرف هم  باز

 ي من خودم م  ؟ی ا  شهيكل  ی حرف ها  نياز ا  نيخسته نشد-

برا تصم  يزندگ   ی تونم  كس  ازين  رميبگ  مي خودم  كمک    ي به 

 .ندارم
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توانستم از    يم  يبود كه از حرفم دلخور شده است. حت  معلوم

 .لحنش هم متوجه شوم

د- كس  گهي حاال  شدم  خواهرم   ؟يمن  مثل  معن،نفهميتو    ي. 

رو    يرو بابام من و حام  شبيتو؟ كل د   يفهم  ي رو م  ينگران

كه به ذهنمون   يي. تمام جاهامي كرده بود دنبال تو بگرد  جيبس

 .... ي. حتميرو گشت  ديرس يم

 ....رهام من -

عصبان- انقدر  ن  هيعمو  د  يم   ازيكه  از  تو    روزيگفت  رفته  كه 

 ...تو ي . ولومدهين رونياتاقش هنوز ب 

 :تکان داد و ادامه داد ی سر

  ي حام  يول  رمي. من م   يفهميرو هم نم  يمفهوم نگران  يتو حت-

 .نداره  يبه تو ربط  يگيگرچه حتما به اون هم م  نجايا  اديداره م

 .سمت در حركت كرد كه پشت سرش راه افتادم به
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  ی زيچ   کيبودم    ينبود، من عصبان  نيرهام به خدا منظورم ا-

 ...گفتم.باور

حام  نيهم قامت  كرد  باز  را  در  ها   يكه  چشم  آن  با   ی را 

  ی رهام را از جلو  ي. با دست به آرامدميپشت در د  نشيخشمگ

 .راهش كنار زد و به سمتم آمد 

 :تکان داد و گفت ی سر د يكه رس مقابلم

 . ادامه بدهيگفت يم يخب، داشت-

 .دمياز او ترس ی . من چرا لحظه ادميرا در هم كش ميها اخم

 .... شما ی برا ی زي چ  ستيقرار ن-

حس سوزش گونه ام ساكت شدم. چشمانم از بهت و تعجب    با

شد. صدا  م  ی گرد  نشان  هم  رهام  خواب   يمتعجب  كه  داد 

 .هست  تيدر واقع زي نبوده و همه چ

 ...داداش-
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  ي سع  قيعم  ی با نفس ها   يآمد ول  ميتا پشت پلک ها  اشک

كه به خاطر بغض لرزان   ييشوم. با صدا  زششي كردم مانع از ر

 :شده بود گفتم

 روني... بديبر-

فهم   چشمانش  شد  بسته  ول  مان يپش  دميكه  االن   ي شده 

داشت. رهام به سمت من آمد كه به    دهياش چه فا  يمانيپش

 .همان اندازه كه جلو آمده بود عقب رفتم

 :گفتم ی نسبتا بلند ی صدا با

 .رونيب دي.. جفتتون بررونيبرو ب-

 .ديصورتش كش  ی كالفه دست اش را رو رهام

 ...االن نيجان بب لوين-

 .گذاشتم ميگوش ها ی را رو دستم

 رون يب  ديگم بر يم ديشنو يمگه نم-
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را زمزمه كرد و خارج   ”“يمتاسفم““افتاده    ريز   ی با سر  يحام

رهام دور نماند.    ی زدم كه از چشم ها  ی شد.در جوابش پوزخند

بسته شدن در اجازه    ی صدا  دنيپشتم را به او كردم و با شن

با او بودم ه  ييرا دادم. در سال ها  مياشک ها   زش ير   چ ي كه 

  ده يرس  ييوقت كمتر از گل نازك تر بهم نگفته بود حاال به جا

 .کرديمن بلند م  ی كه دست رو ميبود

 ”“طوفان““

اش نشسته بودم و نگاهم   ی شد كه رو به رو  يم   يساعت  چند

داد بود.   يبه دستان گره خورده اش كه از خشم آن را فشار م

  ی ك كاردر مقابلش نداشتم. خودم هم هنوز از شو  يحرف  چيه

بودم.سرش را باال آورد    امدهيكرده بود در ن  مي با ها  لوفريكه ن

 :گفت ديكش يكه انگار آتش از آن شراره م ييبا چشم ها

 .كنه ی كار نيممکنه همچ ی ديتو احمق چطور نفهم-

 ...من-
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 .كه در جا خفه شدم د يدر دهانم كوب  ی مشت جور با

  دا ي به مرحله دوم پ  ازيكردم كه ن  يفقط خفه شو...، فکر نم-

 .كه داشتم، گند ييبه تمام نقشه ها ی تو گند زد  يول ميكن

                        ********** 

  ي بود كه از رفتن حام يبا مانتو مراسم بودم. دوساعت روزيد از

زنگ بزنم.   يخواستم به كس  يگذشت. همچنان نم   يو رهام م

گشتن به خانه  بر  ی برا  يخوب  ت يمطمئن بودم االن اصال موقع

. مطمئن بودم رهام خبر سالم بودنم را به هردو خانواده  ستين

روز به پاساژ    دچن   نيا  ی گرفتم برا  ميتصم  ني هم  ی داده برا

 بخرم.  يبروم و چند دست لباس راحت

افتاد و اخم   يحام  نياز هتل كه خارج شدم چشمانم به ماش 

  فروكش   شي پ  يكه هنوز از ساعت   يدر هم رفت. با خشم  ميها

را بسته بود   شي رفتم. چشم ها  نشينکرده بود به سمت ماش
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پشت به  را  ماش  هيتک  يو سرش  در  باز كردن  با  بود.    ن يداده 

 .من متعجب شد دنيچشمانش را باز كرد و از د عيسر

 :باال رفت  ميبود كه صدا امدهيبه خودش ن هنوز

به چه   ؟ی دار  يچرا دست از سرم بر نم   نجا؟ يا  ی خوا  يم  يچ-

 ... من دخالت ی تو كارها  يحق

كردم كه مچ دستم را   يخودم نطق م  ی داشتم برا  همچنان

. در چشمانم زول زد و ديگرفت و من را به سمت خودش كش

 :گفت

 .كنند يآروم باش. دارن نگاهمون م  س،يه-

  ک يخم شده بودم و فاصله مان اندازه    نيكمر داخل ماش  تا

به   با فکر  و  لحظه در چشمانش مکث كردم  بود. چند  نفس 

 .دستم را آزاد كردم يکينزد نيفاصله به ا

 .حواست به رفتارت باشه-
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اتمام حرفم به سمت ماش  پس به    نياز  افتادم و هتل را  راه 

چنان دنبال  هم  هيبه سا  هياو سا  يمقصد پاساژ ترك كردم.ول

 .من بود

ناد  يساعت  کي را  حضورش  كه  او    ده يبود  و  بودم  گرفته 

 ن يآمد. كالفه از ا  ينگهبان دنبال من م  کيهمچنان مانند  

و به سمت او برگشتم. ده قدم    ستادميا  ميسر جا  ی دنبال باز

 .ستادميفاصله مان را پر كردم و مقابل نگاه خسته اش ا 

 ؟ ی كار ندار ؟ی بر يكن يچرا ول نم-

 :جمع كرد نهيس ی را رو   دستانش

 دارم   ی كار مهم تر-

 :سرم را تکان دادم خسته

 .يكن يخستم م ی بگو زودتر برو، دار  ه يكارت چ-

ها  نييپا  يرا كم  سرش تا صورت  قرار    مانيآورد  مقابل هم 

 .رنديبگ
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فکر نکن منتظر    ي. ولننتيخوان بب  يخواهرم و خواهرت م-

 .اجازه تو بودم. تا آدرس هتل رو بهشون بدم

با اون ها   ی كه با رهام كرد  ی خواستم مدل رفتار   ينم  فقط

 .يهم بکن

نزنم كه نتوان درست كرد. مثل   يرا بستم تا حرف  ميها  چشم

 .رفتار خودش را فراموش كرده بود نکهيا

تا   رستوران هتل حاال زود تر برو  انيشب ساعت هشت بگو ب-

 .ی نکرد ميعصب   شتريب

 .گفت  نيجهت مخالف من راه افتاد و در همان ح به

 .نمت يب يپس م-

 .آمد؟ سوالم را به زبان آوردم كه جواب داد ياو هم م مگر

 .يشک داشت-

 .زمزمه كردم و راه افتادم ی لب لجباز ريز
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برگشته بودم.  ريد نکهياز هشت گذشته بود. به خاطر ا ساعت

باهام تماس گرفته بودن   ن ييبود. از پا  دهي آماده شدنم طول كش

 .و اطالع داده بودن مهمان دارم 

بلند ازآسانسور خارج شدم و به سمت رستوران   ی قدم ها  با

خواهد    يهم م  يبودم حام  دهي هتل راه افتادم. حاال كه فهم

زن  شتريب  كردم  يسع  ديايب مقابلش  در  تا  برسم  خودم    ي به 

 به همراه شلوار  يكرم يشکست خورده نباشم. مانتو كت

ا  دم قهوه  پوش  ده يخر  ی كه عصر   ی پا گشاد  را  بودم.    ده يام 

طرح دارم را هم مدل دار بسته بودم    ی كرم و قهوه ا  ی روسر

با دستم نگه    دي بود مرتب با  زيجنس اش ل   نکهيبه خاطر ا  يول

 .داشتم يم

  کينشسته بودن. با نزد  ی زيكه دور م  دميرا د  نايدور رها ا  از

 .بلند شدن شاني ها يصندل ی شدن من از رو 

 .نيمعطل شد ديببخش-
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 :ديتوپ عيبود سر يعصبان يلي كه انگار خ رها

 .ميتو انتظار بکش ی برا مي. ما عادت دارزميعز هيچ يمعطل-

 :خواستم بغلش كنم گفتم ي كه م يحال در

 .بود با خودم خلوت كنم ازين يول د،يببخش-

 :كردن بود گفت هيكه انگار آماده گر ازين

 .ی تو خلوتت جا بد يتونست يمنم نم يحت يعني-

 .ديحرفمان پر انيجوابش را بدهم كه رهام م خواستم

 .ميبدون فکر غذامون رو بخور دين يبش نش،يديحاال كه د-

تر  خط ساكت  به سمت  را  با    ن ينگاهم  كه  دادم  امشب  فرد 

 .چرخاندم  ی حرف رها بهت زده سرم را به سمت ورود

 كنه؟  يم کاريچ  نجايا نيا-
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 گريكه او د نيبا فکر ا يطوفان اول خودم را باختم ول دنيازد

  ده يترس  ازيكردم خودم را آرام كنم. ن  يبا من ندارد سع  ينسبت

 .را گرفت  ميدست ها

 .كرده داتينکنه من رو دنبال كرده و پ لو،ين-

كه در دلش    يكردم خودم را محکم نشان دهم تا ترس   يسع

 .برود ني خانه كرده از ب

  ن ي ثل موش تو سوراخ پنهان بمونم. باالخره امن م  ستي قرار ن-

 .داد يرخ م  داريد

شده بود خواست از   يعصبان  نجايطوفان در ا  دنيكه از د  رهام

 ن يبازواش گذاشتم و مانع ا  ی بلند شود كه دستم را رو  شيجا

 .كار شدم 

 .لطفا رهام-
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بودم   ييواكنش از او  کيمن منتظر    يبود ول  ی اد يتوقع ز  ديشا

 يكه حت   ييرخ داده. او  يني ب  شي كه انگار نه انگار اتفاق قابل پ

 .داد ي رهام واكنش نشان م ی خواست جا يدلم م

كه قبال بود. چقدر    يكردم به احساس  ياوقات شک م  يگاه

 !با آن كوه احساس يخيكوه  ن يتفاوت دارد ا

توجه شان    ي صندل   ی صدا بود كه  بلند  نا خواسته  آنقدر  ام 

با ترس دوباره دستم را گرفت و مانع از حركتم    ازينجمع شد.  

 .شد

 لوفر؟ين ی ريكجا م-

 .نگران نباش-

هم    نجايراه افتادم كه از ا  ی توجه به آن ها به سمت مرد  يب

 د يوقت ها با  ي. گاهنميتوانستم خشم را در چهره اش بب  يم

سابق    لوفريكردم تا همان ن  يغرورم را جمع م   ی ته مانده ها

فقط نگاه او   يكرد ول  يم  ينيسنگ  ميرو  ی اديز  ی شوم. نگاه ها
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. به طوفان تمشناخ  يم  نيسنگ  ی تمام نگاه ها  انيبود كه م

  اط يخروج را نشان دادم و به سمت ح  ريبا دست مس  دميكه رس

 .ميراه افتاد

 .ميكن يصحبت م رونيب-

را از دست نداده بودم.    ميمرد گارد ها  نيهم نسبت به ا  هنوز

 نينبود كه به ا  ی زيكه از آن شب در دلم كاشته بود چ  يترس

 .م يايها بتوانم با آن كنار ب ی زود

جمع   نهيس  ی و دستانم را رو  ستادمياش ا  ی فاصله روبه رو  با

 .كردم 

 .شنوم يم-

 .ديگو يدر كنترل دارد م يكه سع يخشم با

 ؟ ی كار رو كرد نيچرا ا-

خواهم جواب بدم كه مانع از    يكنم و م  يرا صاف م  ميصدا

 .شود يحرف زدنم م
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-....... 

، من دوست   ی اصال گور بابا  ؟ی رو كرد   ييدا  هي اصال فکر آبرو-

 .يرو بفهم نيا  ی خوا ي!! چرا نميداشتم لعنت

  ي . نه تو من رو دوست داشتميخودمون رو گول نزن  ايطوفان ب-

 مينتون  ديشا  ي. حتمينه من تو رو. ما فقط بهم عادت كرده بود

بزار رو كه دوستش داره   ي. آدم كسمياسمش رو عادت هم 

ولزنهينم   بيبهش آس    ی باعث شد  يتو روح من رو كشت   ي . 

راه    ن يبه من بدتر  دنيرس   ی دوستام خجالت بکشم. برا  ونيم

  دن ي. رسستياسمش دوست داشتن ن  ني! ای ها رو انتخاب كرد

 .اديما بهم همون قدر محال هست كه وسط تابستون برف ب

 .تنها از خشمش كم نشده كه بدتر به آن اضافه شده نه

 .هات دوست داشتم  يمن با تمام تلخ يول-

ها  در كم  ی پستو  برا  يدلم  سوخت.درسته   ي م  شيدلم 

با   يدوستش نداشتم. درسته كه روحم را نابود كرده بود. ول
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عقل    ان يم  ی ها او پسر عمه ام بود و من او را وارد باز  ن يتمام ا

بود كه من غرورش را    ی و احساسم كرده بودم.او پسر عمه ا

 !شکستم

و اون    يكنبدون من سر    يرسه كه بتون  يم  ی باالخره روز-

 .ي ستين مونيپش ميكه ما باهم نموند نيروز از ا

 :لب زمزمه كرد و گفت ري را ز ی خودش جمله ا با

باشه تومال من نش- هم    گهيد  يمال كس  زارمينم  ياگر قرار 

 !تهيواقع کي نيحساب نکن ، ا ديتهد کي رو  ني. ايبش

 ...طوفان-

دنبالتم. حاال كه قراره    هيلحظه به بعد مثل سا  ني! از اسيه-

نکنم ؟ بترس    م يبه كام من نباشه چرا تو رو با خودم سه  ايدن

. تيسر خوشبخت   ی ها خراب بشه رو  نياز اون روز كه همه ا

 .يچه جسم  ياون روز، روزه مرگ توعه چه روح
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شده را جمع   ختهي تا من خشک شده و ر  ستادي از آن نه ا  بعد

لحن كالمش   يول   رفتميپذ  يم  ديرا نبا  ديتهد  نيا  ديكند. شا

 .كمرم راه انداخته بود ی را رو  ی عرق سرد

                           ** 

نه   يپچه ها برگشته بودم. ول  شيشد كه پ  يم  ی ا  قهيدق  چند

. انگار همه مان  دنيپرس  يزده بودم نه آن ها سوال  يمن حرف

به   يكردم نگاه  يسع  ي. حتميسکوت محکوم شده بود  کيبه  

 .ندازمين خيآن كوه 

آنقدر كنار طوفان   ميخورد  يلي م  يرا در سکوت و ب  شاممان

 ي بزنم. حت  يتوانستم حرف   يمصرف كرده بودم كه نم   ی انرژ

سرم را به    ازين  ی كار را نداشت. با صدا  نيرهام هم حوصله ا

 .سمتش چرخاندم

 بمونم؟ شتيشب منم پ شهينم-

 .كه يدون ينه، اخالق بابا رو م-
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 خونه آخه؟ ی گرد  يبرم يك-

 :بحث جواب دادم نياز ا خسته

ن  ديشا- فعال خونه  داميبهتره  با  بابا  قطعا    ن ي من همچ  دني. 

 .تونم بمونم ينم اديهم كه ز  نجاي. اشهيخوشحال نم

 :به صدا در آمد خيمکثم باالخره كوه  با

 ؟يبه سالمت د يمون يكجا م-

 :لحن ممکن جواب دادم ني تر اليخ يب با

 .كنم ي خونه اجاره م-

از خانه مجرد  يم تا چه حد  متنفر    کي  ی برا  ی دانستم  زن 

 .نوش كن يضربت ،يضربت ی زد   گنيكه م نجاستيهست. ا

 د يبم شده اش پرس  ی صدا با

 ا؟تنه-

 كنم؟  يلشکر كش ني پس توقع دار-
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به   ی به آن سه تا مارموز هم بود كه خودشان را جور  حواسم

م  يحواس  يب كه  بودن  كوه    انيزده  و  من   ی نظر  خيبحث 

 .ندهند

 .شده بود يعصبان يكامال حام  حاال

خونه اجاره   ی خوا  يم  ی خونه و خانواده دار  يوقت  يچ  ی برا-

 .يكن

تر  با كه   يلحن  ن يتخس  دادم  را  جوابش  داشتم  سراغ  كه 

 .چشمانش گرد شد

 .خواد يچون دلم م-

جرات نداشتن كه بخندن.   يبه خنده افتاده بودن ول  از يو ن  رها 

 .كرد صورتش قرمز شده بود  يكه م   ی ا  يرهام هم با تمام سع

 .ميبلند شد مانيجا از

توجه   يمحکم بغلم كرد و به زور رها از من فاصله گرفت. ب  ازين

كوه   خداحافظ  ي خيبه  ها  آن  سمت    ي گرم  ياز  به  و  كردم 
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كه دنبالم    دميشن   يرا م  شيقدم ها  ی آسانسور راه افتادم. صدا

در حال  يم م  يآمد.  راه  آرام  داشتم  استپ   کهويرفتم    يكه 

 .كردم و به سمت او برگشتم

 اومده؟  شيپ يمشکل-

 :شلوارش قرار داد و گفت بيرا داخل ج  دستش

 .مي حرف بزن ديبا-

 شيبرا  ی سر  يرا در دستم جابه جا كردم و به حالت سوال  فميك

 .تکان دادم

 ؟يراجب به چه موضوع-

 :را صاف كرد و جواب داد  شيصدا

 .نجايحضور طوفان ا -

افتاده بود كه واكنش نشان دهد؟ از حرص لبم را   ادش ي  تازه 

 .گرفتم ی به باز
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باشه اون تو   يموضوع با كس  ني اگر قرار به صحبت راجب ا-

 چرا؟  يدون ي.ميستين

به   يكه چند وقت بود از خودم سراغ نداشتم قدم  يطنتيش  با

  بک يكه س  دميگوشش بردم. د   ريشدم و سرم را ز  کياو نزد

 :جواب دادم نيان حتکان خورد. در هم شيگلو

 !ي من کينزد نيچون تو دور تر -

كاب  و وارد  و  كردم  رها  جا  همان  خراب  حال  آن  با  را   ن ياو 

  ی كه در، در حال بسته شدن بود لبخند  يآسانسور شدم.زمان

 .نقش بست ميلب ها ی و مات شدنش رو شي از ك

**** 

  رون ي از هتل ب  مارستان يام  به ب  ی زودتر از ساعت كار  صبح

بزنم. بلکه بتوانم خانه   ی ها سر  يزده بودم تا بتوانم به امالك

كه به دست   ييها  متيكنم. با ق  دايپ   مارستانيب  کينزد  ی ا

ا بابا ر   يمال  تيكه حما  يمال  تي موقع  نيدر ا  دم يآوردم ،فهم
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بهتر نداشتم  ما  ني ا  ميتصم  نيهم  كه   برا  نميشاست    ی را 

ماش و  بگذارم  پا  نيفروش  به رميبگ   ی تر  نييمدل  نگاه  با   .

اصال   نيكرده ام و ا  ري ساعت تاخ  ميساعت دستم متوجه شدم ن

راه افتادم تا از نگاه    مارستانيخوب نبود. با سرعت به سمت ب

 .خودم را دور نگه دارم يخيغضب آلود مرد  

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

بود وارد بخش شدم. سرم   دنيبه دو  هيشب  شتري كه ب  ي حالت  با

برخورد    يبود كه با جسم سخت  فميداخل ك  يبه دنبال گوش

برا ا  نکهي ا  ی كردم.  زم  نياز  به   ني برخورد  ناخودآگاه  نخورم 

ص رو به رو ام چنگ زدم و دست آن شخص هم  شخ  ی بازو

از افتادن من دور كمرم حلقه شد. سرم را كه    ی ريجلو گ  ی برا

ا   ن يجفت چشم غمگ  کي باال آوردم در     ی مرد خوش چهره 

نگاه    ياتفاق افتاد ول  ی ا  هياتفاقات در ثان  نيماند. تمام ا  ره يخ

  ي حام  ی بم و جد  ی من و او هنوز در هم قفل بود كه با صدا

 .از پشت سرم از او فاصله گرفتم 
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 چه خبره خانم دكتر؟  نجايا-

كه دچارش شده بودم دستم را به شالم رساندم    يدستپاچگ  با

 .دميآن را جلو كش يو كم

 ...عجله داشتم كه کميمن  ستين يمشکل-

مت مخالف من راه  گذاشت و به س  بشيرا داخل ج  دستش

 :گفت نيافتاد در همان ب

 .تو اتاقم منتظرتون هستم-

 :قدم به سمتش برداشتم و گفتم دو

 .دارم ضيمن االن مر يول-

 .كه گفتم نيهم-

مرد ناشناس   ی را مشت كردم و با صدا   ميحرص دست ها  از

 .به سمتش برگشتم

 د؟ ي شما خانم دكتر نواب هست ديببخش-
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 :را صاف كردم و جواب دادم ميگلو

 ارم؟ يمتاسفانه شمارو به جا نم يبله، ول-

 :كرد و گفت شيموها اني كالفه دستش را م يحالت با

ام- ماهان  ام   ی ري من  مونا  مر  ی ريبرادر   د يجد  ی ها  ضي از 

ساعت هم هست كه منتظرتون بودم   ميهستم. ن  ی بخش بستر

 .صبر كنم  ديباز هم با  نکهيمثل ا  يكه باهاتون صحبت كنم ول

صحبت كنم    شونيتونم با ا  يمن بعدا هم م  ستين  يمشکل-

 .م يداخل اتاق تا باهم صحبت كن  دياري ب فيتشر

با  يم بعدا  ا  ديدانستم  حام   اميتوجه  يب  ني جواب  به   ي را 

 !بدهم

نشسته بودم و در سکوت   ز يشد كه پشت م  يم   ی لحظه ا  چند

كه    يكردم زمان  يكردم. سع  ينگاه م   ميبه مرد آشفته رو به رو

 .سکوت شکسته شود  نيخودش راحت تر بود ا

 .افکارم را جمع كردم و توجه ام را به او دادم شيصدا با
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كه خ- بود  وقت  مونا چند  قبال   يليخواهرم  بود،  تو خودش 

 ن ير شاد و خوشحال كه همه به اانقد   شهينبود هم  ی نجوريا

 ... شيماه ب کيدرست  ي خوردن. ول يرفتارش غبطه م 

 .ختمي ر وانيداخل ل شي برا يآب دي كه لرز شيصدا

 .دييبفرما-

به معنا  سرش آرام  را    ی را  داد و آب  تکان  ضرب   کي تشکر 

 .دينوش

 ر يد  قهيبود كه اگر چند دق  شي خودكش  نياول  شيماه پ  کي-

 .بودم تو بغل خودم تموم كرده بود دهيرس

از    درست موقع  اون  به    کياز  سرحال  و  شاد  آدم    کيآدم 

خوب   يليموضوع خ  نيشد. ما رابطمون قبل ا  ليپژمرده تبد

  وار يد  کيبا منم صحبت نکرد.    يحت  گهياز اون موقع د  يبود ول

كش  ي آهن ه   د يدور خودش  نذاشت  نزد  چيو  بهش    ک يكس 
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روانشناسش   نياومد كه آخر   يه نم هم را  ی دكتر  چيبشه. با ه

 بشه.  ی بستر  ديگفت با

كه داره چند وقته خواب راحت ندارم.   ييها  ياز ترس خودكش 

خواهرش رو   نکهيو نه ساله از ا  ستي مرد ب  کيمن به عنوان  

 .ترسمياز دست بده م 

نگاهم كرد    نشيبا آن چشمان غمگ   قيرا باال آورد و عم   سرش

 :و گفت

 از دستش ندم؟ شهيره؟م ينم شهيم-

و بتوانم بر    نميرا نب   ميمرد رو به رو  ی بستم تا اشک ها  چشم

دانم چه   يخودم نم  يبدهم وقت  ياحساساتم غلبه كنم. چه قول

 .در انتظار هست زيچ

  ی ام بلند شدم و به سمت ماهان رفتم و بر رو   يصندل ی رو از

 .اش نشستم ی كنار يصندل
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م- درك  رو  شما  حس  كامال  ول  يمن   د ي دونستيم  يكنم. 

 چقدر ممکنه به ضرر مونا باشه؟ ديكه خودتون باخت نطوريا

رو  دستش به سمتم   ديصورتش كش  ی را محکم  را  و سرش 

ر اتاق  از هم فاصله گرفت د  شي كه لب ها  نيهم  يبرگرداند.ول

 .چارچوب در قرار گرفت اني م يمحکم باز شد و قامت حام

 :گفتم ی نسبتا بلند ی و با صدا دميرا در هم كش ميها اخم

در رو گذاشتن تا    نيا  د؟ يكن  ي م  کاريدكتر معلوم هست چ-

 .كه داخل اتاق هست اطالع بده يقبل از وارد شدن، به كس

 :بم شده گفت ی من با همان صدا ی توجه به حرف ها يب

 .مگه نگفتم تو اتاقم منتظرتم-

رو  دستم و  كردم  مشت  خشم  از  مدميكوب  ميپا  ی را   ان ي.از 

 :دميام غرقفل شده ی دندان ها

 .دارم ضيمن مر-



 
172 

 

ا  ماهان از  انگار  رو  نيكه  از  بود    ي صندل  ی بحث كالفه شده 

 .بلند شد

 .مونميمنتظرتون م رونيخانم دكتر من ب-

 ي عصبان  ی قائل نشده بود به قدر  يارزش  ميبرا  يحام  نکهيا  از

كه سر بودم  با دست   ی جلو  عيشده  و  كردم  علم  قد  ماهان 

 .ند يبنش  شياشاره كردم سر جا

 .صحبت ما هنوز تموم نشده -

نشسته    شيلب ها  ی رو  يما دوتا لبخند كوچک  ی كه از لجباز  او

 :بود سرش را جلو آورد و گفت

 .ديخانم دكتر لطفا از من به عنوان سالح استفاده نکن-

  ن ي نا محسوس روپوشم را ب  يلي شدم كه خ  يدست حام  متوجه

كرد   يسع  يلي.گرچه خديانگشتانش گرفت و من را عقب كش

از صورت ماهان متوجه    يحركت نشود ول  ني ماهان متوجه ا

 :رو به ماهان دستور داد  ی با لحن جدشدم كامال لو رفته است.
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 .گردنياالن خانم دكتر برم ديداشته باش فيتشر-

دست    اني توجه به چشمان گرد شده من دستانم را م  بدون

 .ديگرمش گرفت و دنبال خود كش 

 نم يتا بب  دادميكه سرم را به چپ و راست تکان م   نطور يهم

 كردم لب شروع به غر زدن  ري نه ز ايكند  ينگاهمان م يكس

 .ولم كن يپور...حام انيدكتر ....آر ی دكتر....آقا-

 .كه سرم به بازو اش برخورد كرد ستاديا ی ا  لحظه

را كه باال آوردم در نگاهش نشست در همان   نم يخشمگ   نگاه

 :گفت نيب

 .كنم يولت نم-

. م يديشن  ی پرستار  شنيكه از سمت است  ی همهمه ا  ی صدا  با

پرستار بخش    ،يخانم نجفسرمان به آن سمت برگشت كه نگاه  

 .به ما افتاد و با سرعت به سمتمان آمد
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مر- دكتر،  ن  دتونيجد  ضيخانم  پ  م يكه    ی بستر   ش ي ساعت 

 .ديعجله كن  مهيكرده اوضاعش وخ  يشده خودكش

 يم  يكه خانم نجف  يفکر مونا مثل برق گرفته ها به سمت  با

 .هم پشت سرم آمد يو حام دميرفت دو

بود و با پرستار در حال    ستادهياتاق ا   ی ماهان كه جلو  دنيد  با

هم كه به  يرا به آن سمت حركت دادم.حام رميبحث بود مس

 .عنوان پزشک حاضر در بخش حضور داشت وارد اتاق شد 

 .افته ينم يلطفا. اتفاق ديلحظه آروم باش کي ،ی ريام ی آقا-

ه كرد  داي انگار كه عامل تمام مشکالت را پ  مي صدا  دنيشن  با

باشد به سمتم برگشت با دست به عقب هولم داد كه محکم 

د كوب  واريبه  سرم  وپهلو  دهيپشت  صندل  ميشدم   ی ها  يبه 

 .انتظار برخورد كرد. كه ناله ام را در گلو خفه كردم

 ؟آره؟ی تو دكتر-
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انگار د  چارهي ب  پرستار توان مقاومت نداشت به سمت   گريكه 

 .كند رفت تا نگهبان را خبر  ی پرستار   ستگاهيا

آرامش كنم دستش بر دهانم   يكه دهان باز كردم تا كم   نيهم

كه به دست داشت باعث زخم   ی كه انگشتر  ی شد.جور  دهيكوب

مرد واقعا به جنون    نيكه ا  يكنار لبم شد. به راست   يكوچک

 بود.   دهيرس

بود دو نگهبان به    شي ها  اديكه در حال داد و فر  نيح  نيدر ا

سمتش آمدن محکم او را نگه داشتن.اما با باز شدن در اتاق  

 .برگشت يحواس همه از سمت او به حام 

كردم به سمتش    يدرك م  يمرد را به خوب  نيمن كه حال ا

 :دميم پرسلبان ی بر رو  قشيتوجه به نگاه عم  يرفتم ب

 شد؟ حالش خوبه؟ يچ-

باال آمد كه متوجه هدف اش شدم و با تشر اسمش را   دستش

 :برد و جواب داد  شيموها  انيصدا كردم. كه همان دست را م
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 چي بشه كه ه   ی بستر   يداخل اتاق  ديخطر رفع شده. فقط با-

خطرساز   زيت  يش و  برنده  نباشه.احتمال    ی و  اتاق  داخل 

 .مجدد هست يخودكش

 :گفت عيكه نتوانسته باشد بر خودش غلبه كند سر انگار

 شد؟ يصورتت چ-

كم  سرش كه  ماهان  به سمت  م  يرا  ما  از  دستان   انيدوتر 

او در آن وضع انگار    دنيبود چرخاند. با د  ستادهينگهبان ها ا

 ..نيگفت:كار ا  عيزده باشد سر  ييحدس ها

 .ستيولش كن حالش خوب ن ،يحام-

  ح يتوض  شيآرام به سمت ماهان رفتم و اوضاع را برا  ی قدم ها  با

كه كرده    ی آرام گرفت. انگار كه تازه متوجه كار  ي دادم كه كم

 :ديصورتم چرخ  ی رو يباشد شده بود كه نگاهش با شرمندگ

 .شد  يچ دميلحظه نفهم کيخوام...  يخانم دكتر،معذرت م-
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  ي كه با لحن كم   دمي را درست از پشت سرم شن  يحام  ی صدا

 :گفت يعصبان

هم به  نباري. اديش  يباشه كه متوجه حالتون نم  ی بار  نيآخر-

خاطر خانم دكتر كوتاه اومدم وگرنه دفعه بعد مراعات حالتون 

 ن؟يكنم. متوجه شد يرو نم

 .بله-

 .قفل شد ميپهلو ی پرستار بخش نگاه ها همه بر رو ی صدا با

 مانتوتون؟  ی خونِ رو ن يا خانم دكتر-

همبله فقط  ت  ني!  گرما  خاطر  به  .صبح  داشتم  كم   شرتيرا 

به خاطر    دهيپوش  دميروپوش سف  ري ز  يكوتاه بودم كه حاال 

با صندل  م يپهلو  ی رو  يانتظار خراش كوچک   ی ها  يبرخوردم 

  یشده بود. با صدا  دهيشده بود و خون به روپوشم مال  جاديا

شد    ي م  دهيگوشم شن  کيكه نزد  يحام  ي در پ  يپ  ی نفس ها

 .شدم  تشي عصبان زانيم جهمتو
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آقا  خواست سمت  سر  ی ريام  ی به  كه  را  دست   عي برود  اش 

و به چشمانش نگاه    ختميگرفتم. تمام خواهشم را در نگاهم ر

داد و به سمت    ي كردم.نگاهم را خواند كه دستم را فشار آرام

 .اتاقش حركت كرد

                          ** 

كرده بود و رفته    يرا ضد عفون  ميآمده بود و زخم ها  ستارپر

 .بود ستادهيمدت را داخل راه رو ا نيتمام ا  يبود.حام

نگاهم   ينياز خروج پرستار وارد اتاق شد و با اخم سنگ  پس

دانستم چطور خود را آرام نگه داشته بود تا با    يكرده بود. م

بلند شدم كه در همان    يصندل  ی نشود. از رو  ري آن مرد درگ

رو  لميموبا  ی صدا  نيح نگاهم  شد.   ”“ بنگاه““كلمه    ی بلند 

 .نگاه او آرام جواب دادم ري نشست و ز

 .سالم-

-.......... 
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 شد؟  ی ممنون خوبم. خبر-

مرد    نيدر نشست. ا  ی در را باز كنم كه دستش رو  خواستم

 ی كرد. پشتم را به او كردم به صحبت ها  يامروز من را ول نم

 .گوش دادم  يمرد بنگاه

 كدوم سمت؟ قايدق-

-.......... 

 !باشه  يمتيرو من االن ندارم. گفته بودم چه رنج ق  نهيهز  نيا-

-..... 

 .. ممنون خدانگهداردمي كنم خبر م يفکرام رو م ياك-

را   ي بودم كه حضور حام  يعصب  ی ها به قدر  متيق  دنيشن   از

 .دمياو چرخ ی به سو شيبرده بودم. با صدا ادياز 

 ؟يكن يم  ی دار کاريچ-

 !بله-
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 .جلوتر آمد و سوالش را تکراركرد يقدم

 ؟ ی كه پول كم آورد ی خوا يم ي؟چيكن  يم کاريچ-

 عيبلند شد. سر  لميموبا  ی جوابش را بدهم كه باز صدا  آمدم

 تلفن را جواب دادم 

 .بله،سالم-

-............. 

 .كه گذاشتم يمتي.همون قستيب ی آ  ی وندايمدل ه-

-........... 

 .هم داره  في اگر پولتون نقد باشه بله تخف-

-........... 

 كنم  يم امکيتونم.آدرس رو براتون پ يم  6عصر ساعت -

-.... 

 .خدانگهدار -
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اش نگاهم    ی را كه باال آوردم، هنوز با نگاه پرسشگر و جد  سرم

 .كرد يم

برا  نتيماش-   ی خوا  يم  يچ  ؟يبفروش  ی خوا  يم  يچ  ی رو 

 ؟يكن يم کاريچ ی باز دار  ؟ی بخر

 .كه تمام شد.حق به جانب نگاهش كردم شيسوال ها  کيشل

 من به خودم مربوطه؟  يزندگ-

 .جواب داد عيرا پر كرد و خشن وسر  انمانيم فاصله

 .درست جواب من رو بده -

با   يم- دارم  كم  پول  كنم  اجاره  خونه  رو    نميماش  ديخوام 

 .بفروشم

مگه تو    ؟يگيم  يچ  يفهم  ينگاهم كرد و گفت: م  رت يح  با

 ؟ ی ريگ يم مي تصم عيچرا انقدر سر ؟ی خونه و خانواده ندار

 .بودم يچقدر او متعجب بود من عصبان هر
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تونم با بابام روبه رو    يفعال نم  ي دارم ول  يكه گفت  يي نايهمه ا-

 .بشم. بفهم

 .بلند به سمت در رفتم و از اتاق خارج شدم ی قدم ها با

                        *** 

 كردم خود را به  يكه بود سع ينيسنگ ک يوجود تراف با

نزد  6ساعت    قرار قرار گذاشته   يابان يهتل در خ  کيبرسانم. 

 .به اتاقم بروم و استراحت كنم  عيبودم كه بعد از آن بتوانم سر

خوشپوش   ييشدم، همزمان با من هم آقا  ادهي كه پ  نيماش  از

شد.با لبخند مسخره    ادهيجلو تر از من پ  نيبه فاصله دو ماش

 .دانستم به سمتم آمد يرا نم لشيكه دل ی ا

 .الم خانمس-

رو  نگاه    رونش ي داخل و ب  ديتون  يهست م  ني ماش  نيسالم.ا-

 .ديتا از سالم بودن و خط و خش نداشتنش مطمئن بش  ديكن
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را برانداز كند.    نيفاصله گرفتم تا بتواند ماش  ن ياز ماش  يكم

كه دور آن    يني نگاه كند،در ح   نيبه ماش  نکهيا  ی به جا  يول

ها  د،نگاهش يچرخ   يم نگاه  از  كم  كم  بود.  من  آزار    ی به 

 .دهندش خسته شدم و كالفه به حرف آمدم

.لطفا وقت من رو هم ديستين  دار يشما خر  نکهيجناب مثل ا-

 .ديرينگ

گذاشت و به سمتم آمد با آن لبخند   بشيرا داخل ج  دستش

 :مضحک گفت

 .خانم ديش يم  يچرا عصبان-

 :انداخت و ادامه داد ميبه سرتا پا ينگاه

 .نيماش دي در كنار خر ميبرس  يخوب ی به جاها ميتون يم-

حرفش را نفهمم. تا آمدم    نيبودم كه فکر پشت ا  يابله م  ديبا

به عقب    دهيدور شانه ام حلقه شد كه ترس  يبدهم دست  يجواب

 .متعجب شدم يحام دني برگشتم.از د
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 .جناب  دييفروش وجود نداره بفرما  ی برا  ينيماش  گهيد  نجايا-

 :و گفت  ديرا درهم كش   شي اخم ها يبا حرف حام مرد

 ؟يجنابعال-

با لحن جد  يب  يحام   ی توجه به سوال مرد روبه من كرد و 

 : گفت

 .زميمنتظر باش عز  ن يلطفا تو ماش-

را با چه    زميبود گرد شد.عز  دهيكه شن  ی از كلمه ا  چشمانم

 زم؟ يبه من گفت عز خيبود؟ كوه  يكس

 .مخاطب قرارم داد به بازوام واردكرد و باز ی فشار

 خانم؟ ی ديشن-

كردم   ياش راه افتادم. سع  نيآرام به سمت ماش  يجيهمان گ   با

گرفته نشود.   ی حس خفته درونم را آرام كنم تا باز هم به باز 

ها كش  م ياخم  هم  در  انتظار    نيماش  يصندل  ی رو  دم ي را  به 
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حرف زدن چند بار بر    نيدر ح  نکهيپس از ا  ينشستم. حام

آمد.    نيشبلند به سمت ما  ی مرد زد با قدم ها  ی شانه ها  ی رو

دل بود  رفته  هم  مرد  آن  كه  ماش  يليحاال  داخل    ن ينداشتم 

كه در را   نيخودم بروم. هم  ني توانستم با ماش  يو م  نميبنش

نشان   ستيدستش را به حالت ا  عيشوم. سر  ادهيباز كردم تا پ

 .كرد داد ودر سمت خودش را باز

 كجا؟-

 .ني داخل ماش ميپا  کياز در بود   رونيب ميپا کي

 .امي ندارم كه بخوام با شما ب ی كار-

شوم كه دستش را دور بازوام گره كرد و من را  ادهيپ  خواستم

 :دي شده اش غر  د يكل  ی دندان ها  اني.از مديبه سمت خود كش

  ميريم  يكن  يرو جمع م   لتيهتل وسا   ميريسرجات.م  نيبش-

 .گمي كه من م ييجا
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گرفت احساسم را    يم  ميمن تصم  ی كه به جا  ن ياز ا  يعصب

 .خفه كردم و با عقلم جواب دادم

 من؟  يتو كار و زندگ يكن يكه دخالت م يمن هست هيتو ك-

با آن   يحس كردم ول  يرا به خوب  نيشد ا  ني غمگ  چشمانش

 :جواب داد ی لحن جد

 !به خودم مربوطه نيا-

                            *** 

بدهد با    ليتواند با زور و اجبار اتاق را تحو  ينم  ديكه د  يزمان

رهام تماس گرفته بود و من را در عمل انجام شده قرار داده  

  م يدر كارها  ميتوانستم به او بگو   يبرادرم بود نم  ی بود. رهام جا

 .دخالت نکند 

 ي . سعديايتا رهام ب  ميهتل به انتظار نشسته بود يدر الب حاال

حام  يم به سمت  اصال  نگاهم  هافتدين  يكردم  به   چي.  كس 
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رهام كه وارد    دن ياندازه او االن از دست من شکار نبود. با د

 .بلند شدم و به سمت او رفتم ميشد از جا

 .سالم-

  نت يتو ماش   نيبودم. بش   نيشد منتظر ماش  ريد  د يسالم ببخش -

 .ام ياالن م

وسا  يزمان داشتم  م  لميكه  بود   يكردم حام  يرا جمع  رفته 

 .را به هتل آورده بود  نميوماش

 يي منتظرشان بودم. دوتا  نيبود كه داخل ماش  ی ا  قه يدق  چند

به   يباهم از هتل خارج شدن ورهام به سمت من آمد و حام

 .خودش رفت نيسمت ماش

 .شد رهام يچ-

 .كرد جواب داد يرا روشن م  نيكه ماش همانطور

 .شهيم يچ  مين يتا بب يخونه حام يمونيند وقت مچ-
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 :گفت عيخواستم لب به اعتراض باز كنم سر تا

 .لوفرين  يگي نم يچيه-

                              *** 

.  ميو وارد ساختمان شد  ميدر پارك كرده بود  ی را جلو  نيماش

ن در راه هستند. خوشحال بودم كه    از يرهام گفته بود رها و 

ناهار    يپا بودم وحت  ی قرار است آن ها را هم ببينم. از صبح رو

مبل    ی هم نخورده بودم ، چه برسد به شام.رو  يدرست حساب

 دادم.   ه ينشستم و سرم را به پشت تک

، گوش  يگوش  امکيپ  ی با صدا ج   يام  از  و   مبيرا  آوردم  در 

س  ی جلو آن  متن  و  فرستنده  اسم  با  گرفتم.كه   خيچشمانم 

 .نشستم  ميسرجا

 جه ينت  ديفکر كن، شا  ی ريگ  يكه م   ييها  ميبه عاقبت تصم““

 ”“نداشته باشه يخوب
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به سمت   عيهست و دنبالم كرده سر  نجاياالن ا  نکهيفکر ا  با

  "شده  يچ"  ديپرس   ي پنجره حركت كردم و به سوال رهام كه م

پا تا  باال  از  ندادم.  ول  نييپاسخي  نگاه كردم  را    چ يه   ي كوچه 

 يدوم نگاهم باز به گوش  امکينظرم را جلب نکرد كه با پ  ی زيچ

 .افتاد

 ”“ نجام يا ی گرد  يكه دنبالم م نميب يم““

د كه چراغ هايش را  افتا ينيرا باال آوردم و نگاهم به ماش سرم

تکان   ميزنگ خانه در جا  ی روشن و خاموش مي كرد.كه با صدا

 دمي پرس رانيسختي خوردم و ح

 ه؟يك-

 .مشکوك نگاهم كرد و جوابم را داد يحام

 .دخترا-

 .ديدر دستانم لرز يگوش باز

 ”“رونيب ی ايخودت از اون خونه م ی خودت با پا““
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م  ازين سالم  داشتن  رها  ح  يو  همان  در  به   نيكردن  كه 

 .سمتشون رفتم جواب دادم 

 .فکرشم نکن-

 .ارسال شد ی بعد امکيپ عيسر كه

 ”“يخودت خواست ““

به  روني از ب يبيمه ی قدم از قدم برنداشته بودم كه صدا هنوز

رس  هايم  پاديگوش  و  برگشتم  پنجره  به سمت  نگاه   ن يي.  را 

قابل درك نبود. فقط توانستم   مي ابر  دميديكه م  ی ريكردم. تصو

.حام   "نميماش "بزنم    غيج بردارم  قدم  تند  در  به سمت    ي و 

 .و مانع رفتنم شد ستاديا م يراه جلو انيم

 ؟ يچ نتيماش-

 .شد يخواستم او را كنار بزنم نم يطور م هر

 ..نرفته ارو ي.. برو كنار تا نميزده به ماش يکي-
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جلو  باالخره ب  ی از  رفت.  كنار  چهار    يدر  آسانسور  به  توجه 

آمد. در    يهم به دنبالم م  يرفتم و حام  نييطبقه را با پله پا

و متوجه شدم رهام و دختر ها    ديچ يپ  يما  م  ی راه رو صدا

 دني را كه باز كردم با د  اطي.در حنديآ  يهم  به دنبال ما  م

بود اشک در چ  نميماش تا نصفه جمع شده  حلقه   شمانمكه 

 دلم بگذارم؟  ی را كجا نيا يمال  تيموقع ني حاال در ابست.

در كنار زد    ی بود، من را از جلو   دهيكه حاال به من رس  يحام

ماش  به سمت  ماش   ينيو  از  جلوتر  ا  نيكه  و    ستاده يمن  بود 

 روشن كرده بود پا تند كرد.   يرا كم   کيچراغ هايش كوچه تار

حت  بيعج راننده  كه  پ   يبود  زحمت  هم    ادهيبه خود  شدن 

  کاف يبا ت   نيماش  د،ي رس  نيبه ماش  يكه حام  ني نداده بود. هم 

هم به دنبال آن شروع به   يكنده شد و حام  شي از جا  ی بلند

 .كرد  دنيدو

 :كردم  شي از در فاصله گرفتم و بلند صدا يكم نگران
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 ...ولش كن،يحام-

 .بود دنيتوجه به من در وسط كوچه در حال دو ياو ب اما

 یكه از انتها   دميرا د   ينيكه به سمت راست برگشت ماش  سرم

 کيرفت .  يكوچه چراغ خاموش  و به سرعت به سمت او م

 "يخودت خواست".زديم غيجمله در گوشم انگار ج 

برگشت كه دستش را به زانو   يفکر سرم به سمت حام   نيا  با

.   زدم  اديگرفته بود و خم شده بود. با تمام توانم اسمش را فر

  ي ول  ستاديكه متوجه ام شد و رد نگاهم را گرفت صاف ا  نيهم

نبا كردم.  تند  پا  كوچه  وسط  به سمت  نکردم  معطل   د يمن 

 رساند.  يم يبيآس ميطوفان به حام

بلند    يحام  ادي باز كردم فر  نيماش  ی را جلو  نمكه دستا   نيهم 

در بدنم   ی با شتاب به كنارپرتم كرد كه درد بد  يشد ودست

گرم   ديچ يپ رو  يعيما  يو  را  احساس   يشوني پ  ی داغ  ام 

شن  ييصدا  نيكردم.آخر ن   غيج  ی صدا  دميكه  و  بود    ازيرها 
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 ی كرد بعد از آن چشمانم رو  يكه اسمم را صدا م  يحام  اديوفر

 .هم افتاد 

                           *** 

 ي چشمانم را باز كردم. كم   دي چيكه در سرم پ   ی احساس درد   با

كنم.نگاهم    داي خود را پ   تيبه اطراف نگاه كردم تا بتوانم موقع

به خواب   يساعت افتاد متوجه شدم چند ساعت  ی كه به عدد رو

 بلند شوم. مي كردم آرام از جا يرفته ام. سع

ام اتفاقات چند ساعت قبل مثل   يشونيپ  ی با حس سوزش رو 

بهم   نيكه ماش  ی چشمانم رد شد.لحظه آخر  ی از جلو  لميف

 پرت كرده بود.   ی شد و رهام من را به گوشه ا يم کينزد

برا حام  ی نگران  رو  ع يسر  يحال  كه   ی از  شدم  بلند  تخت 

 ييرفت. پس از چند لحظه مکث با قدم ها  ياه يچشمانم س

باز كردم خانه در  را كه  نسبتا محکم به سمت در رفتم. در 

بود.تنها نور روشن در حال فقط نور چراغ خواب   ملسکوت كا
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  دم يمبل د  ی را رو  دهيخواب  ی ا   هيتر كه رفتم سا  کيبود. نزد

شد. ساق دستش را   انينما  يجلوتر رفتم تا چهره حام   يكم

 ي م  ن ييپااش آرام باال    نهي گذاشته بود و س  شي چشم ها  ی رو

مشکل كه  كردم  شکر  را  خدا    امده ين  شي پ  ش يبرا  يشد. 

  ی جسم در هم جمع شده رهام را رو  دميكه چرخ  نيبود.هم

كردم   ي. معلوم بود كه سردش شده است. سعدميمبل كناری د

كه نزديکش    ني. هم   اورميب  شي برا  ييآرام به اتاق بروم و پتو

اندازم نگاهم به دست باند    يب   ش يشدم و خواستم پتو را رو

دو زانو روبه   ی رو  عيشده اش افتاد و نگران شدم. سر  يچيپ

بردم كه   ی رو را به سمت دستش  مبل نشستم وآرام دستم 

 .بگم ی نسبتا بلند ي از پشت باعث شد هع ييصدا

 .تازه خوابش برده-

چهره خسته و كالفه اش   چرخاندم و از  يرا به سمت حام  سرم

 .قلبم فشرده شد 
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ب  ينم  ديببخش- كردم آروم رفتار    يكنم، سع  دارتيخواستم 

 .كنم

 :جواب داد  نيبرد و در همان ح شيموها اني را م  دستش

 .شدم داريعطرت ب ی از بو-

حرف  شوك از  پ  يشده  ای  كلمه  خواستم  زد  تا   دايكه  كنم 

كه رهام خورد سرم به سمت او برگشت   يبا تکان  ي.ولميبگو

م باز  آرام  را  چشمانش  داشت  د  ي كه  با  باال  دنيكرد.    ی ما 

شده    يچي كه پاند پ  يدست  ی و حواس پرت رو  دهيسرش ترس 

خارج   شيلب ها  انيكه از م  يفي شد كه با آخ خف  زيخ  ميبود ن

 .به حالت دراز كش در آمد  دش

 شده؟ يدستت چ رم،يبم ياله-

 :داد جواب داد يرا ماساژ م   كه دستش همانطور

 ؟ينصفه شب ديخوا ي م يخدانکنه، باال سر من چ-

 :كرد و گفت يدست ش يپ ي بدهم كه حام يجواب خواستم
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 .خواست زابراهمون كنه كه كرد يفقط م  يچيه-

 .ام در كالمم واضح بود كه او هم متوجه شد ی دلخور

 .د يبخواب ديتونست ينداشتم م ی من با شما كار -

 :گفت ديكش يم ازهيهمانطور كه خم رهام

 فقط كوفته شده  لويمن شد.نگران نباش ن ريباشه،باشه تقص-

كه حرف از دهانم خارج نشده    "رمي بم  ياله"  ميباز بگو  خواستم

 بازو ام انداخت و بلندم كرد  ر ي دست ز يحام

 !كشتارگاه راه ننداز -

كه در وجودم  بود، باعث شد    يو ضعف  يبلند شدن نا گهان  از

 .دم يرا چسب  يمچ دست حام عيبرود كه سر ياه يچشمانم س

 :ديپرس  يكمرم را گرفت با لحن نگران عيسر يحام

 شد؟ يچ-

 :را به سرم گرفتم و معذب در آن حالت گفتم دستم
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  ی زيچ  کيفکر..فکركنم ضعف كردم. از صبح كه هتل    ،يچيه-

 .نخوردم يچيخوردم تا االن ه

در گلو ام جا خوش   يچ  ی دانم از كجا  و برا  يكه نم  يبغض  با

 :كرد گفتم

 ؟ي ولم كن شهيم-

 :رهام كه با خنده مخلوط شده بود گفت ی صدا

 !دهينکن ، االن بهت غذا م هيگر-

باال    مينگاهش كردم كه دستانش را به حالت تسل  يچپ  چپ

 .برد

 .غلط كردم نخور مارو با چشات -

 .به كمرم وارد كرد و راه افتاد  ی توجه به رهام فشار يب يحام

 .ميشامت رو برات نگه داشت  ميبر-

 :دميپرس   نيبه دنبالش رفتم و در همان ح ريز سربه
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 دخترا كجان؟ -

 كنه؟  ي.سرت درد مدنيخواب  ی تو اتاق كنار-

 :نگاهش كردم و زمزمه كردم قيعم

 نه -

 فصل ششم  

 آرامش  يكم

 .هفته پر بودم از ترس و دلهره کيهفته گذشته بود.  کي

 ام،يپ   کياز    غياز طوفان. در  ی خبر   يدر ب  بي هفته عج  کي

هر    کياز    غيدر ترس  از  و  بودم  مانده  خانه  در  تنها  تماس. 

از ترس بابا مجبور   از يگرفته بودم. ن يهفته مرخص  کي ياتفاق

بود به خانه برگردد و رها هم به خاطر دور شدن محل كارش 

خاط حضور    ههم كه ب  يمن بماند. حام  شينتوانست پ  نجايبه ا

خانواده اش بماند. امروز از    شيمن در خانه اش مجبور بود پ 

حام بارها  ش  يصبح  سر  امروز  تا  بود  زده  به   فتميزنگ 
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كه طوفان با من   ی بعد از كاركردم    يبروم. حس م  مارستانيب

نشدم. من عادت داشتم   يسابق بعد از حام  لوفريآن ن  گر يكرد د

.من با  ميزندگ  ی مردها   نيزترياز عز  ي بزرگ روح  ی به ضربه ها

از وجودش    يانقدر سرد نبودم ، حت   مانيطوفان قبل از نامزد

با    يشده بود.ول  از يهم بودم. مثل برادر نداشته من و ن   يراض

كش   يجاني ه   ميتصم   کي باورها  دميخط  تمام  حاال  ميدر   .

 .بودم پراز مشکالت و دغدغه ی دختر

ام مبارزه   ی هفت شب باالخره امروز نتوانستم با كنجکاو  نيا  در

 ييكنم از او  دايپ   ی كنم. تمام كمد ها و كشو ها را گشتم تا رد

  ک يگشتن ها شد    نيا  جهينت  ي .ولستيباشد و حاال ن  ديكه با

اتاق نشستم و فکر كردم. چ    ي عکس كه تا ساعت ها گوشه 

 .  ميديرس نجا يشد كه به ا

  يحالم خراب تر م  شتر يخواندم.ب  يرا م  کسهر بار كه پشت ع

تا دست از سرم    دمي كه بارها باهاشان جنگ  يشد.هجوم خاطرات
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بردارند.باز هم نگاهم به متن پشت عکس افتاد و آن را خواندم 

 .ديو قطره اشکم چک

 " نمي تر ز يتولد عز96/۲/۲ خيبه تار"

بودم و    زش يهمه عذابم داد؟ من عز  ن يبودم و ا  زشي عز  من

نبودم    زشيدم؟عزيدرد كش  شياش و كارها  ی سه سال از دور 

 كرد؟  يچه م

ب  چيه تولد  سالگ  ستيوقت  نم  يوسه  فراموشم  شود.    يام 

باهام تماس گرفته و خبر داده بود   يحام  يدوستش از گوش

كاف وآدرس  است  رفته  باال  .با    يفشارش  بود  داده  را  شاپش 

  ي اما تا وارد شدم از سکوت و خلوت  دم يشاپ رس   يترس به كاف

ب صدادميترس  شتر ي آنجا  با  مبارك  "  ی .كه  تا   يحام"تولدت 

بهم وارد    يزمان  ی بودم. شوك بعد  ستادهيلحظه شوكه ا  چند

برخورد كرد.   يچاقو با جسم سخت  کيشد كه هنگام برش ك

آورد    رونيب  کي از ك  يحلقه را حام  يجعبه قرمز و مخمل  يوقت
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 نيبود.ا  خته ير  مياشک ها  يازدواج داد از خوشحال  شنهاديو پ

ه تا  گرفت  زمان  همان  هم  ا  چيعکس  را   نيوقت  صحنه 

ها  م ينکن  راموشف بچه  نشان  قول خودش  به  . ميبده   مانيو 

اجازه   او  واز  كند  بابا صحبت  با  روز  چند  همان  در  بود  قرار 

رس  قا يدق  يول  رديبگ   ی خواستگار خبر  تولدم  از  بعد    د ي روز 

شدن و او مجبور    هيدر آمده است كه بورس  ياسمش جز كسان

 در فرودگاه گفت  يوقت دميوقت نفهم چيبرود ه شد

  "كنم ي نباش من درستش م اننگر" 

با بابا هم فرصت   يرا قرار بود درست كند؟ او كه حت  زيچه چ

بعد از    کسالينکرد كه مطرح كند. بعد از آن هم درست    دايپ

و تمام قول و    ديبود كه به دستم رس  يياقامتش ، عکس ها

 .را نابود كرد مانيقرار ها

كه    نيزنگ تلفن به خودم آمدم به سمتش رفتم هم  ی صدا  با

 .بلند شد يداد حام ی جواب دادم صدا 
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 ؟ ی ندار ياجازه مرخص گه يمگه نگفتم امروز د-

گلو  ميصدا در  بغض  تا  كردم  لرزش صدا  ميرا صاف    م يمانع 

 .شود

 مگه ساعت چنده؟-

 :ديسکوت كرد و پرس يكم

 صدات چرا گرفته؟-

 :و گفتم د يبود كه آن لحظه به ذهنم رس ی جمله ا تنها

 .خواب بودم-

بغض دار من را   ی حرف ها بود كه صدا نيزرنگ تر از ا يحام

 .ندهد  صيخواب آلودم تشخ  ی با صدا

 دنبالت  اميم-

 .بوق تلفن نشان از قطع شدن تماس بود ی از آن صدا  بعد

                     ** 
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 ی . با صداديايبه دنبالم ب  يبودم تا حام  ستادهي و آماده ا  حاضر

است برق ها را خاموش   دهيرس  يفکر كه حام   ني زنگ واحد با ا

از اتاق خارج شدم. در ح كه  خم شده بودم تا   ينيكردم و 

ها ول  ميكفش  كردم.  باز  را  در  بردارم    ی صدا  دنيبا شن  يرا 

 .سرم به سرعت باال آمد   يجز حام  يفيظر

فر شده زن   ی قهوه ا  ی كه در نگاهم نشست موها  ی زي چ  ن ياول

 .بود ميرو به رو

عز- حام زميسالم  منزل  من  د  ي.  شما   گه؟ياومدم  درسته؟ 

 .دي خواهرش هست 

 :لرزانم زمزمه كردم  ی لب ها نيب از

 ...تو-

 :بودن حرفش بود گفت يكه نشان از سوال ياخم با

 .زم يمتوجه نشدم عز-
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  ي الي خ ب يكردم خود را جمع و جور كنم تا در چشم رق يسع

 .نشان داده نشوم فيام ضع

 شما خانم؟ ،يچيه-

ها  ی لبخند لب  ح  ی بر  همان  در  و  نشست  كه    نيسرخش 

 :دستش را به سمتم دراز كرد گفت

 د؟ يهستم. شما رها جون هست يرزاق نيرژ-

به دست دراز شده اش كردم و دست سردم را داخل    ينگاه

 .گرمش گذاشتم  ی دست ها

 .لوفرنوابين-

. از طرق  لشيفام  ا يخواهرش هستم    مينبود بگو  ی ازين  گر يد

فام و  چ  لمياسم  همه  را   يشد.سوال   يم  زي متوجه  ذهنم  كه 

 .دميكرده بود را پرس ري درگ

از نگهبان  ديببخش- تا حضور شما رو    يچطور  تماس نگرفتن 

 اطالع بدن؟
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 .كرد و جواب داد يآرام  خنده

م- كه  بس  م  امياز  حام   رم ي و  روم   گهيد   دتميد  يوبا    ي من 

 تو؟ اميب ديدي شناسن. حاال اجازه م

هنوز    يعنيدر كنار رفتم و او وارد شد.  ی از جلو  ري ذهن در گ  با

از    يكردم حام  يبودم كه فکر م  اليم بودن؟ چه خوش خبا ه

ا  نيا شده.  جدا  تالش  نيدختر  م  يهمه  اصرار   يكه  و  كرد 

چ چه   ، ندادم  زدن  حرف  اجازه  او  به  من  م  زي داشت    يرا 

  ال كه حا  نيرژ  ی كند. با صدا  ی من شفاف ساز  ی خواست برا

 :مانتو و شالش را در آورده بود به سمتش برگشتم

 ن؟ يهست يشما ك  نينگفت-

  ي كه شماره آژانس را  م   ينيسمت تلفن خانه رفتم و در ح  به

 :نشسته بود جواب دادم   ميلب ها  ی كه رو  ی گرفتم، با پوزخند

هستم  117.سالم اشتراك  ديازشون بپرس  انياالن خودشون م-

 .منونجردن...م ی خواستم برا يم نيماش
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  ن ي رفتم تا آن را بردارم كه نگاهم به سمت  رژ  فميسمت ك  به

ت با آن  پاها   يقرمزو شلوار چرم جذب مشک  شرتيكه   ی كه 

نما به  را  تراشش  درست    ش يخوش  مشغول  و  بود  گذاشته 

 .كردن قهوه بود افتاد

 زم؟ ي عز ی ريم-

 :دست خودم نبود كه انقدر سرد جواب دادم رفتارم

 .با اجازتون-

هم در   ديچرخش كل  ی در را خواستم باز كنم صداكه    نيهم

باز شد وقامتش در چارچوب   يگوشم نشست. در از سمت حام 

من قدم   دنيكه خواست وارد شود با د  نيشد.هم  انيدر نما

 :جلو آمده را عقب رفت و گفت 

 .ميبر ی اِاِ..حاضر-

  نم يكنم و تنها  با چشمان سرد و غمگ  ينم  يحركت   ديد  يوقت

 :ديكنم پرس ينگاهش م
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 شده؟ يچ  ؟ی ايچرا نم-

او و حرف ها  يب از جلو  شي توجه به  راهم    ی با پشت دست 

 :سرد گفتم نيكنارش زدم و در همان ح 

 .ی منتظرمه، مهمون دار نييآژانس پا-

 :ديپرس ی را گرفت و جد ميبازو عيسر

 ه؟يمهمون ك نم،ي صبر كن بب-

 ی از داخل خانه به جواب دادن من امان نداد و با صدا   نيرژ  كه

 .بلند اعالم حضور كرد

 ؟ی جان،اومد يحام-

شوك زده اش    ی كه از دور بازو ام شل شد و صدا  يحام  دست

 .را زدم   يدر گوشم نشست. به سمت آسانسور رفتم و دكمه الب

 ....نيرژ-
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حواسش به شخص داخل خانه نبود كه   چکسي ه انيم  نيدرا

 :نوشت يكس ی برا

 "!سي انجام شد.رئ تينقشه با موفق"

                              *** 

ها راه افتادم. االن   ماري،به سمت اتاق ب  دميرا كه پوش  روپوشم

كه وارد    يهد كرده بودم زمانآرام تر بودم چون با خودم ع  يكم

  ي وحام  نيدر رابطه با رژ  ميشوم ، تمام فکرها  يم  مارستانيب

تا زمان  ي ذهنم مخف  ی را در پستو ها  كه سر   يكنم. حداقل 

 ک ي  نميام وقت داشتم كه بنش  ی كار  ميكارم هستم. بعد از تا

. ميچند ساله ام بخندم و بگر  ي اليبه حال خوش خ   ري دل س

بروم. در    ی ريگرفتم به سمت اتاق مونا ام  مياول از همه تصم

 امده يكس كنار ن  چيهفته كه نبودم خبر داشتم كه با ه  کي  نيا

تقر و  رو  باياست  را  بخش   ی بخش  است.به  گذاشته  سرش 

 ی ها   ي صندل  ی نشسته رو  را برادرش    دمي مربوط به او كه رس
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داده بود و چشمانش را    هيتک  وار يبه د. سرش را  دميانتظار د

 .بسته بود

 :كردم ش يبه سمتش رفتم و صدا آرام

 ی ريام ی ...آقای ريام ی آقا-

 .بلند شد  شي از جا عيوحشت چشمانش را باز كرد و سر با

 افتاده؟  يشده....اتفاق يچ-

 :كردم آرامش كنم يسع

باش- اتفاق  دي آروم  خواهش    دينيبش   ديي.بفرماوفتادهين  يلطفا. 

 .كنم يم

كنارش    يصندل  کيكه نشست، من هم با فاصله    يصندل  ی رو

 .نشستم

.دكتر  ستياز دستتون ساخته ن ی . كارديريشما چرا منزل نم-

 .هستند  نجاي ها و پرستارها ا
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 :دستانش گرفت و گفت  انيرا م  سرش

انجام   ی كار کي ترسم برم و باز  ي. مديفهم يحال من رو نم -

 د؟ يهفته كجا بود نيبده. اصال خود شما ا

 :جابه جا شدم و گفتم  ميدر جا يكم

هام رو انجام   ی ر ي گيتمام پ   يهفته حضور نداشتم ول  نيمن ا-

كس نتونست    چيهفته با ه   نيخواهر شما تو ا   نکه يدادم. دوم ا

خوام باهاش روبه    يحاال من به عنوان دكترش م  رهي ارتباط بگ

هفته آروم باشه.شما هم امشب    کيداشت    ازيرو بشم. اون ن

 .راحت باشه  التونيهستم خ  مارستانيمنزل. من تا صبح ب  ديبر

 :مردد نگاهم كرد و گفت يكم

 ..يول-

ا  يول- چند ساعت من هستم. شما به عنوان    نينداره گفتم 

ح خوب .پس تا فردا صبديو ببر  ديخسته بش  د يبرادر مونا نبا

 .د ياستراحت كن
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 :كرد ميبلند شدم كه صدا ميجا از

 ..طي خوام. واقعا شرا  يمن بابت اون روز معذرت م-

 :رفتم وگفتم  شي حرف ها انيم

 .كنم ي.من كامال شمارو درك می ريام ی گذشته،گذشته آقا-

 ف ينح   ی كه به در زدم در اتاق را باز كردم. دختر  ی تقه ا  با

باز شدن در سرش به    ی بود. كه با صدا  دهيتخت دراز كش  ی رو

بود    ينداشت.خنث  يحس  چينگاهش ه  يسمت من برگشت.ول

 كه حس كردم اصال من را  ی جور

لبخندنديب  ينم و   ی .با  رفتم  به سمت تخت اش  در سکوت 

 .كرد يگاهم نمن گريكنار تخت نشستم.حاال د يصندل ی رو

 .اسم شمارو بدونم تونميهستم.م لوفريمن ن زميسالم عز-

 .هم جوابم را نداد باز

 ....ی عز-
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 مونا -

چندم- فرزند  جون  مونا  خوب.خب  برادر    ؟خواهريچقدر  و 

 ؟ ی دار

 .سوال خوشش آمد  نياز ا يكردم كم  حس

 .داداش دارم، ماهان كه از من بزرگتره هيآره،-

 .نسبت به برادرش دارد يهنوز حس خوب دميفهم

 حالت چطوره؟ -

 .زد و جواب داد ی در خودش فرورفت.پوزخند  باز

 ؟ يكس ی حالم؟ مگه مهمه برا-

 .ديدستم كش رياز ز عيكه سر رمي دستش را بگ خواستم

 .هشي ،برادرت نگرانت م ی ماهان رو دار يمعلومه،خودت گفت-

 .بود جز لبخند هيشب  ی زي كه زد به هرچ ی لبخند

 .ستمين يكنه. من موندن يداره وقتش رو تلف م-
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 : دميشدم و پرس ی جد يكم

 چرا؟-

 :مشغول كرد.در همان حال گفت  شيبا موها  ی را با باز   دستش

افته؟تا حاال چند بار    يم  يمن نباشم چه اتفاق  ؟مثال يچرا چ-

 چرا؟  يدون يرگم رو زدم م غيبا ت

 .نه تکان دادم ی به معنا ی سر

 زارن ي خانواده آشغالم نم  يبرم.ول  يخون لذت م  دنيچون از د-

  ايدن  نيا  ه ي. به چدهيماهان نجاتم م  نيهم   شهي .همرميكه بم

 دونمي خواد پابندم كنه؟نم يم فيكث

بکند. خواستم دستش    ی را به حالت باز  شيكرد موها  يم  يسع

 .زد  اد يدا كنم كه فررا از سرش ج 

 .به من دست نزن-

 .باال گرفتم   ميدستم را به حالت تسل  عيسر
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 ..آروم باش زميباشه عز-

 .كه آرام شد، ادامه دادم يكم

پابندت كنه. اون دوست داره.دوست   ی زيخواد به چ  ياون نم-

 ؟ ی رو دوست دار ي.اصال تو زندگيكن يداره تو هم زندگ 

 :برو بابا تکان داد و گفت  ی اش را به معنا دست

زندگ- مگه  داشته   ينه،  دوسش  من  كه  داره  دوست  رو  من 

باشم مگه مامانم من رو دوست داشت؟ مگه بابا من رو دوست  

 داشت؟

 .گذار باشد ر يكردم لحنم تاث يسع

 ؟يدون   ياز كجا م-

  غ يكردن و ج  ه يسکوت كرد و شروع كرد به گر  قهيدق   چند

 :گفت شيها  غيج نيزدن. ب

 .اد ي. از همتون بدم مرونيبرو ب-
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 .كرد  يم ياحساساتش را خال  ديبا ينگاهش كردم ول نيغمگ

 . زنمينم يباشه مونا آروم باش.من ديگه حرف-

 .كرد و آرام شد، شروع كردم به صحبت كردن  هيكه گر يكم

قصد ندارم    يو ناراحت  يكه پر از خشم  يتو موقع  زم يعز  نيبب-

 ک ي  ايبکش ، تا ده بشمار  قيبه تو راهکار بگم كه نفس عم  اميب

  م يتون  ي.نه تو نه من نمگهيد  ی آب سرد بخورو... كارها  وانيل

 .ميانجام بد تمونيكار هارو در لحظه عصبان نيوقت ا چيه

 :زدم و ادامه دادم ی لبخند

 اده يپ  نيو با قفل فرمون از ماش  ی فکر كن تصادف كرد  مثال

باال  ی شد برد  ی و   لحظه  ی سرت  اون  هست كه    ادتي.اصال 

نفس عم  ديبا تا  ا  ؟معلومهيبکش  قيده  نه! من  كه    نجاميكه 

بهت كمک كنم ناخودآگاهت رو كه پر از حرف و خشم هست  

باعث شدن تو انقدر    ييها  زيچه چ  مي.كه بفهمرونيب  ی زيبر

 .بد باشه. پس به خاطر برادرت تو هم كمکمون كن لتحا
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كه بلند مي شدم خوشحال بودم حداقل نکته مثبت   ميجا  از

ها  نيا كه وسط صحبت  بود. حت  مي بود  كرده  اگر   يسکوت 

 .داد ينم گوش

                             *** 

كه به سمت    ين ي اتاق كه خارج شدم ماهان رفته بود. در ح  از

روپوشم در آوردم. نگاهم كه   بي را از ج  لميرفتم موبا  ياتاقم م

 ي تماس از دست رفته از طرف حام  يليبه صفحه اش افتاد با س

  ن يعصر پرش كرد. رژ  ی روبه رو شدم. باز هم ذهنم به اتفاق ها

 ی برا   يبود؟ اگر با او بود پس تالش حام  يحام  ي زندگ  ی كجا

فکر ها بودم كه   نيبود؟ در هم  ی زيكمک به من بابت چه چ

 .دم يپشت سرم شن را از يحام ی صدا

 .دكتر نواب-

تنش بود كه عصر   ی و شلوار  راهنيعقب كه برگشتم هنوز پ  به

بودم.آنقدر حركاتش شتاب زده بود كه نشان   دهيدر تنش د
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ب  يم به  تازه  از مهمانش هم    دهيرس   مارستانيداد  است.پس 

 .كرده بود ييرايپذ

 بله؟ -

به سمت  دستش فشرد و    انياتاقم را باز كرد و بازوام را م   در

 .اتاق  آرام هولم داد

 ه؟ يكاربردش چ يدوني كه تو دستت هست م  يتلفن-

  ن يكه ب  دميرا فهم  تم ياتاق كه محکم بسته شد، تازه وضع  در

نفس    کيحبس شده ام و فاصله مان تنها    شي و بازوها  واريد

 .است

 ؟يكن  يكار م يچ-

 :به بازوام وارد كرد و گفت ی فشار

 ست؟يمعلوم ن-

 .نه تکان دادم ی به معنا ی سر
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م- بازخواستت  گوش  يدوني م  دميكنم.پرس  يدارم   ت يكاربرد 

 ه؟ يچ

شد و حالم    ي صورتم پخش م  ی رو   ش ينفس ها  زد ي كه م  حرف

به چشمانش در    شيكرد. چشمانم از لب ها  يرا دگرگون م

 ستين  شياصال حواسم به او و حرف ها  ديگردش بود كه فهم

 .بلند شد  شيصدا گريو بار د

 ؟يكن ينگاه م يبه چ ستم؟يمگه با تو ن-

به سوالش   يچه جواب  دياالن با  اورد؟ يب  ميبود كه به رو  ازين  حاال

 هست؟   تيلب ها  نيكلمات ب  ی حواسم پرت باز  ميبدهم؟ بگو

 .خواهر..ماهان بودم  شيمن...پ-

كه درهم رفت از تکه تکه حرف زدنم بود   شياخم ها  دمينفهم

 .كلمه ماهان قفل كرد  ی رو اي

 به خواهرش؟  ميكه بعد برس ه يآقا ماهان ك نياول بگو ا-
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ب  هنوز گ  يهم  بودم.  ب  جيحواس  مبهوت  و   ني و  حال  زمان 

به من باشد؟ انقدر   کيانقدر نزد  دينبا  ديفهم  يگذشته. چرا نم 

 ...نگاهم باشد و ررَسيدر ت   شيكه لب ها کينزد

 ؟ يتو هپروت اي گميم يمن چ ی شنو ياصال م لوفرين-

شدم و كف    يعصب   گريافکارم صحبت كرد كه د  انيم   آنقدر

به عقب هول    ي ستبرش گذاشتم و كم  نهيس  ی دستانم را رو

 ی متريليم  يحت  ديرس  ياز آنجا كه زور من به آن نم  يدادم ول

 .تکان نخورد  شيهم از جا

 .عقب ی بر شهيم-

 :كه گفت يوقت زديبرق م چشمانش

 مگه جامون بده؟-

 :در كالمم واضح بود بهت

 نم يمه ، برو عقب ببمعلو-
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ب  کينزد  گريد  يكم كه  آمد  د  شتريتر  به  را    وار يخودم 

 .چسباندم 

 خوب؟ ايجامون بده   نمي تا بب هيماهان ك يگياول م-

 :به حرف آمدم رد يزود تر ازمن فاصله بگ نکهيا ی برا فقط

ام- ام  ،ی ري ماهان  مونا  پ   ی ري برادر  هفته    ي خودكش  ش يكه 

 ..داشت و خودت 

 :گفت ی بم شده ا ی حرفم آمد و با صدا نيب

 .دميفهم-

 :و ادامه داد ديكش يقيعم نفس

 ؟ ی دوست دار يهنوزم آدامس توت فرنگ-

 .شد  يباز تر نم  نياز ا چشمانم

 ؟يچ-

 .شده بود گري همد خيتر آمد و حاال نگاهمان م  نييپا سرش
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 .دهيم يتوت فرنگ ی نفست بو يزني حرف كه م-

كه سرش   ميچند لحظه در نگاه هم مکث كرد  جيگ  ي حالت  با

  ی در كسر  يتر آمد و چشمانم ناخودآگاه بسته شد.ول  کينزد

ثان ا  ميبازوها  يوقت  هياز  از خلسه  انگار    نيريش  ی را ول كرد 

هم   از  شتاب  با  افتادم.چشمانم  حال  زمان  در  كردم  سقوط 

  م يشت .ما دادادي در ذهنم جوالن م   زيچ  کيفاصله گرفت. فقط  

 م؟ي كرد يچه كارم

حام   نگاهم ا  يبه  من  به  پشت  كه  افتاد  بود   ستادهيكالفه 

دارم   يدانستم چه حس  ي.نمزديرا چنگ م  شي موها  يوعصب

به   يكالفه باشم ول  اياست    فتادهين  يخوشحال باشم كه اتفاق

بودم كه حالم را دگرگون كرده    يحس ها عصب  نيهمه ا  ی جا

 .شده وپسم زده بود مانيو درست لحظه آخر پش
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از   يبه قطره اشک  ليتبد   تميو عصبان   يناراحت   تمام شد كه 

چک ت  د يچشمانم  نگاه  از  كه  كردم  پاكش  حرص  با   ن يزبي و 

 .دور نماند  يحام

 ...... منلوفرين-

 :حرفش رفتم و گفتم  نيب يعصب

 رون يبرو ب-

ممانعت    به   يقدم  كالفه حالت  به  را  دستم  كه  آمد  سمتم 

 .نشانش دادم

 ايجلو ن-

 بود كالفه شده است  معلوم

 .خوام يخواستم ناراحتت كنم. معذرت م يمن نم نيبب-

 ...تجاوز متيخواستم به حر يواقعا نم من



 
223 

 

با خودش؟    ی فکر  چه بود  كه   انيم  يعنيكرده  لحظات  آن 

حركت طوفان افتاده   اديضربان قلب من را به هزار رسانده ،  

بود كه   يليدل  نيبدتر  نيرا خراب كرده بود؟ ا  ز ي است وهمه چ

 .اورديلحظه ب نيتوانست در ا يم

 . خوام بشنوم ينم-

زنگ تلفن همراهم بلند شد و    ی بزند صدا  يخواست بازحرف  تا

اسم   دنيافتاد كه با دنگاهم با حرص به تلفن دردسر سازم  

 .داد  يرا به بهت و دلتنگ شي جا مياخم ها رندهي تماس گ

 "بابا"

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

 د يلرز يم ی از شوق و ناباور   ميرا كه جواب دادم صدا تلفن

 بابا-

 ان يقلبم را م  يو خشک كه جوابم را داد حس كردم كس   سرد

  :دستانش گرفت و فشرد
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 سالم-

توانستم كلمات    يكرده بود كه نم  ريگ  ميدر گلو  ی جور  بغض

 .كنم انيرا به خوبي ب

 ؟يسالم بابا خوب-

 :كه گفت  ي پوزخندش از پشت تلفن هم معلوم بود وقت  ی صدا

 مگه مهمه؟-

 دي از چشم چپم چک ياشک قطره

 .بابا ی نجوريو انگ-

 :توجه به حال خراب من گفت بدون

 ؟ی وقت دار  ي.كنمتي بب خواميم-

 :را صاف كردم و در جوابش گفتم ميصدا

 .اميم ديكه شما بگ يهستم هر ساعت فتي من تا صبح ش-

 .توجه به من تماس را قطع كرد ي جمله ب کي با
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 .فردا شام منتظرتم.خداحافظ-

 ي درد و غم م  ني از ا  ميگذاشتم شانه ها  زيم  ی را كه رو   تلفن

كه در   رنديدر كنار هم قرار بگ  ی اتفاقات جور  دي.چرا بادي لرز

بودنش پر    ی برا  ش،دلمي لمس پدرانه ها  ی روز ها به جا  نيا

 !بکشد

 .به خودم آمدم  يحام ی صدا با

 پدرت بود؟ -

 :و گفتم دميبه سمتش چرخ يعصب

 ؟يينجاي شما هنوز ا-

 :شلوارش كرد و گفت  بيرا كالفه در ج   دستش

 باشم؟ ديكجا با-

 .نشستم ميو سرجا   دميراعقب كش  يصندل

 .سركارتون-
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 :دستش فشرد و در همان حال گفت نيصورتش را ب عضالت

 .فقط خواستم بگم-

لحظه سکوت كرد كه سرم را باال آوردم ونگاهش كردم و    چند

 :او ادامه داد

 .كنم  ي.من درستش می رينگ  م يعجوالنه تصم   ی قول بد  ديبا-

خوب  ده يترس ها  يبودم.خاطره  كردن  درست  از   ی نداشتم 

 :دمي بلند شدم وپرس مياز جا عي.سريحام

 شده؟  يمگه چ-

رج شود.كه را زمزمه كرد و خواست از اتاق خا   "ي چي ه"لب    ريز

اش را ميان انگشتانم گرفته ومحکم    قهيعصبي جلو رفتم و  

 .تکان دادم

نصف و    ؟چرايكن   يم  تمي.چرا اذی خوا  ياز جون من م  يچ-

 ؟ي رسون يو جونم رو به لبم م يزن يحرف م  مهين
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  ی حالم خراب بود كه نگران شکسته شدن غرورم جلو  ی قدر  به

صورتم سرازير شده    ی اجازه رو  يب  مينبودم و اشک ها  يحام

 :بودن.با همان حال خراب ادامه دادم

 نگران نباش من درستش  ي بار كه گفت ني آخر يدون يم-

 بود؟ يكنم ك يم

 :دادم وتکراركردم تکانش

بورس  يموقع  ادته؟يآره؟- اون  اون او   يلعنت  هيكه  تو  و  مد 

برگشت  گفت   يفرودگاه  من  م   يبه  درستش  نباش   ينگران 

 .باشم ي نگران چ دينبا  قايدق يكنم.اون موقع هم نگفت

با صورت غمگ  يهق نگاهم كرد و من    نيزدم واو در سکوت 

 .ادامه دادم

چقدر؟ من    يعنيسه سال    يفهم  يحاال سه سال گذشته، م-

 ی كجا   نيبودم. رژ  يم  ينگران چ  دياون موقع با  دمي تازه فهم

 من كنارت بودم؟ يبود وقت  تيزندگ
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 :دستم را در دستانش گرفت و گفت مچ

 ...يكن ياشتباه م  ی دار-

 .عقب رفتم يو قدم دميرا از دستش عقب كش  دستم

ا  يچيه- بگو  فقط  بال  نبار ينگو.  سرم   ی خوا  يم   ييچه 

تش  درس  يتون  يباشم كه تو نم  ي نگران چ  دي با  نباري؟ای اريب

 ؟يكن

 :را به بازو ام گرفت و محکم تکانم داد  دستش

 ؟يگيم يبفهم چ لوفرين-

 :و در همان حال ادامه دادم دمياش كوب  نهيبه س يمشت

 !رونيشده برو ب يچ يبگ يتونياگه نم-

زمزمه    چند با  و  كرد  نگاهم  در سکوت  به    "متاسفم"لحظه 

 ي كه حس م  يسرعت از اتاق خارج شد و من ماندم اضطراب 
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  ن ي خواهد هم  ي گلو ام گذاشته و دلش م  ی كردم دستش را رو

 .رديحاال جونم را بگ 

                            ** 

در    ايسرگردان    ي. مثل روحامدي بح خواب به چشمانم نص  تا

  ي اشک  گر يشدم.نه د  ره ي در اتاقم به پنجره خ  اي  دم يبخش چرخ

 ی بود برا ی لبخند گرينه د دني بار ی داشتم برا

 .ياليخ يب

از    يعصب  يدلخور، گاه  ي، گاه  يخنث  يگاه بودم. ذهنم پر 

فر داشت  صدا  اگر  كه  بود  كجا"ديكش   يم  اديحرف   ی من 

 .خسته بودم از نخواسته شدن  "اطرافم هستم  ی آدم ها  يزندگ

كه در رابطه با من بود و همه    ييبودم از ندانستن ها  خسته

به جز خودم.دل داشتند  نم  ی سرد  لي خبر  را   دم،يفهم  يبابا 

 دن يندانستن ها و نفهم  نيادانستم. از    يرا نم  ني وجود رژ  ليدل

 !بودم دهيبر ميبهتر بود بگو ديها كالفه بودم. شا



 
230 

 

مادر  ناراحت  دست  از  برا  ی بودم  و   ی مادر   ميكه  بود  نکرده 

هم   من  مگر  بود.  گرفته  را  همسرش  طرف 

؟چرا    دميرا من ند  يروح  بيآس   نيشتريدختراشنبودم؟مگرب

 نشد؟  ميكردن اشک ها يخال ی برا  ی شانه ا

به    يساعت سه بعد از ظهر شده بود كه كالفه دست  کينزد 

را به شال   شيوجا  داشتمو مقنعه را از سرم بر  دميصورتم كش

دادم.ب  ينخ ش  شتر ي ام  ب   ی كار  فت ياز  در  مانده    مارستان ي ام 

رفتن نداشتم.حاال كه رژِين هم در خانه   ی برا  ييبودم چون جا

 ز دست داده ام.كردم آنجا را هم ا يآمده بود حس م يحام

كردم از امشب در خانه خودمان    يبودم كه فکر م  اليخوش خ

بس بود فکر كردن    گريمي شود. د  يرمانم و همه چيز به خ   يم

تمام سوال    ی را برداشتم و در را رو  فمي. كدني نرس  جهيو به نت

 .ذهنم بستم ی ها
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ساعت    کيكه در  پايتخت بود نزد  نييسنگ  ک يوجود تراف  با

را پارك كردم .به سمت خانه كه راه    نيوماش  دمي پنج عصر رس

 شستند.  يافتادم انگار در دلم رخت م

از من    ی ادي  ازي اش به جز ن  يكه چند وقت بود اهال   ی خانه ا

زنگ گذاشتم   ی نکرده بودند و تنهايم گذاشته بودن.دستم را رو 

  اط ي باز شد. قدم كه در ح  يکيت   ی در با صدا  هيثان   د چنو پس از  

  ستي ندارم در ب  اديچنبره زد.  م يدر گلو  ي گذاشتم بغض بزرگ

 اندازه از خانه دور شده باشم.  نيام ا يو شش سال زندگ

  ی شده بود رو  خته ياحمد آقا اشکي كه نمي دانم كي ر  دنيبا د

د با  هم  او  كردم.  پاك  را  رن  دنيصورتم  نگاهش  اول    گ من 

 .داد  يرا به دلتنگ  شيجا عيگرفت كه سر ينگران

 تو؟ ی سالم دخترم، سالم بابا جون كجا بود-

آمد. تند تند دستم را   يبند نم  ميكردم اشک ها  يم  هركار

 :و جواب دادم دميصورتم كش  ی رو
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 ...شما بودم. دلت برام  هيسا  ريسالم احمد بابا جون. من كه ز-

 .شکست ييا هق پرسر و صداب مي تالش ها تمام

 .شهيدلم خون م ی نجورينکن بابا ا هينکن عروسکم،گر هيگر-

را به سمت باال گرفتم و تند تند    ميام چشم ها  يحالت بچگ  به

 .صورتم را با دستم باد زدم

 .بود ياحمد بابا جون، اشک دلتنگ ديببخش-

مثل   از ين  ی صدا  با برگشت.چشمانش  او  سمت  به  سرمان 

نداشت.حت  شه يهم خوشحال  چاشني    يكم  يبرق  نگراني 

 .نگاهش بود

 .ی سالم خواهر-

 .رفتم وخواهرم را بغل كردم جلو

 .دلم  ز يسالم عز-
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دعوتم   دستش خانه  سمت  به  و  گذاشت  كمرم  پشت  را 

 !شدم يخانه مان دعوت هم م دنيد ی برا دي كرد.حاال با

در كه گذشت   از زنميچارچوب  د  ي.  را   دم يرا  مادرم  اسم  كه 

در چهره    ی رييتغ  چيدخترش ه  دنياز ند  يول  د ي كش  يم  كدي

 .شد ياش نشان داده نم

 .سالم مامان-

 .ديرا از هم باز كرد و مرا در آغوش كش  دستش

 .سالم گل مادر -

كردم در آن لحظات   يو سع  دميعطر تنش را بو كش  قيعم

 .به ذهنم خطور نکند ی فکر اضافه ا چيه

 .مامان-

 :هم سفت تر بغلم كرد و گفت  او

 .دلم زيجانم مامان،جانم عز-



 
234 

 

كه اشک گوشه چشمانش را پاك   دمياو كه فاصله گرفتم د  از

خانه پر از ترس و دلهره بود كه انگار به من   ی كرد. آنقدر فضا 

دستپاچه و مامان به    ازين  نيكرده بود. نگاهم را ب  ت يهم سرا

 .ظاهر خونسرد گرداندم 

 .نيشد ی کجور يشده؟ چرا همتون  يچ-

حرف اش    نيب  ع يبزند كه مامان سر  يباز كرد تا حرف  ازدهنين

 .رفت

برا  ازين- از    لوي.ناريب  ييخواهرت چا  ی برو  تو هم  مامان  جان 

 .ريدوش بگ  کي تيي برو بعد چا ی اومد  مارستانيب

از   "يچشم  "با  ي مشکوك بود ولهم به نظرم رفتارشان    هنوز

 .پله ها باال رفتم 

                         **** 

كم  ريز رفتم،  كه  گرم  آب  كالفگ   يدوش  كسل  ياز  كه   يو 

نزد بابا  آمدن  خانه  به  ساعت  شد.  كم  بود   ي م  کيدچارش 
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م ضعف  احساس  شا  کنميشد.اكنون  قرمه    ديو  بو  خاطر  به 

  ک يو معده ام را تحر  دهيچ يمامان باشد كه در خانه پ  ی سبز

ا  يم صبحانه  نه  و    ی كند.چون  درست  ناهار  نه  ام  خورده 

صحبت   ی صدا  مي ايب   نييخواستم پا  يپله ها كه م  از.ی ا  يحساب

  شدم يتر م   کينزد   ن يي. هر چه به طبقه پادميمامان و بابا را شن

 .شد يصداها واضح تر م

 ..نکن مرد.گناه داره به خدا-

 .بابا هم بلند تر شد ی صدا

 .باهم ميقبال صحبت كرد-

نگاهم    ري بودم. جفتشان در مس  ده يبه درگاه آشپزخانه رس   حاال

 .بودن

 .سالم بابا-

كه جوابم   ی به سرعت به سمت من برگشت.سرد و جد  سرش

 .شد انيدر ذهنم نما ی را داد آن احساس دلخور
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 .سالم-

كه خواست با لحن دلگرم   ديبابا را فهم  ی هم انگار سرد  مامان

 .جبران كند ی كننده ا

 .خونگي  بخور کيك  نياز ا ايباشه مامانم. ب تيعاف-

توجه به حرف مامان به سمت بابا رفتم و خواستم بغلش   يب

 .پر از بهت مامان بلند شد  ی كنم كه ممانعت كرد كه صدا

 ...كامران-

د در جواب مامان  ش  ي كه داشت از آشپزخانه خارج م  همانطور 

 :گفت

 .زودتر بساط شام رو راه بنداز خانم-

چطور من را سرشکسته در مقابل احساساتم    ديرفت و ند  او

 .رها كرد 

*************** 
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سالن را فرا گرفته بود. هركس توجه اش به   ي بي عج  سکوت

  ز ي چ کيخانواده پرجنب وجوش ما  ی ابلش بود. برابشقاب مق

 .شد يمحسوب م  ی قابل باور ريغ

در جمع كردن ظرف ها به   ازياز صرف شام كه به همراه ن  پس

كرد كمک  پذ   ميمامان  جمع مينشست  ييرايداخل  هنگام   .

كردن كه حس    يكند عمل م  ازيآنقدر مامان و ن  ليكردن وسا

م  يم دلشان  هم  يكردم  در  زمان  متوقف    ن يخواهد  لحظه 

بابا كه من را مخاطبش قرار داد تمام حواسم را    ی شود. با صدا

 .او دادم  به

ب- گفتم  كن  نجايا  ی ايامشب  هم صحبت  با  از    دونمي.نمميتا 

فعال كم   ينه؟ول  اي  اديخوشت م  ی كه قرار بشنو  ييحرف ها

 .تو هست ومدنين ايموضوع برام خوش اومدن   نيتر  تياهم

حرف  انگار م  ي از  م  يكه  حرص  بزند  كه   يخواست  خورد 

 :رنگ داد و با همان حال ادامه داد  ريي صورتش تغ
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چند سالمه كه به لطف   ی كه برام مهمه آبرو  ی ز ياالن تنها چ-

 .ی پاهات له كرد ري هات ز ی خدا تو با حماقت ها و بچه باز 

 :رفتم   شي حرف ها اني م متعجب

 بابا يچ يعني-

 .آمد مي حرف ها نيحالت توپنده ب به

كه  اوردمينگو فقط گوش كن.من آبروم رو از سر راه ن  يچيه-

و   مونهيپسره نامحرم م   هيبهم بگن دخترت تو خونه    باميرق

 .پرهيهرز م

سخت   شيجمله برا  نيكه انگار گفتن ا  ديكش  يقيعم  نفس

 .بود

بهم گفتن دخترت رو ببر پزشک زنان چه   يوقت  يدون  يم-

نامزده    گهيد  يک يگفتن دخترت با    يوقت  يفهم  يشدم؟م  يحال

خواست اون اتاق رو   يمسافرت دلم م  رهي م  گهي پسر د  کيو با  

 ؟يچ  يعنيسرشون خراب كنم  ی رو
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 گفت؟ يبرگشت بهم چ شونيکي يدون يم

 ج يحرف ها وچرت و پرت ها ناباور و گ  نيا  دنياز شن   آنقدر

در تنم نمانده بود تا حداقل از   يحس و قدرت  چيبودم كه ه

 ی خودم رفع اتهام كنم.بابا هم بدون توجه به من نابود شده برا

 .داد يخودش ادامه م 

روز با اون پسرباشه   هيپسره    ني روز با ا  هيكه    ی گفت دختر-

رو  هرز  اسم  عمرش  آخر  د  مونهيم  شيشونيپ  ی تا   گه يو 

 .نداره يخواستگار موجه

اعصابم خط    ی مامان حاال بلند تر شده بود و رو   هيگر  ی صدا

 .ديکشيم

 گهيپا له كنه تو خونه من د  ري باباش رو ز  ی كه آبرو  ی دختر-

كه    اوردميشبه به دست ن  کيرو    رتمي نداره.من آبرو وغ  ييجا

 .يروزه نابودش كن کيتو 

 كردم. چرا الل شده بودم؟  يزده نگاهش م شوك
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به خاطر    ديشن  يتو و حاماون حرف ها رو راجب    يمهران وقت-

 .ديخودش هم كه شده گفت شما دوتا نامزد ی آبرو

  ا يبار بهت حق انتخاب بدم.  ني خوام به عنوان آخر  يمن م  يول

  ي كن  يرو تموم م  ی مسخره باز  نيا  ي كن  يبا طوفان ازدواج م

اونا   نيد  ر يوتا آخر عمرت ز  يكن   يبا پسر مهران ازدواج م  اي

  ا يطوفان    يفکر كن  ی از االن تا آخر هفته وقت دار  ؟يمون  يم

 ؟يحام

اشک  سرم چشمان  با  و  آوردم  باال  نگاهش    يرا  مرده  دل  و 

 :در چشمانم زول زد و گفت ميكردم.او هم مستق

 .ی كه بود ييهمون جا ی بر يتون يحاال م-

ب  يعني  االن خانه  را    يعنيكرد؟  رونمياز  وپالست  جل  زودتر 

خون    گرينم گم شو؟ حاال مامان دچشما  ی جمع كن و از جلو

 .حس شده بودم   يمن انگار ب يكرد ول  يم هيگر
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بچم روحاال    ی نابودش كرد  ی بره؟زد   يچ  يعنيبسه كامران  -

 .برو يگ يم

 :جواب داد ی درهم شده اش جد ی با همان اخم ها بابا

 ن يدختر از ا  نيتونه با ا  يمنه م  ی مخالف حرف ها  يهر ك-

 .خونه بره

سر   اني و گر ديافتاد كه نگاهش را از من دزد ی به مادر نگاهم

آرام نشست. معلوم بود مثل هميشه انتخابش همسرش   شيجا

 .بود

را از آن خانه جمع كرد و رفت   شي هم كه خرابه ها  يكس  آن

 من كه نبودم،بودم؟ 

 ن يگشتم. در ا  يها را م   ابانيخ  رانيكس و تنها،خسته وح   يب

را داشتم كه امشب در خانه اش سر به    يشهر بزرگ چه كس

ها  نيبال حرف  هم  برا  ی بگذارم.هنوز  هضم    مي بابا  قابل 

زدم.آنقدر   رونيكه چطور از آن خانه ب   ست ين  ادم ينبود.خوب  
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ام را    چيياست كه لباس و سو  ادميو منگ بودم كه فقط    جيگ

 يخارج شدم. چشمانم م  ياز داخل اتاقم برداشتم و بدون حرف

را   ميچشم ها  ميكرده بودم كه اشک ها  هيسوخت. آنقدر گر

ماش  يم كش  نيسوزاند.  اتوبان  كنار  به  خاموش    دميرا  و 

سوخت كه وسط   يكردم.انگار دل آسمان هم به حال من م

 ن يماشاز  شدنم    سيتوجه به خ  ي. بديبار  يماه باران م  وريشهر

به   ييشدم.گو  اده يپ را  دستم  باشند.  زده  آتشم  زنده  زنده 

از اعماق وجودم ج   ی ها  ليگاردر   اد يزدم،فر  غياتوبان گرفتم 

برا  ن يماش  دن،يشن  دم،همهيكش نگاهم   ميها  و  زدن  بوق 

 .دي را نش ميخدا صدا يكردن.ول

سوخت   يم  مي ها  غياز ج  مي.گلوديچک  يآب م  ميسر و رو  از

جمله مدام چراغ    کيمهم نبود.در ذهنم    ميبرا  زيچ  چيه  يول

 "بابات بهت گفت هرز،خراب".زديم

شد.    ختهيرعد برق در هم آم  ی شکستن بغضم با صدا  ی صدا

نشستم. باران تند    نيزم   ی جدا كردم و رو  ليدستم را از گاردر
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باران جان سالم به در   ني.مطمئن بودم از اديبار يرحم م  يو ب

دارم. با قرار   شي در پ  يحساب  يدگ سرماخور  کي نخواهم برد و  

كه    دميرا د  ييوسرم نگاهم باال آمد. ا  ی باال  ی ا  هيگرفتن سا

م  شبيد درستش  نباش  نگران  بود  گفته  من  كنم.هق   يبه 

 .زدم كه دستش را به سمتم دراز كرد ی بلند

 .بلندشو-

را داخل شکمم جمع كردم و دستم    ميتوجه به او زانو ها  يب

 .را دورش حلقه كردم 

 .ميزن  يبا هم حرف م ميري،می خور  يسرما م-

را بستم.نگاه هيچ    ميدستانم گذاشتم و پلک ها  ی را رو  سرم

 .كدام از افرادی كه باماشين از كنارمان رد مي شدن مهم نبود

 ...لوفرين-

 .دو زانو نشست ی رو دي نشن يهم كه از من جواب باز

 .ميزني حرف م زم يبلند شو عز-
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آتش بود كه گُرگرفتم.دستم را تخت    ی رو  نيانگار بنز  زمشيعز

كوب  نهيس پ  دمياويي  خ  راهنشي كه  من  شده   سي اندازه 

 .بلند شدم مي از جا عيبود.سر

 ی خوا   يكار م  ؟چهی بشنو  ی خوا  يم  يبگم؟چ  يبلندشم چ-

ساده سابق مُرد ،تو    لوفرين  شم؟ي من باز خر م  ی كرد   ؟فکريبکن

 . شي كشت

 :و تکرار كردم دمي اش كوب نهيرا تخت س دستم

 ؟ی ديفهم شيتو كشت-

برا  يم را  دستانم  بگ  ی خواست  كردنم  فر  ردي آرام  با   اد يكه 

 :متوقفش كردم ی بلند

پام    ی بابام دوتا راه جلو  يدون  ي به من دست نزن،گوش بده.م-

 .گذاشت؟تو و طوفان

 .اين موضوع را خبر نداشتدرهم رفت.انگار   شي ها اخم
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با  يخبر نداشت- رو به خاطر    يکيشما دوتا    نيب  دينه ؟االن 

 ...يبابام انتخاب كنم.ول ی آبرو

 :اش گفتم  ی جلو رفتم و در چشمان جد يقدم

رو انتخاب كنم كه    ييتو  دي.چرا باز بايستيانتخاب من تو ن-

بره؟شن كنه  ولم  م  ی ديباز  از    گني كه  عاقل  سوراخ    کيآدم 

بد و     نيبارز من و تو هست.من ب  شه؟مصداقي نم   دهيدوبار گز

اون هم طوفان   دمي م  حيكنم كه ترج  يرو انتخاب م  يکيبدتر

 .جانت  نيباشه.توهم بمون و رژ

ب  يعصب ب  نماني فاصله  را  بازوانم  با خشونت  و  كرد  پر    ن ي را 

شده اش   ديكل  ی دندان ها  انيانگشتانش گرفت و فشرد. از م 

 :ديغر

 باز برات تکرار كنم؟  اي  ی دي.خب ؟ شنيكن يط مغل-
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م  ی دما بود.حس  رفته  باالتر  انگار  تب    يبدنم  دچار  كردم 

كه    يشده ام كه باران هم به آن دامن زده بود.با تکان  يعصب

 .كرد  دا يام شدت پ جه يبهم داد سرگ يحام

 ...يبه تو مربوط ن-

دستش را از بازوام جدا كرد و دور كمرم    هياز ثان   ی كسر  در

  س يخ   ی نفس بود و تن ها  کيحلقه كرد.حاال فاصله مان اندازه  

از م  دهيمان بهم چسب كرد    يچکه م  ش يموها  انيبود.  آب 

لب   ی را رو  شيلب ها  ی كه گرما  دميزمزمه اش را شن  يوقت

 . حس كردم ميها

 !تو به من مربوطه ز يهمه چ-

 .چشمانم را فرا گرفت  بود كه ياه ي از آن س بعد

قلبش فشرده م  يمقابلش در تب م  دخترك شد   يسوخت. 

ها   يوقت م  ی زير  ی هق  خواب  روزديدر  تخت   ی .كنارش 

پا اش  تب  هم  هنوز  عصب  امدهين  نيينشست.  و    يبود. 
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مرحم  ينم   يخسته،وقت ها  ی رو  يتوانست   لوفرش ين  ی درد 

 .باشد.آهي كشيد

بود   ده يكه بعد از سه سال به خود د  ی از بوسه ا  ش يها  لب

م م  يي ايرو  د يشا  ز يكرد.همه چ   يگزگز  اگر   يو قشنگ  شد 

 ي توانست منکر لذت   يرفت. نم  يدر بغلش از هوش نم  لوفرين

داشت    ديدچارش شده بود.ام  ی شود كه بعد از سه سال دور

حرف   يلي. خديا ين  شيپ  يبرود ومشکل  شيخوب پ  زيهمه چ

 .اش  بدهکاربود ی ها به دخترك لرزان روبه رو

به سمتش برگشت هنوز هم در خواب   لوفريزمزمه ن  ی صدا  با

سرش به سمت   د يدر اتاق را كه شن  ی گفت. صدا  ي م  انيهذ

بود.   دهيجاها به دادش رس  يلي رهام برگشت. برادر كوچکش خ 

  ن يتوانست ماش  يد خوابند نمخو  ن يرا داخل ماش  لوفرين  يوقت

گرفته    ساو را وسط اتوبان ول كند به امان خدا. با رهام  تما 

 .برساند عيوخواسته بود خود را سر
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 ومد؟ين نييتبش پا-

و آهسته جواب    دينمناكش كش   ی در مو ها  يكالفه دست  يحام

 :داد

 .نه-

 .گذاشت لوفرين شانييپ ی داخل آمد و دستش را رو  رهام

براش سرم و دارو بخرم   رمي.منم ماديرها هم ب  مي بزن بهتر زنگ  -

 .كه بهش بزني

كه رهام  از اتاق خارج شد با   يرهام تکان داد. وقت  ی برا  ی سر

برگشت و با عشق به صورت گل افتاده اش    لوفريغم به سمت ن

برد و    ن ييو آهسته سرش را پا  اوردي نگاه كرد. دلش طاقت ن

از اتاق خارج    ع ياز آن سر  . بعدديبوس  قي داغ او را عم  شانييپ

 .د شد تا دلش بوسه چند ساعت قبل را نخواه

                                                 *** 



 
249 

 

  ي كرد و م   يام درد م  ی . گلوداريب  ا يدانستم خواب هستم    ينم

بو آتش  كوره  مثل  تنم  اتاق  سوخت.  در  كه  را  نگاهم  د. 

حام خانه  در  شدم  متوجه  با    يچرخاندم،   ي حام  اديهستم. 

و   حرص  از  پر  بوسه  برگشت.به  قبل  ساعت  چند  به  ذهنم 

نم د  يتملکش.  را هم خواب  آن  واقع   اي   دهيدانستم    ت يدر 

بدهدم كه مصادف    ياتفاق افتاده بود. خواستم دستم را تکان

 .جدی او ی شد با صدا

 .تکون نخور سرم به دستت وصله-

را در همان لباس    يبه سمت چارچوب در برگشت و حام  سرم

انگار  دمي سرشب د  ی ها لباس ها  ادمي.تازه  باشد كه    ی آمده 

با رو  سيخ  ديخودم  هم  ها  ی باشد.نگاهم كه  تنم    ی لباس 

 :گفت يد،حاميچرخ

هم  - كرد.كلي  عوض  برات  تب رها  هنوز  ولي  كردت  پاشويه 

 .داری 
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گرفته وخش دار بود  تينها يكه ب ييراحت شد.با صدا  الميخ

 :دميپرس

 نجا؟ي ا ی من رو آورد يچ ی برا-

 :متفکر نگاهم كرد و گفت يكم يحام

 بردمت؟  يم ديكجا با-

را داشتم كه همراه و همدمم    يگفت من اگر كس  يم  راست

 شد؟ ينم نيباشد، وضعم ا

! تمام مشکالت ما به خاطر بودن من تو  نجايجز ا   ييهر جا-

 .خونه به وجود اومده نيا

 :را از چارچوب در جدا كرد و به سمتم آمد  تنش

 نم؟يب يهست كه من نم يمشکل-

 :گفتم ی عاد  يليدردناكم گذاشتم وخ ی گلو ی را رو دستم
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  ست يمن بخوام طوفان رو انتخاب كنم درست ن  يمعلومه،وقت-

 ....كه

را پر كرد و   نمانيفاصله  ب  عيحركت اش سکوت كردم.سر  با

تخت نشست. همانطور كه دستانش را دو سمت   ی كنارم رو

 :داد گفت يبدنم قرار م

 ؟يگفت يم يداشت-

  شتر ينظرش من ب  ی داد برا  يچقدر او سماجت به خرج م   هر 

 .كردم يم  ی ارپافش ممي تصم ی از او رو

 ...انتخاب من طوفا-

 .شد مي لب ها ی رو ياشاره اش مهره سکوت  انگشت

. وگرنه ما كه يگ   يم  ونيهذ  ی اثراته تبته كه دار   نايا  دونميم-

 .مينظراتمون رو به خانواده ها گفت 

 .به حالت پرسش در هم رفت ميها اخم
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 ؟يگيم يچ-

ها  ی رو  زيآم  طنت ي ش  لبخند د  شيلب  كه  مشکوك  .  دميرا 

 :نگاهش كردم.كه خودش گفت 

 .زدم كه انتخابت منم امکيپدرت پ  ی برا ت يمن از گوش-

بعد از آن  يكنم ول هيتا حرفش را تجز ديطول كش هيثان چند

  ز يخ  مياش گرد شد وبه حالت ن  ييهمه پرو  ن يچشمانم از ا

 .ديعقب كش عيدر آمدم كه خودش را سر

 ؟ی كرد کاريچ-

. همان طور كه سرم را از دستم ستاديتخت بلند شد و ا  ی رو  از

 .آورد گفت يدر م

 .كارت رو راحت كردم -

 :گفتم عيسر

 ...خوديتو ب-
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رگ دستم    ی با نگاهش مانع از ادامه جمله ام شد.پنبه را رو  

 :گفت  نيگذاشت و در همان ح

 .رمزت هم كه هنوز مثل قبل بود-

مي گفت رمز گوشي را از چشمانش گريزان كردم.راست    نگاهم

ام تاريخ اولين اعترافمان بود.پس او هم يادش بود. وقتي ديد 

 .من حرفي نميزنم حرفش را عوض كرد

قرصات رو    يكه  بتون  ارميب  رمي رها برات سوپ درست كرده م-

 .ی بخور

 :دمياز در خارج شود كه پرس خواست

 اونجام؟  ی د ياز كجا فهم -

 :شلوارش كرد و گفت بيرا در ج   دستش

باز   ی دونستم بشنو  يتا خونه دنبالت اومدم. م  مارستانيز با-

 .يكن  يم يحركت کي  شهي مثل هم
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 .صاف نشستم ميجا در

 حالم برات مهمه؟  ؟چرايكن يچرا ولم نم-

 :جواب داد ی جد

 .يكردم خودت بهتر بفهم يفکر م-

 :دستانم گرفتم و گفتم نيرا ب سرم

 ی مثل سابق بشه، دار   زيچ   چيخوام ه  يخوام بفهمم نم  ينم-

 .يكن يم  هودهيتالش ب

 :و مصمم جواب داد خشک

 .ندارم يمهم منم كه مشکل-

 :دمي عجز نال با

 .من رو مجبور نکن-

 :توجه به التماس خفته در نگاهم گفت بدون

 .دمي كنم،عادتت م  ي مجبورمت نم-
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 :كه گفتم يوقت دياشکم چک  قطره

 .وقت نشناخته بودمت چيكاش ه-

خودش  ی به رو  يدر نگاهش شکست ول   ز يچ  ک يكه    دميفهم

 :و گفت اورد ين

 .ارم يسوپت رو ب رميم-

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

 هنوز خوابه؟ -

رهام و رها را   ی هنوز چشمانم بسته بود. صدا  يبودم ول  داريب

زدند.   ي مورد وضع من حرف مكه در    دم يشن  يسرم م  ی باال

 .رها حواسم را به سمت آن ها دادم  ی با صدا

گفت نصفه   يم  يآره، خداروشکر تبش هم قطع شده. حام-

 .شب كه بهش سوپ داده باهاش قرص تب بر هم داده 

  ی بهم داد، حال بهتر  شبيد  يكه حام  يهم بعد از قرص  خودم

ه بدون  و سخن  چيداشتم.  همراه    ي سوپ  يحرف  به    ک ي كه 
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 يپاتخت   ی گذاشته بود، رو  ی ا  ين يآب و قرص داخل س  وانيل

 .كنار تخت قرار داده و از اتاق خارج شده بود

 شبيام نشست، فکرم از د  يشانيپ   ی گرم رهام كه رو  دست

 .دور شد 

  ترسه تب يم  يوقت   اشيهنوزم مثل بچگ-

كرد    ف يبهم زنگ زد و ماجرارو تعر  شبيكه د  يكنه.حام  يم

كه   ي. مخصوصا با اون وضعستياوضاع اصال خوب ن  دميمفه

 .بارون جمعش كرد ري از ز

را باز كردم و به صورت جفتشان كه  دو طرفم قرار   چشمانم

 يچشمان بازم رهام لبخند جذاب  دنيداشتند نگاه كردم. با د

 .داد لميتحو

 .ساعت خواب خانم-
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  ي كرد و احساس ضعف داشتم . سع  يهم بدنم درد م  هنوز

كه رها دستش را پشت شانه ام گذاشت   نم يبنش  م يردم در جاك

 .و كمکم كرد 

 .ر يصبح بخ-

 :تخت نشست و در همان حال گفت  ی كنارم رو بعد

 .ري ظهر بخ مي بگ ديبا گهيد-

. در  ديرا روش شانه اش گذاشتم و او هم در آغوشم كش  سرم

 :همان حال گفتم

 .ن يشد تياذ شبيد  ديببخش-

 :اش قرار داد و گفت  يشلوار گرم كن  بيدستش را در ج  رهام

 ست؟ ين تيما اذ ی تو برا ی صد بار نگفتم كارا-

 :گفتم ميايب روني كردم از بغل رها  ب يم يطور كه سع همان

 .بهت دمياصال حواسم نبود تب دارم چسب   ديببخش ی وا-
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 .تخت بلند شد و دست من را هم گرفت تا بلند شوم ی رو از

عصب- واگ  يتب  ن  ر ي كه  برستي دار  ناهار    يحام  روني ب  مي. 

 .ارنيسفارش داده ب

مبل نشسته و    ی كه رو  دميرا د  يحام  م،ياتاق كه خارج شد  از

داده است. معلوم بود كه او هم تازه از    هيسرش را به آن تک

ب .خستگ  داريخواب  رو  ي شده  و  آن  ديبار  يم   شي از سر  از   .

  ک ي كرم داشت آرام به مبل نزد  شهيكه رهام مثل هم   ييجا

رو محکم  را  خود  و  سر  ی شد  شد  باعث  و  انداخت    ع يآن 

او لبخند    طنتي ش  نياز هم باز شود. من كه از ا  يحام  چشمان

تا رها   ستادمينشسته بود همان گوشه ا  ميلب ها  ی رو  يكوچک

 .نکند  ضي من را هم مثل رهام مستف

 ده؟ي خواب  ينيبينم ؟ ی رهام.مرض دار يبترك ياله-

م  نطور ي هم  رهام كوسن  ديخند  يبلند  با  حام  ياما  تو   يكه 

 .خنده اش را جمع كرد  دي صورتش كوب



 
259 

 

د  هنوز  كنار  لبم  گوشه  لبخند  نگاه    ستاده يا  واريبا  كه  بودم 

بود  روبه   شيكه در صدا  ی فته اشکارم كرد. با حرص خ  يحام

 :من گفت

 شما هم حالتون بهتره؟  ايگو-

رو  شيبرا  يچشم  پشت و  كردم  روبه    ی نازك  نفره  دو  مبل 

 :من گفت  ی گرفت و جا  ی نشستم كه رها هم كنارم جا  ش يرو

 .داشت کارتيبابا بهت زنگ زد چ يآره خدارهشکر.راست-

سرم باال    عيبا انگشتانم گرم بود كه با حرف او سر  ی به باز  سرم

 .آمد

بابا- م  لوفرين  ی گفت  فرداشب  خونشون   ميبر  ميتون  يگفته 

 .عقد خيانتخاب تار  ی برا

 :بغلم كرد و گفت  عيشد. سر  يم   يآنجا كه رها زود احساس  از

 .قربون عروس گلمون برم-
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 :گفتم نيكردم او را پس بزنم و در همان ح يدست سع با

 ؟ ي. پس من چن يدوزيو م نيبريخودتون م ی برا  ؟يچ يعني-

لب   ی را رو  زشي آم  طنتيش  ی از آن لبخند ها   يکيهم    يحام

 :نشاند و در جوابم گفت شيها

 .نينظر مثبتتون رو به پدرتون گفت  نيشما خودت-

جا  يحرص و    م ياز  گرفتم  او  به سمت  را  و دستم  بلند شدم 

 :گفتم

داده    ام يمن به بابام پ   ی بود جا  ي ك  شبيمن؟ من گفتم؟ د-

 .بود

صدا "داداش "  ی صدا در  رها  متعجب   رهام    ی گفتن  خنده 

انداخت .در همان    يحام  ی شد و با خنده خود را رو  ختهيآم

 :كرد قهقهه نزند گفت يم  يكه سع نيح

 .يزرنگ يليخوشم اومد داداش. خ-
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 .ستادياش كنار زد ومانند من ا  ی با دست رهام را از رو  يحام

 ؟ يداشته باش ي تونست يمگه م ی ا گهينظر د-

 :را به كمرم زدم بدون فکر جواب دادم دستانم

 تو وطوفان؟  نيچرا ب ست؟ين ی باز ناياصال مگه همه ا-

 :دست به رهام اشاره كردم وگفتم با

افتاد    ابيگذشت و آب ها از آسچرا رهام نه؟ چند وقت كه  -

 .ميش يجدا م

 :بود گفت انيخنده در آن نما هيكه ته ما  ييبا صدا رهام

 .بشم من يجون بابا چه داماد جذاب-

او حرصش گرفته بود سمتش    ی ها  ی كه از با نمک باز  يحام

بلند شد و دستش را به   شياز جا  عيبرداشت كه رهام سر  زيخ

 .باال برد ميحالت تسل 

 .دم داداش، مال خودت غلط كر-
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را نداد.    ی زياجازه گفتن چ  يبزند كه حام   يخواست حرف  رها

وسط را دور زد و دست من را گرفت و به  زيم  ی با قدم  بلند

 .سمت اتاق كشاند

بلند   شيكه وارد و شد در را پشت سرمان بست.صدا  نيهم

 .شد

 ؟ی ار يدر م هيچ ايمسخره باز  نيا-

 .محکم جواب دادم يكردم ول يكه احساس ضعف م نيا با

حق انتخاب داشتم كه دلم خواست رهام   ؟ی كدوم مسخره باز-

 .رو انتخاب كنم

 .عقب رفتم زانيكه جلو آمد را به همان م يقدم کي

 .باز تکرار كن ی جرات دار -

ا  به پا  اتاق دور سرم م  يحس م  ستادنميخاطر سر    ي كردم 

كه دهان باز كردم تا    ني.همنميب  يرا دو نفر م  يچرخد وحام

كه    ی لحظه ا  جهي به خاطر سرگ  ميرپايجمله ام را تکرار كنم ،ز
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دور    يشد. اگر دستان قدرتمند حام  يدچارش شده بودم خال

كه در   ي شده بودم. با حرص  نيكمرم حلقه نشده بود پخش زم

 :گوشم زمزمه كرد ري زد ز يموج م  شيصدا

 ؟ يكن يمن نطق م ی جلو يستيميچرا وا ی تو كه جون ندار-

 : تخت نشستم و گفتم ی دست او را عقب زدم و رو با

  ی دلت جا  يوقت  يكن  يم  فيتکل  نييمن تع  ی برا   يبه چه حق-

 . گسيد

 : به چشمانم نگاه كرد  يعصب 

 نيا  ی خوا  يبعد سه سال نم  لو،هنوزيكم چرت و پرت بگو ن-

 ؟يرو جمع كن ی مسخره باز

 :چشمانش نگاه كردم و گفتم  در

. دست از سر من بردار  هيمسخره باز  يدون  يخوبه خودتم م -

 .كشه يكه عشقت م  يهر ك   شي برو پ
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 :نگاهم كرد قيسر عم ی شد و از باال  کي چند قدم نزد 

 .كشه يعشقم تورو م -

 :حرص جواب دادم با

 .كرده  خوديعشقت ب-

 :شد گفت  يكه از اتاق خارج م همانطور

مراسم آماده   ی خودت رو برا   دس،بهترهيفا  يبحث ها ب   نيا-

 .يكن

موبا  يگوش  امکيپ  ی صدا  با سمت  سرم  با   ليام  و  برگشت 

  ن ي ب  زي چشمان ت  ی را از جلو  لي موبا  عياسم فرستنده سر  دنيد

را    ش ي ها  دياوضاع فقط طوفان و تهد  نيبرداشتم. در ا  يحام

 .كم داشتم

 ”رو انتخاب كن تا خون به پا كنم يحام“

                            ** 
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 ی برا   يطوفان شد نه من جواب  امي متوجه پ  ينه حام   شبيد

دست به دست هم داده بود    زيهمه چ   نکهيطوفان فرستادم.با ا

 ی من در پستو ها   يباشد ول  ی ازدواج اجبار   کيازدواج    نيتا ا

دوست داشتم.    ميها  ی را با تمام دلخور  ياجبار لعنت  نيدلم ا

ام هم خوب    يض يمانده مر  يماندم تا باق   يتا امروز خانه حام

خانه  به  تا  كرد  خواهش  و  گرفت  تماس  مامان  شود.صبح 

 .مراسم امشب آماده شوم  ی برگردم و برا

 ی مختصر  ش يتن كردم و آرا  يكت شلوار صورت   ازيانتخاب ن  به

انگار نه انگار كه    يده نشسته ولهم انجام دادم.حاال حاضر و آما 

از لحظه     يتوجه  چيمجلس من باشم. بابا بدون ه   نيعروس ا

من    يسرش را در روزنامه كرده  و حت  نيورودم به من خشمگ

بود.با صدا كرده  محروم  نگاهش  از  از   در زنگ    ی را  كه خبر 

گذاشت و    زيم  ی داد، روزنامه را رو  يم  يخانواده حام  دنيرس

 .ستاديا
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و رها وارد    مي. اول از همه خاله مرميستاديدر ا  ی جلو  بيترت   به

رو با خوش  را  به تک  م  ييشدند.بابا تک  داخل دعوت   ي به 

خوش    نيوارد شد ،با او سرسنگ  يكه حام  يكرد، به جز زمان

كرد. من هم خوب در آغوش خاله و رها چالنده    ييآمد گو

 يي دگوآمنبود با عمو مهران خوش    ی كه ظاهر  ی شدم.با لبخند

ا ن  چ يه  ني ب  ن يكردم.در  به رهام و  دلتنگ    از ي كس حواسش 

صورتم قرار گرفت نگاهم را    ی كه جلو   ينبود.با سبد گل بزرگ

 .گرفتم ياز آن دو كفتر عاشق پنهان

 .سالم خانم-

هر كس مشغول   دميچشمانم را به اطراف چرخاندم كه د  عيسر

 .هست ی گر يصحبت با د

 .سالم-

به سمت آشپزخانه راه    يگل را گرفتم و جلوتر از حام  سبد

 كه مامان   ييها  وانيل  عيرا آماده كنم.سر  ی چا  ي نيافتادم.تا س
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  ی كردم چا  يگذاشته بود را بر داشتم و سع  زي م   ی قبل رو  از

شدم سرها به   ييراي كه وارد پذ  يني. با سزميبر  يخوشرنگ  ی ها

 .سمتم برگشت

 ی بابا گرفتم كه دستش را به معنا  ی را جلو  ی از همه چا   اول

رفتار بابا   نيا  قي ال  ليبه چه دل  دانستمينه بلند كرد و من نم

 .هستم

 :سمت عمو مهران كه خم شدم با گفتن به

 .دخترم  يرشيپ-

با    ی چا كه  بود  خاله  آن هم  از  برداشت.بعد  برم "را  قربونت 

هم  "يعروسم برداشت.  را  فنجانش  و  دور    نيگفت  طور 

كه خم    ني. همدميرس  ينفر به حام  نيآخر  نکهيتا ا  دميچرخ

كه مخاطب قرارم    دم يآرام رهام را از كنارش شن   ی شدم صدا

 .داد
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كه با نمک و فلفل مخلوط شده؟كه اگه    هيهمون فنجون  نيا-

 دوست داره؟  يعنيداماد فرار نکنه  

خودش   يزدم كه با نگاه پر از اخطار حام  طنتشيبه ش  ی لبخند

 :اش را كه برداشت،گفت ی را جمع و جور كرد.فنجان چا 

 .زميممنون عز-

  ي لب گفت كه آرنج  ريز  "ياهوع"كلمه    نيا  دن يبا شن  رهام

 .كرد افتي در  شيدر پهلو

مانند همه   م يجا  سر گرفته شد.  از سر  ها  بحث  نشستم  كه 

جامعه صحبت شد تا به   ی ها  يمراسم ها اول در مورد روزمرگ 

 .ميديرس  يمبحث اصل

در جر- كه  كامران جان خودت  چ  ي انيخب  .  يهست  زي همه 

 .ميعقد رو انتخاب كن خيتا با هم تار  ميامشب جمع شد

 :آمد گفت يبحث خوشش نم نياز ا اديكه انگار ز بابا
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م- خودت صالح  باي دونيهرجور  ا  دي.فقط  تر  رو    نيزود  كار 

 .ها جمع بشه ثيتا حرف وحد  ميانجام بد

ای مصلحتي نگاهم  دلخوری به بابا نگاه كردم،حامي  با سرفه   با

  ش يرا به سمت خود كشاندو چشم بر هم گذاشت. عمو  در جا

 :جابه جا شد و گفت

 .ميراسم عقد رو برگزار كن . مديبا آخر هفته اگر موافق باش-

 :اتمام حرفش سرش به سمت من برگشت و گفت با

 دخترم؟  هي نظر خودت چ -

  ی خواست وگرنه برا  ی خوب بود عمو مهران از من هم نظر  باز

 .بابا كه مهم نبود

 .هرطور بزرگترها صالح بدونن -

حرفم انگار كه جواب مثبتم را اعالم كرده باشم بزرگتر   نيا  با

 ين يبلند شد.با سنگ   ينيري پخش ش  ی ها دست زدند و رهام برا

نشست.   يسرم را باال آوردم كه چشمانم در نگاه حام  ينگاه
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جلب   نيهم بدون  را  راستش  ،دست  بودم  او  مسخ  كه  طور 

 ي وقت  ميكه با هم بود  يقلبش گذاشت.زمان  ی رو   يتوجه كس

 ی در قلبم جا دار   يعنيگفت    يداد م   يحركت را انجام م  نيا

عمل را تکرار    ني و حاال چقدر از آن روز ها گذشته بود كه ا

 .كرده بود

 .توجه همه به او جلب شد ميخاله مر ی صدا با

بد- اجازه  روز    ن يا  ی برا  ني اگر   ت يمحرم  غهيص  ک يچند 

 .خونده بشه.كه راحت تر كارهاشون رو انجام بدن نشونيب

بلند كرد و به    ي موافقت دو خانواده خاله ،رهام را ازكنار حام  با

 .نم يبنش يمن گفت كنار حام

  ی عمو مهران همه سکوت كردن و او بعد از اجازه ا  ی صدا  با

 .نامه كرد غهياز سمت بابا شروع به خواندن متن ص

 ....المدت المعلوم  يف”يحام“  يموكل”لوفرين“  ي زوجت موكلت-
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را    ی دست ها بلند شد و خاله انگشتر  ی صدا"قبلتُ "تکرار    با

 .به عنوان نشان دستم كرد 

  د ي كه گوشه چشمانش بود من را در آغوش كش  يبا اشک  مامان

 .گوشم زمزمه كرد ريو ز

 .بختت بلند باشه مادر نيا ياله-

آرام    ينگاه ها به متوجه او شد و همهمه كم  ي حام  ی صدا  با

 .شد

 .ميصحبت كن يكلمه باهم خصوصاجازه هست ما چند -

من از پله ها باال   ييتکان داد كه با راهنما  ی با اخم  سر   بابا

 .ميرفت

شد  داخل در   يوحام  مي اتاق  من  بست.  سرمان  پشت  را  در 

م نگاهش  جفت   يسکوت  و  آمد  جلو  قدم  چند  كه  كردم 

دستانم را در دستان گرمش گرفت.حواسم پرت نوازش دستانم 

 .گوشم زمزمه كرد ريبود كه ز
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 .ی باالخره مال خودم شد-

كه كردم دستانم را ول كرد و دو طرف صورتم گذاشت.    سکوت

 :گفت ديبوس يام را م يشاني كه پ  يني در ح

 .اعتماد كن مي كنم.فقط بازم بهم مثل قد يخوشبختت م -

در را با شتاب   ازي نگاهش كردم كه ن  قي كه گرفت عم  فاصله

 :زد گفت يباز كرد.همانطور كه نفس نفس م

 .شهيطوفان اومده،االن جنگ م -

خارج شد  از كه  به    ی ها  اديفر  ی.صدامياتاق  رهام  و  طوفان 

  ي رفتند ول نيياز پله ها پا  عيسر از يو ن ي.حامد يرس يگوش م

جلو م  ی من  نگاه  مقابلم  صحنه  به  شده  خشک  ها   يپله 

كردم.همه عروس ها بختشان مثل من بود؟ همه عروس ها 

 شد؟ يتلخ م لي دل يو ب  ليبا دل شانيمراسم ها

به سمت پله ها هجوم آورد    عي طوفان كه به من افتاد سر  نگاه

بود    ستادهيآن دو ا  نيكه بابا و رهام مانع اش شدند.گرچه بابا ب
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به  فرتا دستشان  با  نرسد.طوفان  پا  اديم  آن  من   ی برا  نيياز 

 .ديكش يشاخ و شانه م

نم- بگ  يعروس  ني ا  زارميمن   لوفر؟منين  ی د يفهم   ره،يسر 

كن زارمينم بزنم.كار  يم  دي .ولم  حرف  باهاش  ندارم    شيخوام 

 .كه

 :گفتم دميچ يپ يكه دستانم را در هم م  همانطور

.تو انتخاب ميحرفامون رو زد  با تو ندارم.قبال  يحرف   گهيمن د-

 .يدونيرو م  لشيخودتم دل ی من نبود

حرف   ”طوفانی كرد  اد”غلطيفر  با از  پر  نگاه  و  بسته  دهانم 

 .شد.كه با اخم هايم نشان دادم جوگير نشود بمينص يحام

 ی ري با جلوگ  يكرد به سمت طوفان هجوم آورد ول  يسع  رهام

 .توانستينم يبابا و حام  ی ها

 .فهم برای كي صدات بلند ميشه.برونيبرو ب ايب-

 .زده را آرام كند انيكرد طوفان طغ يم يمهران سع عمو
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 .برو.شر به پا نکن ايپسرجون ب-

 ی ماتم زده ها به صحنه مقابلم چشم دوخته بودم و كار  مانند

طوفان توانست بابا را    هياز ثان  ی آمد. در كسر  ي از دستم بر نم

ب باال  سمت  به  بزند  عقب    ی بلند  "ي هع"با  دهي.ترسديايكنار 

كرد و او را به    ر يگ  يراه لباسش در پنجه حام  اني رفتم كه م

 .ديعقب كش

با زنم چطور- .اگه با  يكن  يرفتار م  ی حواست باشه جلو من 

اينجا   كه  داييته  احترام  به  فقط  دهنت  تو  كوبم  نمي  مشت 

 .وايساده

 :و گفت  دياو كوب نه يس ی با دودست رو طوفان

ما االن سر خونه   ی من.اگر تو نبود  ی ازن من ،زن من نکن بر-

 .مي.دوتا بچه هم داشتميبود مونيزندگ

سرخ    يبه حام  ده يگل افتاد و ترس  م يكه زد گونه ها  يحرف  از

كردم.هم نگاه  مقابلش    نيشده  بابا  بدهد  جواب  خواست  كه 
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به سمت در    داديكه م   ی زير  ی و طوفان را با هول ها  ستاد يا

 :گفت يشد كه م  يم هدي شن شي صدا نيبرد.در همان ح يم

 .يآبرو برام نزاشت رون،يبرو طوفان، برو ب-

 .جمله آخر طوفان تنم را لرزاند اما

 "اين عروسي رو تبديل به عزا مي كنم"

كه از خانه خارج شد نگاه ترسيده ام در نگاه محکم حامي    او

قفل شد و بعد از آن به سمت اتاقم پا تند كردم و در را پشت  

 .سرم بستم

گردباد حوادث دست از سرم   نيشد اگر ا  يخوب م  زيچ  همه

 .داشتند يبر م

                         ** 

 سته يشبانه ام.آنقدر به حال خود گر  هيسرخ بود از گر  چشمانم

ه با  كه  نم  يشيآرا  چي بودم  سرخ  يهم  از  اش   يتوانستم 

افتادم بدنم از    يجمله آخر طوفان م  ادي  يبکاهم.هنوز هم وقت
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  يشناختم كه چه كله خراب  ي. من طوفان را م ديلرز يترس م

آمد   ي شبياز فرستنده د  ستميبار ب  ی راكه ب  ياست. با اسمس 

 .دي نگاهم را به سمت خودش كش

 ".بکشه کيبار ی نزار كار به جاها"

 "كنم ينابودت م"

 "شميم ت يعذاب زندگ"

 "ميبزار حرف بزن لوين"

ها از    ام يام، پ  يگوش   نياسکر  ی رو  ينقش بستن اسم حام  با

كه به اتاق برگشته بودم تا    شبيچشمانم محو شد.از د  ی جلو

كه تلفن را كنار گوشم    نياز او نداشتم.هم  ی لحظه خبر   نيا

 .اش در گوشم نشست ی گرم و جد  ی گذاشتم صدا

 .سالم خانم-
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هست كه قبال    ادم يبودم. خوب    بهيغر"خانم"هم با كلمه    هنوز

  ش ياست. صدا  ی ها دوست داشتم بدانم خانم او بودن چطور

 .ز فکر گذشته خارج شدم كه اسمم را صدا كرد ا 

 .سالم-

تا متوجه سرد  يتک كلمه كاف  نيهم كالمم شود.من   ی بود 

 !را نگرفته بودم مي از سوال ها يل يهنوز جواب خ

 ؟ی خوبم تو چطور زم،منميممنون عز-

مشهود بود گفته بود تا به    ی كه كامال در آن دلخور   يلحن  با

 .من بفهماند

 ؟ يداشت ی كار-

 :كرد و گفت يمکث

 .دنبالت اميبله خانم خوش اخالق حاضر باش م-

 :را به دندان گرفتم و گفتم انگشتم
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 ؟يچ ی برا-

 .دميپوزخندش را شن  ی صدا

 .ميعقدمون رو انجام بد ی كار ها ديبا نکهيا ی برا-

انداختم.خوشحال بودم حداقل امروز    نهييبه خودم در آ  ينگاه

بروم    رونيب  نکهيشوم. از ا  يبا او هستم و تنها از خانه خارج نم

حال با   نيبا ا  يو طوفان سر راهم سبز شود خوف داشتم.ول 

 :گفتم ی لحن مردد

 .اميخودم م-

 :كرد و گفت  ی معنادار مکث

 .باشه-

دهانم گذاشتم و    ی دستم را جلو  دهي زود قبول كرد. ترس  چه

 :گفتم

 .اي..خودت بستيخوب ن  نيام..دو ماش-
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ا  تک گفتن   ی خنده  با  و  د  مين"كرد   "رسم    يم  گهيساعت 

 .تلفن را قطع كرد

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

نگاه عم  نيماش  سوار را رو  قي كه شده بودم  چشمانم    ی اش 

را در سکوت   ني ماش  ی احساس كرده بودم. با صحبت مختصر

و به    ميبخور  ی نداخته بود تا صبحانه ا به سمت رستوران راه ا

واو راحت    مي. حاال در رستوران نشسته بودمي برس  مانيكارها

 كردم.  يم ی باز  ی باز شتريمن ب يخورد ول  يرا م  شيغذا

 ن ييپا  مياز گلو  ز يچ  چيآنقدر اضطراب و استرس داشتم كه ه

اتفاق  ينم بودم  منتظر  همش  ا  فتد يب  يرفت.  اندك    نيو 

 .ام را هم از دست بدهم يخوشبخت

 .خورد سرم را باال آوردم  يكه مقابل صورتم تکان م  ی لقمه ا  با

 ؟يسرد باش ی نطوريا ی خوا يم يتا ك-

 :را از دستش گرفتم و گفتم لقمه
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 .رو بدونم تيكه واقع يتا زمان-

 :چانه اش گذاشت و گفت ري اش را ز دست

 ن؟ ي؟رژيراجب ك تيواقع-

م   ی جور اهم  ديپرس   يسوال  كم  انگار  موضوع   ن يتر  ت يكه 

 .است

 ه؟يكه موضوع مهم يكن يواقعا فکر نم-

 :داد و گفت ياش را به صندل هيتک

بهم   گه يخوام چند روز د  يهم مهمه.فقط ازت م  يليمهمه خ-

بد بزار  ی فرصت  دارم.  رو  دادنت  دست  از  ترس  هنوزم  من   .

 ي ار عقدمون رسمبدم.بز  حيخواد برات توض  ياونجور كه دلم م 

م  برات  كن  باور  مال    گميبشه  بشم  مطمئن  اول  بزار  فقط 

 .يخودم

 .پنهان كردم  زي م ريلرزانم را ز دست
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 ممکنه من نتونم قبول كنم؟ يعني-

 .بود را با دست گرمش گرفت و فشرد  زي م  ی سردم كه رو  دست

 ي ليخ   يحت  دمي. شاستين  يكن  يكه تو فکر م  ی زياصال چ-

ول  باشه  نم  يمسخره  ا  ي االن  از  بزار  بگم.  كه  سه    نيخوام 

 .شهي برامون تکرار نم گهي.دميروزمون لذت ببر

فرار   چشمانش چشمانم  از  نم  يم  ی كه  به    يشد  توانستم 

 دن يممکن بود من در آن لحظه با د  يعنيحرفش اعتماد كنم.  

 ی منطق شده و اشتباه كرده باشم؟سکوتم را به پا  يعکس ها ب

 .زد ميبه رو ی م گذاشت و لبخندا تيرضا

                         ** 

شاد  ی صدا و  ن  ی خنده  و  بود.   ازيرها  برداشته  را  مزون  كل 

م  انگار رخت  من  دل  در  بودن،  ها خوشحال  آن    ي هرچقدر 

خودم متوجه غم چشمانم    يول  ديخند  يم  مي شستند.لب ها

و   نديمن را بب  يدادند حام   يبودم. سر پرو هر لباس اجازه نم
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  سته مبل نش  ی او را كالفه كرده بودند. رهام هم كه رو   با يتقر

م  ايبود   م  يحام  يكالفگ   ا يپراند    ي مزه  مسخره  كرد.   يرا 

باالخره مورد پسند هر سه مان   دم ي لباس را كه پوش  ن يآخر

از ساعد كلوش   ش ي ها  ن يكه آست  ديسف  دهيلباس پوش  کيشد.

 .بود ميانگشتان پا ی شد و قد اش تا رو يم

تا حام  ازين بودند  رفته  رها  كنند. چرخ  يو     ی جلو   يرا صدا 

  دم يكه در آن د  ی ري كه از تصو  ستادميا  شي زدم و روبه رو  نه ييآ

 ي قرار داشت كه از داخل م  ييشد. اتاق پرو جا   خيمو بر تنم س

بب  ابان يخ  يتوانست ب  نه يي.حاال گوشه آيني را هم  به   رون يكه 

 .دشده بو انيطوفان نما ريمشرف بود تصو 

 ی . به تنددمشيند  گريام كه به عقب برگشت د  دهيترس  نگاه

ب لباس  همان  رفتم.   رون يبا  انتظار  سالن  سمت  به  و  آمدم 

و به لباسم چنگ شده بود. به سالن    ديلرز  يدستانم از ترس م

دهد  يو اجازه نم ستادهيا يحام  ی رهام جلو دمي د دميكه رس
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با حرف    هلب شان بود ك  ی . لبخند روديايبه سمت اتاق پرو ب

 .ديبه سمت من چرخ  ازسرهاين

 .خود عروس اومد يرهام بترك-

با   يرفت. حام  ني من از ب  دنيبا د  يپراز خنده شان آن  صورت

ها در دست    عيدرهم سر  يياخم  را  ام  بازو  و  آمد  به سمتم 

 .گرفت

 شده؟ يه؟چيچ-

 .بدهم  يتوانستم جواب  ي انگار از ترس الل شده بودم كه نم  من

 به من نگاه كن جواب بده؟  لوفرجانين-

منتظر بودم طوفان وارد شود و   سرگردان بود هر لحظه  نگاهم

گرم رها كه    ی و دست ها  يبلند حام  ی انجام دهد.با صدا  ی كار

 .صورتم نشست نگاهم به سمت آن ها برگشت ی رو

 ؟ يزن ينم ه؟چراحرفيچ گميم-
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 .تشر زد يسمت حام  رها

دور از جونش    ده،رنگش ي خودش ترس  نيا  يني ب  يداداش نم-

 .نمي بب اريآب قند ب  وانيل هيبرو  از ي. نتهيشکل م

توجه به حرف رها كامال من را از او دور كرد و با    يب  يحام

من را سفت در    ميكه نشست  ن يمبل نشاند. هم  ی خودش رو

 :و گفت دي آغوش كش

 .نيقربونت برم.من و بب هيچ-

دستپاچه   ازيآب قند را از ن  وانيزانو زد و ل  ميپاها  ی جلو  رهام

چند قلوپ    يد به زور حامكه قرار دا  ميگرفت. مقابل لب ها

به   شتر يمن را ب يشکست.حام  ی زي خوردم كه سکوتم با هق ر

 :خود فشرد و گفت

 .حرف بزن يلعنت-

پرو گرفتم و شکسته    دستان اتاق  به سمت  را  لرزانم  و  سرد 

 :گفتم
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 ...نهيياونجا....اون..پشت...تو...آ-

با دقت به حرف ها  يحام رهام    يول  دادي گوش م  م يصبور و 

 :كالفه شد و گفت

 خب؟  نهييآروم باش درست بگو.اون پشت تو آ-

 :گفت ی پوكر افهيكرد و با ق يمکث

 ؟ی شد ی نجوريا ی دينکنه سوسک د-

اسمش را صدا    غيبا ج  از يكه ن  ميبگر  اي دانستم بخندم    ينم

 .زد

 :توجه به كلکل آن دو گفت يب يحام

 .يكن  يم ميعصب ی . دار زميبگو عز-

 :وجودم نشست و گفتمترس در    دوباره

 .دمي..طوفان د نهيياز ..تو آ-

 :دم يدادم و با عجز نال  يرا به چشمان حام نگاهم
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 ...زارهينم نيا يتو؟حام ادينکنه ب-

 ی كشدار  سي گذاشت و ه  ميلب ها  ی اشاره اش را رو  انگشت

 :از جا بلند شد و گفت  عيرهام سر  ،يگفت.برعکس آرامش حام

 ؟ی شد واريرنگ د  کهيمرت نيبه خاطر ا-

به دستش چنگ    عيكه خواست به سمت در برود سر  نيهم

 :زدم و گفتم

 .توروخدا نرو ،جان من-

 :را از دستم جدا كرد و گفت  دستش

ندارم    شي.اگر هم بود كاراميم  عيسر  نميبيم  رم يلحظه م  هي-

 .دميقول م

و با او رفت.   ديي تر از من به دنبال رهام دو  ده ي هم ترس  ازين

 :را سمت رها گرفت  و گفت وانيل يحام

 .ی پس بد ی ببر يزحمت بکش شهيم-
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 :زد و گفت ی در جوابش لبخند اوهم

 .بله داداش-

سرم آورد    کي. سرش را نزد يفقط من مانده بودم و حام   حاال

 :و گفت

 .ی مثل قرص ماه شد-

 :به حرف آمد يدر آغوشش پنهانم كرده بود وقت كامال

ا- احدو   چيه  نجاسيجات اهم كه    ي. تا وقتنجاسيتو جات 

دلم. پس از كاه نخواه    زيشدن بهت نداره عز  کي حق نزد  يالناس

 .ی كوه بساز

 :فاصله گرفتم و نگاهش كردم.كه گفت يرهام كم ی صدا با

 .ی د ينبود. احتماال اشتباه د يكس-

بودمش. نکند دچار    دهيمن مطمئن بودم د  يآرام شدم.ول  يكم

 توهم شده ام؟ 
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 يو به همراه بچه ها در رستوران  ميديمورد نظر را خر  لباس

كردم از اضطرابم كم كنم   يم  ي. در كنارشان سعميشام خورد

قرار بود با رهام و رها به خانه برگردد.حاال   ازيو لبخند بزنم.ن

قلبم را    ی . هنوز تپش هاميتنها بود  نيدر ماش  يمن و حام

  ی رو  يكردم.در افکار خودم بودم كه دست گرم حام  يس مح

 .دستم نشست

 زم؟ يعز يخوب-

 :به سمتش برگشت و گفتم سرم

 .اهوم-

 گرش يدست اش به فرمان بود و با دست د  کي كه    يني ح  در

 :داد گفت يدستم را نوازش م

 .ميجا سرم بزن هي ميبر ی خوا ي م يخيهنوز -

 .جابه جا شدم و گفتم  ميجا در

 .نه خوبم-
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از سوزش قفسه س  البته  فاكتور م   نهياگر  از آن   يام  گرفتم. 

را د تا االن سوزش  دهيلحظه كه طوفان  را درون   زيت  يبودم 

  م ينگران نشود صدا  ي كس  نکهي ا  ی برا  ي كردم ول  ي قلبم حس م

 .بود امدهيدر ن

 .خانه نگهداشت به سمتم برگشت ی را كه جلو نيماش

 اد يم  يخانوم  کي. صبح  مارستانيب  ی خواد بر  يفردا هم نم-

م  ی زيتم  ی برا بر  اميخونه من هم عصر  كه   ی برا  ميدنبالت 

 . ها هم دستت باشه ديكل ن يحلقه. ا ديخر

 :اش در آورد و گفت ب يرا از ج  ديكل

 .من باش يمراقب زندگ ا،يب-

 .را گرفتم  ديزدم و كل ی لبخند مچهين

 .ريشب بخ-

با   يگذاشتم. ول  رونيرا ب  ميپا  ک يرا كه باز كردم و    نيماش  در

عج س  ي بي سوزش  قفسه  در  سر  نهيكه  كردم  احساس   عي ام 
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رو را  كم  ی دستم  و  گذاشتم  صدا  يقلبم  كه  شدم    ی دوال 

 .دمي را شن  يمضطرب حام

 .لوفريشد ن يچ-

 .به او گفتم قلبم برداشتم و  ی دستم را از رو ی تند به

 .ر ينبود.شب بخ يچي،ه يچيه-

 .دستانش شد   ري شوم كه مچ دستم اس   ادهيپ  ني از ماش  خواستم

 .يبه من دروغ نگو لعنت-

متوجه شد و   عيكه سر  دميلرز  ينسبتا بلندش كم  ی صدا  با

 .آرام تر شد يكم

 كنه؟ يدرد م  تييجا-

 .ديكش يق يگفتم كه نفس عم يلرزان نه

 برم؟ ،يحام  ستين يمهم زيبه خدا چ-
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كرد. سر  يكم رها  را  و دستم  كرد  به   عينگاهم  توجه  بدون 

 .زنگ فشردم ی اطرافم به سمت خانه رفتم و دستم را رو

ه  حس با  را  برا  ينم  ي زبان  چيترسم   انم ي اطراف  ی توانستم 

 .كنم  فيتوص

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

 ظرف ها رو كجا بزارم؟  نيخانم جان ا-

 :بلند كردم و گفتم يگوش  ی را از رو سرم

 .ها لطفا  نتيكاب ی طبقه باال-

به    "  يچشم"جواب حرفم    در را  نگاهم  و رفت.دوباره  گفت 

به كلکل ها  يصفحه گوش و  لباس   از ين  ی دادم  و رها راجب 

ام نقش بست كه    يصفحه گوش  ی رو   يامينگاه كرد. پ  شانيها

بار   ی برا  يول  بوده است  غاتيبا نشناختن شماره فکر كردم تبل

 .دمرا باز كر ام ي واتس آپم بلند شد پ نگيد  ی دوم كه صدا

 "تن؟يافراد مهم زندگ نايا"
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از ما پنج نفر بود كه در سفر شمال    يعکس دسته جمع  کي

 .ميگرفته بود

 :مضمون آمد ني با ا ی بعد اميپ

 "آد؟ يخوشت م  مياول از كدوم شروع كن"

برا  چهار هم  سر  پشت  شد.حام  ميعکس  در    يارسال 

ترس  ازيمارستان،نيب شركت.  در  رهام  پاساژ،  در  رها  از    دهيو 

ساعت به طور   نيبلند شدم. معلوم بود سه نفر در هم  ميجا

 .نامحسوس ازشان عکس گرفته بودند

 .كردم پيو پر از غلط تا تند

 "؟ييطوفان تو"

 .توجه به سوال من جواب داد يب

با داماد فردا شروع    ه يو درست بردار.اصال نظرت چقدم هات ر"

 "م؟يكن
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بار پشت سر هم تماس گرفتم و هر بار فرد پشت خط رد    چند

خنده بلند پشت   ی كه تماس گرفتم صدا  ی تماس داد. بار آخر

مساو صدا  ی خط  با  آشپزخانه.ج  يبيمه   ی شد   ی بلند  غياز 

 .از دستانم افتاد يو گوش  دميكش

 ؟ی شد يخدا مرگم بده خانم جان. چ-

  ی قلبم چنگ شده بود.درد  ی زانو افتاده بودم و دستم رو   ی رو

س  يآن قفسه  درون  پ  نهيكه  آورده    ده يچي ام  درم  پا  از  بود 

من به سمت  را  لرزانم  و شکسته    ژهي بود.نگاه  خانم چرخاندم 

 .دميپرس

 ....بوديصدا ...چ-

 :دو زانو نشست و گفت ی رو  ميپاها ی جلو

به خدا تقص  ی ديدستم بشکنه.ترس  ياله- نبود.    ريمادر؟  من 

باال  نتيكاب سنگ  ييطبقه  كه  وسط   هويباشه    نيانگار  از 

 .شد ري شکست همه ظرفا هم خورد و خاك ش
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زنگ در بلند     ی آرام شوم كه صدا  يرا بستم تا كم  چشمانم

آمد. اگر هم او بود    يبود وتا عصر نم  مارستانيكه ب  يشد. حام

كرد.ترس دوباره بر جانم غلبه كرد و لرزان    يدر را باز م  ديبا كل

 .خواست در را باز كند چنگ زدم يخانم كه م ژهيبه مچ من

 .نه..نه..باز ..نکن -

 :نگاهم كرد و گفت مردد

 .خب   هيك نميبزار بب هيآروم خانم جان مگه ك-

 يدرد و ناتوان  ني خورد. تمام ا  يهم م كه داشتم ب  ياز حال  حالم

 .ديشد كه از چشمانم چک يام دو قطره اشک 

 .كس با ما كار نداره ولش كن چيه-

زنگ در باز بلند شد. دستش را از دست    ی زدم كه صدا  يهق

 .وبه سمت درقدم برداشت  ديكش رونيمن  با زور ب

 .خب نميدخترجان بزار بب-
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 .در را باز كرد  عيو سرنگاه كرد  ياز چشم  ديدر كه رس به

 ..خانم جان ني. اديشد اومد د،خوبيي آقا شما ی وا-

كه رفته    يچهارچوب در قرار گرفت انگار نفس  انيكه م  يحام

جا از  خواستم  برگشت  خاطر ضعف   م يبود  به  كه  شوم  بلند 

. نگاهش كه به من پخش شده  نيزم   ی دوباره فرود آمدم رو

را رها كرد و   فشيخانم ك  ژه يمن  ی توجه به حرف  ها  يافتاد ب

 ي ختل  چيبه سمتم آمد.مقابلم كه نشست ه  ی تند   ی با قدم ها

نبود و با ترس خودم را محکم در آغوشش   ادميدر    ی و سرد

 .انداختم كه دستانش دور كمرم قفل شد

 .عقب  اريسرت رو ب  نمتيبب  لوفرجانيشده؟ چه خبره؟ ن  يچ-

بود كه االن من   ييمهم نبود. مهم جا  شيكدام از حرفا  چيه

  م ي گردنش پنهان كرده بودم و اشک ها  ی بودم. سرم را در گود

 .ختندي ر يكرده باشند م داي انگار كه راهشان را پ
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   ده يشده بودم كه انگار چند ساعت مادرش را ند  يكودك  مانند

 .است ده يو حاال به نقطه امن خود رس

  قه ينه؟ مگه نگفتم مراقبش باش. دو دق  ا يشده    ي چ  نيگيم-

 .بودم كه از حال رفته بود دهيرس  رتريد

 .دمي خانم را شن ژهي مضطرب و دستپاچه من ی صدا

بود   نت يكاب  نيا   ري شدن. تقص  نجور ياالن ا  نيآقا به خدا هم -

بود خانم  بلند  ها خورد شدن صداش  وهمه ظرف  شکست  

ا اون از صدا  زد واال من به جا صد  غيج   کجوري.  ديجان ترس

 .خانم جان زهر ترك شدم

از من فاصله    ي دستانم را از دور گردنش باز كرد و كم  يحام

نبض دستم قرارداد و در همان    ی گرفت. دو انگشتش  را رو

 :گفت نيح

 .ار يآب قند ب  وانيل  کيلطفا -
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اجزا  با تمام  نگاه م  ی ترس  را  كردم كه دست   يصورت اش 

رو را  خ  ی گرمش  گذ  س ي صورت  سردم  تقرو  و  به   با ياشت 

 .التماس افتاد

 ؟يبگو جان حام ؟ی شد  ی نجوريچرا ا-

 :كه صورتم را پاك كردم گفتم همانطور

از همتون عکس   يكشه..حام  يم   تونيکيكرد ...گفت    ديتهد-

 .. يداد.حام

حام  يهق به  برسد  چه  سوزاند  را  زدم جگر خودم  كه   يكه 

 .آتش شده بود ی اسپند رو

 .تيلعنت يگوش نيكو ا ؟يعوض ؟كدوميك-

 :گرفت و آرام گفت يحام ی خانم آب قند را جلو  ژهيمن

 .كرد يآقا فکر كنم زبونم الل قلبشم درد م-
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رو    وانيمن نشاند و با حرص ل  ی را از او رو   نشيخشمگ   نگاه

 .گرفت م يلب ها ی جلو

كنه    ي . چند وقته قلبت درد ميو تا از هوش نرفت  نيبخور ا-

 ي مگه نگفتم كجات درد م  شبي .ديگ  يبه من خاك بر سر نم

 ...جام جيه يگفت   يكنه لعنت

م   ی صدا را  قلبش  ترس  دميشن  يتند ضربان  خاطر   دهيو  به 

 :فشارش گفتم

داره خودش    روزي توروخدا حرص نخور. به خدا مهم نبود .از د-

 .گفتم بهت ي. مهم بود مدهيرو نشون م

سرم به سمت اش   دهيد ترسكه بلند ش  يگوش  نگيد  ی صدا

را   ليدست اش را دراز كرد و موبا  يعصب  يبرگشت كه حام 

را   تشيعصبان  زاني كه م  ی ادي. با فرديكوب  واريبرداشت و در د 

 .در خودم مچاله شدم  شتريداد زد ب ينشان م

 .خدا لعنتت كنه-
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زانو ام   ري خانم دست اش را ز  ژهي توجه به نگاه گرد شده من  يب

كه با خودش    دم يبرد و به سمت اتاق خواب حركت كرد.شن

 :گفت

 .يكنم عوض يرو معلوم م فتيامروز تکل نيهم-

                           *** 

از اتاق خارج شد   قهيتخت كه خواباندم به فاصله چند دق  ی رو

 .آب و قرص برگشت  نوايل کيو با 

برات از داروخانه    رميرو بخور چند ساعت بخواب.االن م  نيا-

 .خرم يهم سرم م 

زبانم گذاشت و سرم را با دستش بلند كرد تا آب    ی را رو  قرص

 .را راحت تر بنوشم

حال به مچ دست    يبالشت قرار گرفت ب  ی كه سرم رو  نيهم

 :اش چنگ زدم و گفتم

 ... سراغش.. باشه؟..جان منی ..نري..نکن ی ..كارلويجان ن-
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كنم كم كم در خواب    ي افتد و حس م  يهم م  ی رو  ميها  پلک

 .شوم يغرق م

                       *** 

هنوزم   يچند ساعت گذشته است.ول  اي  قهيدانم چند دق  ينم

 .دچار گزگز هستند ميرود و دست و پا يبدنم ضعف م

از اتاق    رونيرا  ب  يحام  ی صدا  يام گاه  ی داريخواب و ب  نيب

زند.آنقدر كرخت و    يحرف م  ي دهم كه با كس  يم  صي تشخ

كه گذشت را    يفکر كردن به اتفاقات   ی حال هستم كه نا  يب

شوم كه االن استرسم دو چندان    ينداشته باشم.گرچه منکر نم

است.چون حام نم   ليموبا  يشده  و  ا  يرا شکاند  در   ن يدانم 

خواب چه  طوفان  ا  قاياست.دق  دهيد  ميبرا  يلحظه   يب   نيدر 

 .خبر را بشنود  نيرا دارم كه قرار هست بدتر  يحس كس   ی خبر
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 ي خسته و آشفته م  يباز شدن در نگاهم را به حام  ی صدا  با

  راهنش يب  ييرا باال زده و دو دكمه باال  شيها  ن يدهم كه آست

 .هم بازمانده 

 .زميعز  ی شد داريب-

كشم تا مطمئن شوم   يام م  نهيقفسه س  ی رو  يحواس دست  يب

ا  گر يد او  اما  پا  نيدرد ندارد  بر  را    ي حال خرابم م   هيحركتم 

 .گذارد 

 هنوز؟ ی درد دار-

تقر  ندينشي تخت م  ی رو را    يم  مهيام خ  ی رو  باي و  زند.سرم 

 .اندازم ينه باال م ي ه معنب شيبرا

 كه؟ يگ يدروغ نم-

 :ميگو يگذارم و م يدستش م ی را رو دستم

 .شدم  ی نجوريدونم چرا چند روزه ا ينه به خدا،نم-
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و در همان حال جواب    زند يصورتم كنار م  ی را از رو   ميموها

 :دهديم

چکاپ   مير  ي. بعد از مراسممون مستين  ی زيچ  زميعز  هيعصب-

خ بشه.راست  التيكه  ول   يراحت  اومده  بود  يرهام   یخواب 

بر  ومدين بود  قرار  اتاق.  برا  يطالفروش  م يتو    د يخر  ی دوستم 

بهتره كال امروز تو   دمي.من هم دی شد  ی نجوريحلقه كه تو ا

 .خونه  ارهيگفتم ب ي استراحت باش

 .رهام را صدا زد  ی نسبتا بلند ی كه تمام شد با صدا حرفش

 .مانع شد  يكه حام  ميبه نشسته درآ  دهياز حالت خواب  خواستم

 .كه ستين  بهيبخواب،غر-

 .حرفمان باز شد و رهام داخل آمد  انياتاق  م  در

 .ی كه باز مثل سوسک شده ها شد  نميب  يبه به سالم خانم م-

 :كردم و گفتم ی كه كرد خنده ا يهيتشب  از
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 .نکن تياذ-

 :گفت نيح  داد و در همان  يحلقه را به دست حام ينيس

گذاشتما.ننداز- كن   د يآبرموگرو  باديگمش  وقت  كل   دي.اون 

 .بدم تا پولش رو جور كنم مويزندگ

 :كرد گفت يهمانطور كه چپ چپ نگاهش م يحام

 .زيبسه انقدر مزه نر-

  ن يو نگ  فيظر  ی حلقه ها  ی كلکل آن دو، نگاه من رو  برخالف

كردم در رختخواب حلقه    يوقت فکر نم  چيدار قفل شده بود.ه

 .ام را انتخاب كنم.لعنت بهت روزگار 

                       **** 

صندل  هيتک به  را  پ  ياش  حال  درهمان  و  داده  را   پي راكش 

اش بود كه    ی روبه رو  ی گوشه لب اش گذاشت. نگاهش به فضا

 .در اتاق بدون اجازه اش باز شد

 .گهي خاموشه د لشيموبا سيرئ-
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 :تکان داد و گفت شيجا خود را در  يكم

 !خوبه-

 .نداشت اديطوفان كم از فر ی صدا

 .خوبه فردا عقدشه  يچ يعني-

 :گفت اليخ ياش بلند شد و ب   يصندل ی رو از

 .دي آماده باش  bسراغ پلن ميريبه نفع ما،فردا م-

 تاوان عشق را دل ما هرچه بود داد "

 انتظار باش چشم

                    "!ماجرا توهم نيا در

 "ی فاضل نظر"

 

 

 ششم فصل
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 تاوان گذشته 

افتاد. برخالف بار قبل كه خودم    نه ييدر آ  دميبه خود جد  نگاهم

ا  ی برا بودم  آماده شده  ن  نيمراسم  و  رها  اصرار  به  به    ازيبار 

بود كه چشمانش برق    نهييآ  در  ي. حاال عروسميآمد  شگاهيآرا

خواسته    يبود كه از حام  اديمدتم ز  ن ي. آنقدر استرس ازديم

كه در    ميرا برگزار كن  يسبودم چند ماه بعد از عقد مراسم عرو

كاف كارها  يفرصت  ده  مان يتمام  انجام  هم  صداميرا    ی .با 

 .كه مخاطب قرارم داده بود سرم به سمتش برگشت شگريآرا

 .در منتظرته  ی عروس قشنگم ،داماد جلو-

دخترا در گوشم   ی خنده و شاد  ی صدا  رفتميسمت در كه م  به

باز درست    مينشست.به خواست خودم موها  يم به حالت  را 

قرآن كه    ريانجام داده بودند.از ز  ميهم برا  يتيال  شي كرده و آرا

  ده ي كت شلوار پوش  ياز شد و توانستم حامرد شدم در سالن ب

 يول   دبو  ی جد  شهي.صورتش مثل همنمي و گل به دست را بب



 
306 

 

دهم. دستم   صي توانستم عشق درون نگاهش را تشخ  يمن م

نرود. به    ميرپاهايبلند اش كردم تا ز  يرا به دامنم گرفتم وكم

عروس عالم    ني داشتم انگار خوشبخت تر  يسمتش كه قدم برم

سر تا   ستادميكه ا  کشياست. نزد  دهيقش رسبودم كه به عش

  ي به دستم م  ه. دست گلم راك ديبلع  قي را نگاه كه نه عم  ميپا

 :داد گفت

 .خوشحالم كه دارمت-

كه من هم از   ينداشت وقت  يمعن   ميزمان خجالت برا  نيا  در

ام نشاند    يشاني پ  ی كه رو  ی داشتن او خوشحال بودم.بوسه ا

  يي . به رقص تراول هارديها اوج بگ  يباعث شد همهمه خوشحال

 .شد چشم دوختم خته يكه توسط رهام ر

 .بود داريخنده ها پا ني خوشحال بودند و كاش ا همه

**************** 
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  انمان يتا حاج آقا عقد را م  ميمبل نشسته بود  ی هم رو  كنار

چهره هر كس گرداندم.بابا   ی رودور  کيكند. نگاهم را    ی جار

و عمو مهران دوطرف عاقد نشسته بودند و در حال صحبت  

در صورت آن    ي خوشحال  يكم بودند ول  مانيبودند. مهمان ها

ن بود.  باال  از يها هم معلوم  نوبت  به  قند م  ی و رها    يسرمان 

كردند. مامان    ي هم م  ی كنار گوشمان زمزمه ا  ي و گاه  دنيساب

ا طرفمان  دو  در  هم  خاله  خوشبخت    ستاده ي و  نظارگر    ي و 

 .فرزندانشان  بودند

هم به   يمهمان ها بود و گاه  نيهم در حال گردش ب  رهام

 :گفت  يرفت و م يسمت دختر ها م

 .بختم باز شد ديقند بسابم شا هيمنم   ديبابا بزار-

  ي او را از خود دور م  زدي م  شي كه در پهلو  يبا آرنج   ازين  كه

 .كرد

 .حاج آقا سکوت جمع را فرا گرفت ی صدا با
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 ی پور من خطبه عقد رو جار  انيآر  ی نواب و آقا  ی با اجازه آقا-

 .كنم

زمزمه كردن "ياجازه ما هم دست شماست "و عمو مهران    بابا

 .و عاقد شروع كرد

 ز يچ  کيو در ذهنم فقط    ديچرخ  يكلمات قرآن م  ی رو  نگاهم

  يبه نگاه حام  نه يي مان! نگاهم در آ  يتم،خوشبختخواس  يرا م

  ی صدا  کباري  انيم  نيداد. در ا  لميتحو  ی گره خورد كه لبخند

شن را  گفت    دم ي رهام  ها  دختر  مثل  گل "كه  رفته  عروس 

صدا "نهيبچ صدا  ی كه  كرد.با  بلند  را  همه  آقا   ی خنده  حاج 

 .نگاهم را به او دادم

شما را    لميبنده وك  ايپرسم عروس خانم آ  يبار سوم م  ی برا-

شده    نيمع  هيپور با مهر  انيآر  ي حام  ی به عقد دائم جناب آقا

 اورم؟ يدر ب

 :گفتم يلحظه چشمانم را بستم و پس از مکث كوتاه چند
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 .با اجازه پدر و مادرم بله -

 :كه گفت يحام ی ها در صدا  غيدست و ج ی صدا

كم    ی زيچ  مونيخوشبخت   ی كنم كه برا  يتمام تالشم رو م-

 .نزارم 

دفتر را به   يزدم. عاقد بعد از جواب حام  شي به رو  ی لبخند

 .ميرهام داد تا امضا كن

سرها را    يدست زدن  ی و بغل ها گرم بود كه صدا  کيتبر  بازار 

  دن يبه سمت در چرخاند. انگار صاعقه بهم خورده باشد از د

خشک شدم. طوفان با همان دست زدن به   مي دو نفر روبه رو

 :سمتمان آمد و گفت

 .ميديبد موقع رس کمي گم. فقط ما انگار  يم کيتبر-

 .اشاره كرد كه مسخ من شده بود يي دست به او با

رژ  يم  يمعرف- جناب    نيكنم  بچه  مادر  و  همسراول  خانم، 

 .داماد
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شوك   ازچشمانيظرف عسل از دست ن  ينيافتادن س  ی صدا  با

برگشت كه چشمانش را بسته بود و    يبه سمت حامزده ام  

 .طوفان ی بود بر حرف ها  ی ديي چشم بستن مهر تا نيا

 .كه قول داد تا خوشبختم كند كوتاه بود يزمان چقدر

زده    ی نفر  نياول بهت  كه  بود  مهران  عمو  آمد  حرف  به  كه 

 :ديپرس

 نا؟يا گنيم ي چ يه؟حاميچ  ه؟بچهيزن ك-

 :او جواب داد ی جا طوفان

رژ- كردم خدمتتون،عروس خانمتون  خانم هستن،    ن يعرض 

 .اديم ايبه دن گهيچند ماه د شاهللينوه تونم ا

  ر ي توجه به آن دو به سمت عاقد رفتم و شناسنامه را از ز  يب

شناسنامه مال خودم بود كه به گوشه   ني. اولدميكش دستش  

كه باز كردم با مهر    ن يرا برداشتم وهم  يپرت كردم.دوم  ی ا

 .دمي نازك او را شن ی روبه رو شدم كه صدا  يالمثن
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 .زمي عز نجاسيشناسنامه ا-

از    گر؟يبود د  يچ  زمشيعز را  رهام زود تر از من شناسنامه 

 :و گفت ديدستش كش 

 ..ی ..وای وا-

 :گفت ي بلند شد و رو به حام ميخاله مر هيگر ی صدا

 ؟ی كرد کاريپسرم؟ چ  ی كرد کاريچ-

بود و    ختنير  ی برا  ي هنوز اشک  من نداشتم. روحم كه مرده 

به خودم    کيطوفان را از نزد  ی جسمم در حال حركت. صدا

 : دميشن

 بود انتخابت؟ نيا-

  ن ي زد و از در خارج شد.رژ  ی نگاهش كردم كه پوزخند  متعجب

 :آمد گفت يكه به سمتم م يدر حال

 ....من و شوهرم ي پا تو از زندگ-
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به سمتش حمله    عيمهلت نداد حرفش را تمام كند و سر  ازين

 .كل سالن را برداشت شي ها غيكرد و ج

خر  ه،تويچ  ه،بچهيك  که،زني زن  يگيم  يچ-  ي هست  ی كدوم 

 اصال؟

  ن ي. روبه رژديرفت و او لرزان را در آغوش كش   از يبه سمت ن  بابا

 :رفته گفت ري ز ييهم با صدا

 .د ييخانم. بفرما رون يب دييبفرما-

 :شانه ام گذاشت ی به سمت من آمد دستش را رو رها

 .من و نگاه كن لوين-

پدر  نگاه به سمت  ن  ی من  را گرفته    از ي بود كه دست  آشفته 

 .رود يو به سمت در م  دي وهمسرش را در آغوش كش

 :لرزانم صدا زدم ی لب ها  انيم از

 بابا؟-
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در نگاهش نبود و من ادامه   يحس   چيسمتم كه برگشت ه   به

 :دادم

 ؟ی بر ي بابا من رو نم-

گونه ام سُر خورد. از گوشه   ی بود كه رو  يبه قطره اشک  نگاهش

بابا خش داشت    ی بلند شد.صدا  شي از جا  يكه حام  دم يچشم د

 :كه گفت يوقت

كنه تو خونه   ی من باز   ی كه با آبرو  ی بهت گفته بودم دختر-

بود كه از دست من    ی كار  نيآخر   نجا ينداره. ا ييجا  گه يمن د

 ...انتخابت ی اومد. حاال پا يبرات بر م

 :زد و گفت  ی پوزخند

 .سايانتخاب كه نه اشتباهت وا-

ن  "كامران"و    "بابا"بهت زده    ی صدا و  مامان   يکي  از يگفتن 

هرسه از در    "ميبر   ديساكت ش"با حرف او كه گفت    يشد.ول

 .خارج شدند
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ا  ی من دختر   حاال بود و  از هر جهت طرد شده   ن يبودم كه 

محکم    گرفت يفشار از پا درش آورد.اگر رها در آغوشش مرا نم 

انگار زنده زنده در    ي خوردم. از هوش نرفتم ول  ي م  ن يبا زانو زم

لحظه الل شده بود تند به    نيكه تا ا  يگور خوابانده شدم. حام

با فر   ش يوارم سر جا  کيري ستيه  اديسمتم قدم برداشت كه 

 .كرد  ستيا

 .ايسمت من ن-

 .جون او را از سر راهش كنار زد و به سمتم آمد ميمر

 .آروم باش  زدلميعز-

 .دستانش گرفت ن ياش را ب قه يرفت و  يبه سمت حام عمو

 ؟يگ ينم يچي ه ی پسره نفهم چرا خفه شد-

 :خسته گفت يو با حالت  ديكش شيدرون موها يدست

 ... االن زنم يبابا،زنم بوده ول-
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 .گونه اش نشست مانع از ادامه جمله اش شد  ی كه رو يليس

 .آبرو يپسره ب-

 :پدرش را گرفت و مغموم گفت  ی شانه ها رهام

 .شهيبابا حرص نخور حالت بد م-

 :توجه به نزاع آن ها روبه رها كردم و گفتم يب

 .شميخوام ...برم ...دارم...خفه .. م يم-

 .د شداش بلن غيكه ج دي در صورتم د زي چه چ دانمينم

 .خدا داداش  اي-

 :زانو زد و گفت ميپا ی جلو يحام

 .منو نگاه كن. با من نفس بکش ست،ين يچيه-

 ن يكه مسبب ا  فتدين  ييرا بسته بودم تا نگاهم به او  چشمانم

 :حالم بود كه دادش را بلند كرد

 .ي من و نگاه كن و نفس بکش لعنت گميبهت م-



 
316 

 

كه به همراه داشت راه نفسم    ی كه بهم زد با تمام درد  يليس

 .شکست ی بلند ی را باز كرد و بغض خفه كننده ام با صدا

كرد و   دا يام شدت پ   هياش گذاشت گر  نه يس  ی را كه رو  سرم

 :گوشم زمزمه كرد ر ياو ز

 !كنم يبدم. خواهش م حي خونمون برات توض ميبزار بر-

با من كرده بود   ی شد. كار  يمرد درمان م  نيمن با خود ا  درد

 .بردم ياز خودش به خودش پناه م  كه

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

  گر يد  يشدم ول  يحام  ني. سوار ماشميآمد  روني محضر كه ب  از

 ي حام  يليس  ی زد.جا   ينبودم كه چشمانش برق م  يآن عروس

 .كرد يصورتم گز گز م ی هنوز رو

 ي حرف  چ يه  يكشدار حام  ی نفس ها  ی جز صدا  نيماش   داخل

 .رد و بدل نشد نمانيب
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شدم    ادهيپارك كرد زود تر از او پ  نگيرا كه داخل پارك  نيماش

رفتم.ول آسانسور  به سمت  ا  ي و  همراهم    ديكل  نکه ي به خاطر 

هم كه    ی نبود مجبور شدم صبر كنم تا به من برسد.رو به رو

  ي حام  راهنيپ  ی رو  اهيم به لکه س. نگاهميستادي داخل آسانسورا

 من بود.  ی اشک ها ی افتاد كه جا

ر خانه  سر  ادر  كرد  باز  به   عيكه  رفتم  اتاق خواب  به سمت 

ا  توجه  هم  اسمم  قفل   ی فراخواندن  پشت سرم  را  نکردم.در 

و    دميخوردم. زانوانم را درون شکم  كش  زيدر ل  ی كردم و رو

از پشت سرم   يدر زدن حام   ی اش قرار دادم. صدا   ی سرم را رو

در    يم پشت  هم  او  انگار  كه  شد  سکوت  لحظه  آمد.چند 

 .نشست

در  يم- پشت  م  ی دونم  صدامو  نمی شنو  يو  اگر   ی خوا  ي. 

 .بدم حينزن فقط بزار برات توض يحرف بزن

 :خودش ادامه داد ديمن را كه د سکوت



 
318 

 

  ي كه زندگ  يشدم و رفتم آلمان، تو ساختمون  هي كه بورس  يسال-

بود كه تو   ی آشنا شدم.خسرو خان مرد  ييآقا  ک يكردم با    يم

تا   ميغربت همدمم شده بود.انقدر با هم رفت و آمد كرد  اريد

روز بهم زنگ    کي براش مثل پسرش شدم. چند ماه گذشت كه  

كه   رزادشاومده برم دنبال خواه  شيبراش پ  ی كار   کيزد كه  

 ن يبود كه رژ  ی بار   ني. اونجا اولسادهيدگاه منتظرش واتو فرو

 !دميرو د

خبر از حال   يكه او ب  دميگونه ام كش  ی اشک رو  ی را رو  دستم

 .من ادامه داد 

براش دعوتنامه    شيي بود كه بعد چند سال دا  ی دختر ساده ا-

شام    دنش يفرستاده بود و اومده بود آلمان. چند شب بعد رس

دعوتم كردن خونشون. اونجا بود كه خسروخان ازم خواست  

رو بهش نشون بدم. به   يدنيد  ی و جاها  رونيچند بار ببرمش ب

 ي ل. ويموضوع حساس بش  نيا   ی تو نگفتم چون نخواستم رو

 .اشتباه كردم 



 
319 

 

 :و گفت ديكش يقيعم نفس

از ما دو تا عکس گرفت و برات    يك  دونم يتو همون زمان نم-

 .بدم حي من برات توض  ی اجازه نداد يفرستاد. تو حت 

. تو اون مدت كه تلفنم  ی طوفان و قبول كرد  شنهاديپ  عيسر

  ي هفته از دانشگاه مرخص  کيمن تونستم    ی داديرو جواب نم

 ...يول رانيا اميو ب  رميبگ

 :زدم و او با درد گفت يهق من

نامزد  دم يرس  يموقع- شب  تونستم   ينم  گهيبود.د  تونيكه 

ه   ی كار بدم  نداد  ي فرصت  چيانجام  من  تو   ی به  از  من  .هم 

م  يدلخوروعصب فکر  تو  هم  خ   ی كرد  ي بودم  بهت   انت يمن 

برا دوباره  خان  خسرو  كه  پارسال  تا  .گذشت    ن ي رژ  ی كردم 

د كه تورو نداشتم!  بو  کسالياومد من    يدعوتنامه فرستاد. وقت

درخواست  نيب  بش  کي ازم  قبول    يحرفاش  اولش  كه  كرد 
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ازم خواهش كرد مجبور شدم قبول    شييدا  يوقت   ينکردم ول

 .كنم

 .سرد گذاشتم   کيسرام  ی و سرم را رو دميدر دراز كش پشت

ازدواج    نيكه دارم با رژ  ييزايو و  هيازم خواستن به خاطر بورس-

. منم چون  رهيتر پاسپورت اون كشور بگ  عيكنم تا او بتونه سر

  م يكرد  ينبود به خانوادم نگفتم. هم عقد آلمان  يازدواج واقع

سفارت    ی كه تو شناسنامه هامون ثبت بشه برا  يرانيهم عقد ا

 .رانيا

 م ياومد خواست   جشي داد و نت  مونآز  يهفت ماه زنم بود .وقت 

  ي كه برگشت گفت عاشقم شده ، التماس م  م يازهم جدا بش

تو قبول    ی رو جا  يتونستم كس  يمن نم  يرد ولش نکنم ولك

  دم يگم شد كه امروز فهم  ميكنم. موقع طالق شناسنامه اصل

طالق تو اون شناسنامه   نيهم  ی بوده. برا   نيگم نشده و دست ا

 .ثبت نشد
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زن تو شناسنامم باشه كه   نياز ا   ی رد  چيخواستم ه  ينم  منم

 .ثبت نشد  ی با چند تا كار ادار

ن  کبارمياون هفت ماه    من تو  يول باور    لويبهش دست نزدم 

 .كن

در آمدم و نشستم. قفل در را كه باز كردم    دهي حالت خواب  از

 .نگاهمان در هم نشست

 ه؟يبچه ك  نيپس ا-

 :و گفت دي كش شي تو موها يدست

هم- سر  ترس   ني منم  نکن  دميموضوع  باور  كه  بگم  . يبهت 

گه  يم دهيگه. هر بار كه منو د يكه م هيبچه چ نيا دونمينم

 ...و ی شب مست بود کي

 :حرفش رفتم و گفتم نيب

 .بسه-
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 .د يرا به سمتم كش خودش

لعنت- باش  پشتم  ايتو  نزار  برسن.من   ناي.  خواستشون  به 

حاال همه با    يبا هم آشنا شدن ول   ی دوتا چطور  نيا  دونمينم

 .دمياجازه رو نم ني.من امي خوان نزارن ما بهم برس يهم م

 :هم گذاشتم و جواب دادم ی رو چشم

 .شتمي پ  هيبچه ك نيكه معلوم بشه ا  يفقط تا زمان-

 :كردم و او با درد نگاهم كرد يمکث

 !رم يم يزندگ   نيمن از ا ياگه پدر اون بچه تو باش -

 :دستش گرفت و گفت انيرا م  دستم

 .كنم يبهت ثابت م-

او هم از جا بلند شد.سر پا   ديتلفنش كه به گوش رس  ی صدا

  ه ي شب  زميچ  چينگاهم كردم كه ه   نهيي و خودم را در آ  ستادميا

 .به تازه عروس ها نبود
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حس كردم قلبم ازجا كنده    يحام    "امام هشتم    اي"  اديفر  با

 :دميشد.وحشت زده پرس

 شده؟ يچ-

چارچوب در گذاشتم تا مانع    ی رو   دم يكه شن  يرا از جواب   دستم

 .از افتادنم شوم

 .رهام تصادف كرده-

 .ندارد يي من معنا ی برا بت يمص دميبود كه فهم نجايا

  ي تي. از دور جمع ميبه محل حادثه رفت   دميهمان لباس سف  با

را خاموش    نيماش  يبودند.حام  ستاده يكه در اطراف ا  ميديرا د

من    ي . ولديينگاه داشت و به آن سمت دو  ابانينکرده وسط خ

نمانده بود.در   مي حس شده بودم كه قدرت راه رفتن برا  يانگار ب

.  د يبه گوشم رس  رها  ی ها  غيج  ی را باز كردم وتازه صدا  نيماش

  ی ها  نيبودم.دستم را به ماش  ميمسخ شده به صحنه روبه رو
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اطراف گرفتم و كشان كشان به آن سمت رفتم. لباس بلندم  

 .  زدي را جارو م ني زم ی رو

جمع شد كه بختش با رنگ    يرنگ   ديتوجه مردم به عروس سف

كرد مردم   يم  يسع  س يتا آسمان فرق داشت. پل  نيلباسش زم 

  دانم به چند نفر طعنه زدم و   ي دور كند.نم  ادثهرا از محل ح

بود   نيزم  ی شده رو  ختهي. نگاهم به حجم خون ردميحرف شن

 .افتادم نيكرد و زم ريگ ميپا  ريكه دامنم ز

 .چشم از صحنه مقابلم گرفتم ميسرباز روبه رو ی صدا با

 خانم؟حالتون خوبه؟-

 :گفتم يدرد داشت وقت  لحنم

 .ك..جا..س-

 :دست به آن سمت اشاره كرد و گفت به

 ؟ ييبنده خدا ني ا ی از آشناها-
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 :لب گفتم ري ز  يوقت دينشن

 !داداشم ...بود-

بازو ام گذاشت و كمک    ريكه كنارم بود دستش را ز  يخانم

 .كرد بلند بشم 

خانوادش گناه    شي .جناب سروان بزار ببرمش پزميبلند شو عز-

 .داره

  يم  شي كه كالفه دست در موها  دميرا د  يكه رفتم حام  جلوتر

كند و رها،مادرش را در آغوش   يصحبت م  سي كشد و با پل

كه كمکم كرده    يزنند.خانم  يوهردو در بغل هم زار م   دهيكش

خورد شده   ی ها  شهيش  ی رو  نباريو ا  اورديبود وزنم را تاب ن

 قلبم   يمهم نبود وقت  ميسقوط كردم.درد دست و پا  نيكف زم

نگاه   ی و جلو دميخون مقابلم كش ی كرد. دستم را رو يدرد م

 .لرزانم نگه داشتم

 .كجا بردنش رها-
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 .جواب داد غيبا ج مياو خاله مر  ی جا

 .شد ي پسر دست گلم چ ی ديبدبخت شدم.د ی ديد-

دست خودم نبود   ميتن صدا  نباري رها چنگ زدم و ا  ی بازو  به

 :دمي كش اديفر يوقت

 كجاس؟ گميبهت م-

 :جواب داد هيگر با

 .هم با آمبوالنس  همراهشون رفت .بابامارستانيبردنش ب-

 :كردم هيلب با خودم واگو ريز

 ..دست خودشه مگه دونميمن م شهيخوب م-

 :را قورت داد وگفت  بغضش

  ک ي  يگرمش بزنه زد بهش و فرار كرد. حت  نيخدا به زم  ياله-

 .نشد ادهيپ  نشيلحظه هم از ماش
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با موبا  ی زد نگاه من به مرد  يكه حرف م  او از   لشيبود كه 

 يچ  يجنون آن  نيدانم علت ا  ي گرفت. نم  يم  لمياطراف و ما ف

به سمتش    يبود وقت از دستش    ليبردم و موبا   ورشيكه  را 

مهمان بدنش    نبار ي ا  مي. مشت هادميكوب  نيزم ی و رو دميكش

 :دميكش غيكه ج  يشد وقت

 .ی ريگ يم لم يداره كه ف تي مردم برات جذاب يبدبخت يچ-

و   غيكرد مهارم كند كه اجازه ندادم وبا ج  يم  يش سعدست  با

 :گفتم هيگر

دو تا    ی خوا  يكه از زجر مردم م   ی خودت مگه ناموس ندار-

 .يجمع كن  کيال

.با دمياز پشت دور كمرم حلقه شد و در آغوشش كش  يدست

 :گوشم زمزمه كرد ريبم شده اش ز ی صدا

 .باش  س،آرومي ه

 :گفت يكه روبه حام يوقت دي طلبکار مرد بگوشم رس ی صدا
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 .رو تركوند لميرو جمع كن آقا زد موبا وونتيزن د-

  نه ي كه من را در آغوشش داشت دستش را تخت س  همانطور

 :و گفت ديمرد كوب

  ی شماره كارتته برا   اديكه حق داره از دهنت در ب  يتنها حرف-

 ت يشکا  ازت  ی نکن به جرم عکس بردار   ی خسارت وگرنه كار

 .كنم

راه افتاد و به رها هم دستور داد تا مادرش را   نيسمت ماش  به

 .بلند كند

شد مهمان   يم  ده يكش  نيزم  ی لباسم كه رو  ی ديبار سف  نيا

 !خون او شد ی قرمز

نشست  ن يماش  داخل ماش  م يكه  سرعت  راه   ني،به  را 

 يجون كالفه اش كرده بود وقت  ميمر  ی زجه ها  ی انداخت.صدا

 :روبه مادرش تشر زد

 .نشده ی زي بسه مامان،هنوز كه چ-
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رو  دستم ا  ی را  با  انگار  و  گذاشتم  م  نيبازواش   ي حركت 

 .خواستم به آرامش دعوتش كنم

گوشم جلو   گر يبچم،ج  يوقت ی بشه؟ تو بود  يبس كنم كه چ -

 .يفهميم يچشم رفت رو هوا؟تو چ

 .او گذاشتم ی زانو ی دستم را رو نباريعقب برگشتم وا به

 .نداشت ی منظور يخاله،حام-

 .شد  ختهيكه به من افتاد ، غم دوعالم در نگاهش ر  چشمانش

 ....از  نميتو اون ازعقدت ا ی برا  رميبم ياله-

انگار دوباره    هيگر اما  امانش نداد و در بغل رها فرو رفت.من 

بخت  ادمي نگون  بود چه عروس  نگاه   ينيهستم.سنگ  يافتاده 

پر    ی كردم.صدا  يخودم احساس م  ی را بابت سکوتم رو  يحام

 .من بردارد ی از بغض رها باعث شد چشمانش را از رو

 نگفت؟  ی زيچ  سي داداش،پل-
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 :چرخاند گفت يمكه فرمان را به سمت راست  همانطور

 .مارستانيب انيم تيشکا م يتنظ ی نه!برا-

 .رد و بدل نشد  يكس انيم يبه مقصد حرف  دني تا رس گريد

پارك رفت.    ی كرد و خودش به دنبال جا   اده يدر پ   ی را جلو  ما

خواستم    يزد. م  يآمبوالنس به حال بدم دامن م  ريآژ  ی صدا

ول  ی قو ب  يباشم  در  سر  به  حالم    مارستانينگاهم  خورد  كه 

 .از خواب پرانده ام يشد كه انگار دست ی طور

 ی من به قدر  ی دست و پا    يدو زود تر از من وارد شدند ول  آن

دو گو  نيسنگ انگار  كه  پا  يآهن  ی بود  هر  كرده   ميبه  وصل 

 .بودند

 ج يچشمم را زد. همانطور گ   مارستانيب  ی ديكه شدم سف  وارد 

ا وسط  آن  اطراف    ستادهيومنگ  به  و  مبودم  كردم.   ينگاه 

 يبا لباس خون   يمردم بودم كه درباره عروس   ی متوجه حرف ها 

ا  يول   زدندي حرف م برا  چيلحظه حرف ه  ن يدر  مهم    ميكس 
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آورد    يكه فشار م  ينيكمرم نشست و در ح   ی رو   ينبود.دست

 :گفت ی خش دار ی كنم با صدا حركت تا 

 ؟ ی ساديوسط وا نيچرا ا ايب-

كرد. از    دايتند او قدرت پ  ی كندم با وجود قدم ها  ی ها  قدم

د مادرش  و  رها  همراه  به  را  كه    ني. همميد ي دور عمومهران 

به سمت پدرش رفت.اما نگاه من به سر   يحام  م يشد  کينزد

تر كه شدم    کي. نزد"ورود ممنوع "بود كه نوشته بود  يدر اتاق

 .واضح تر شد ميعمو مهران برا ی صدا

 ....نش داخل اتاق عمل و برد ميدي كه رس نيهم-

كاله را از   يآمد.هنگام  رونيحرفش در باز شد و دكتر ب  انيم

 :گفت وسيداشت ما يسرش بر م

 ...متاسفم-

پناه آوردم.   ييبه دست شو  دميكه حرف دكتر را شن   يموقع  از

در    زكهي شد هر چ  ي و باعث م  زد ي در گوشم زنگ م"كما"كلمه
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خشک    ی معده دارم و ندارم را عق بزنم. نگاهم كه به خون ها

جون همان    ميكرد.مر   يم  ديافتاد حالم را تشد  يشده دستم م

به   رشدكتر از هوش رفته بود و كا   ی ها  حيموقع وسط توض

دش را جمع و جور  توانست خو  ينم  يبود.رها حت  دهيسرم كش

  وار يعمو كه كنار د  ريكند چه برسد مادر از هوش رفته اش.تصو

 ان يم  ن يقلبم را فشرد. در ا  ديلرز   شي سر و خورد و شانه ها

مادرش    يحام داد  به  و  كرد  جور  و  جمع  را  خود  كه  بود 

 ي تا كس  بودماز آن موقع خود را پنهان كرده    ي.من ولديرس

دانستم خداراشکر كنم كه هنوز زنده   ي.نمفتدي نگاهش به من ن

فکر شوم    ني. با ادي ايكه از كما در ن  ی بترسم از روز  اياست  

 .زردآب بود كه از دهانم خارج شد  نباريو ا د يمعده ام جوش

گذاشتم    يقلب  ی سر خوردم و دستم را رو  واري گوشه د  همان

  ي همه درد و استرس را با هم نداشت. نم  نيطاقت ا  گريكه د

ض ول  في عخواستم  درد،   ي باشم  از  كه  نبود  خودم  دست 

 .هم افتاد  ی چشمانم رو
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سرم باعث شد چشمانم را باز كنم.چند بار   ی قطره ها   ی صدا

كه سرم به سمت    نيبرود.هم  ن ياز ب  دميد  ی پلک زدم تا تار 

گو   ديراست چرخ  دو  در  گره خورد.    يمشک  ی نگاهم  خسته 

با نگاه   هيسرش را به دستش تک پر از حرف و   يداده بود و 

 .كرد ينفوذ براندازم م 

 ......يحام-

 .نشد جادي در صورتش ا يکشنير چيه

 ...جان يحام-

  ز ي خ  مين  ميخواستم در جا  دهي هم جواب نداد.ترس  نباريا  يوقت

 :گفت ی نسبتا بلند ی شوم كه باصدا 

 !واببخ-

شد.به    يبلند م  شيكه از جا  ي اسلوموشن بود وقت  حركاتش

كرد را    يكه به دستش وارد م  ی آمد فشار  يسمت تخت كه م

 :لرزان گفتم ييشدم.با صدا يمتوجه م
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 !ميترسون يم ی ؟داريكن  يم ی نطوريشده..چرا ا  يچ-

تقر  شي ها  دست و  بدنم گذاشت    مه يخ   ميرو  باي را دو طرف 

ها لب  حركات  كه  حال  همان  رو   شيزد.در  ام    يشانيپ  ی را 

 :دمي پر از حرصش را شن ی كردم صدا ياحساس م

 ؟ی ديفهم يبترس  يچياز ه  ی لحظه به بعد حق ندار نياز ا-

و   ميام برداشت و چشم در چشم شد يشانيپ ی را  از رو لبش 

 .نفس بود کيفاصله مان تنها  

 ه؟ يحق تو چ يدون يم-

 :باال انداختم  ی كرده بود با همان حال آرام سر   جميگ   شيحرفا

 !ني.هم يمن باش زيكه فقط مراقب عز  نهيحق تو ا-

باز شد و   يكه در اتاق با تق كوتاه"شده  يچ" ميبگو  خواستم

 :هستم گفت  دار يب  ديفاصله گرفت. دكتر تا د  عيهم سر  يحام

 .دخترم  ی به به خانم نواب باالخره به هوش اومد-
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 :زدم و او ادامه داد ي كم رنگ لبخند

بهتر- كنم.ببن  نيپس  هردوتون صحبت  با  تا  اومدم    د يموقع 

طور كه خدمت خودتونم گفتم همسر   ن يپور هم اني جناب آر

و بهتر    دي شده. خودتون پزشک هستptsd شما دچار اختالل

استرس پس از سانحه    کجور ياختالل    ن يكه ا  د يدون  ياز من م

چند وقت    نيون خانمتون اخودت  ی هست كه طبق حرف ها

  شون يخاطر بن  نيكردن و به هم  ی رو سپر  ياز تنش   پردوران  

ضع دارو   فيهم  تا  چند  من  آورده.  قلبشون  فشاربه  و  شده 

خودتون انجام   دي رو با  يكار اصل  يكنم ول  يم  زي خدمتتون تجو

 .ديبد

 :را به سمت من داد و گفت نگاهش

 يهست به دور باش   جاني تنش و ه  ياز هرچ  دي دخترم با  نيبب-

 .يداشته باش ی مقو هيتغذ يكن يو سع

 :كه گفت يبود وقت  يمخاطبش حام نبار يا
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نکنند   تيكه گفتم رعا  يكه اگه نکات  ديري هم در نظر بگ  نيا-

 !هست يامکان حمله قلب 

دست او بود فشرده    انيدكتر كه تمام شد دستم كه م  جمله

 .شد

 .دكتر حاتتوني ممنون از توض-

نگاه خشمگ  كه خارج  نيهم من مکث   ی رو  يحام  نيشدن 

 .كرد

 م؟ي ...آب دارزهيچ-

وقت  يم  يسع نکنم  نگاه  را  او  نداد  خواستم   ي جواب  يكردم 

م را  ام  در   اني دوباره سوال كنم كه چانه  و  دستانش گرفت 

 .صورتم براغ شد 

 گفت دكتر؟  يچ ی ديشن-

 :دهانم را قورت دادم و گفتم آب
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 .آره-

 :زمزمه كرد و گفت " ی خوبه ا"

 .خونه ميريم  دميانجام م صي ترخ ی كارها-

 :كه فاصله گرفت مچ دستش را گرفتم و گفتم نيهم

 ؟ي پس رهام چ-

 :و گفت ديكش يقيعم نفس

 .كنه نه من يم ي. نه بودن تو كمکدهيخواب icu اون االن تو-

 :گفتم يبغض داشت وقت ميصدا

 ؟ياگه خوب نشه چ-

من از غم چشمانش پاسخم را گرفتم. با دو    ي نداد ول  يجواب

 .آشفته وارد شد  ی ضربه كه به در خورد در باز شد و رها

 لو؟ ين يخوب-

 :ديپرس  يدادم كه حام يرا تکان سرم
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 شده؟ يچ-

 :كرد گفت يكه در را باز م همانطور

 .جناب سرگرد اومدن با شما هم صحبت كنند -

بهت زده    ی كه شخص وارد شد صدا  نيعقب رفت. هم  يكم

 .در هم گره خورد يمن و حام

 !شما-

ما را نداشت كه جا خورد.رها كه توجه    دنيهم انگار توقع د  او

نم  ی ا و  نداشت  ما  همد  يبه  ما  م  گريدانست    م يشناس  يرا 

 :گفت

 .هستن ی ري سرگرد ماهان ام شونيا-

 :خود را جمع و جور كرد و گفت يكم ماهان

 !نداشتم خانم دكتر  دنتونيتوقع د-

 :دي پرس يمتعجب رها بود وقت ی صدا نبار يا
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 ن؟ يشناسي رو م   گريهمد-

به تخت    يحام  دميو از گوشه چشم د  ميتکان داد  ی سه سر  هر

 :گفت ی جد ی تر شد و با صدا کينزد

بد- اجازه  در    د يبامن    ني اگر  بعد  منزل  برسونم  رو  همسرم 

 .خدمتتون باشم

 :د يروبه من پرس نيتکان داد و در همان ح ی سر ماهان

 ان يو رهام آر  دي پور هست  انياالن شما همسرجناب آر  يعني-

 پور برادر شوهرتون هستن؟ 

 :بدون آنکه اجازه صحبت به من بدهد جواب داد يحام

 هست؟ يبله،رهام برادر شوهرشون هستن!مشکل-

كرد كه نگاه متعجب من و    انيب  ظيرا غل"شوهرشون"  ی جور

دانستم   يگارد را م  نيصورتش نشست. من كه علت ا  ی رها رو

با اخم حام  ی رو  ي لبخند كمرنگ  عيسر  يصورتم نشست كه 
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از سمت ماهان    ی منتظر نظر  نکهياآن را هم جمع كردم.بدون  

 :باشد خودش ادامه داد

 .هستم  نجايا گهيد کساعتيپس من -

 :از اتمام حرفش گفتم پس

 ...بعد مي اول صحبت كن ميتون يم يول-

كمرنگ   اجازه  اخم  همان  با  و  نداد  را  ام  كردن جمله  كامل 

 :گفت

 .ياستراحت كن ديشما با-

جا  از برا  يي آن  هنوز  ن  ميكه  كس  فتادهيجا  كه   مي برا  ي بود 

 :گفتم عيرد،سريبگ  ميتصم

 .خوام بدونم يمن م يول-
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تا چند لحظه د  ماهان انگار حس كرده بود  با   يحام  گريكه 

در آن خنده موج   يكه كم  يخورد با لحن  يچشمانش من را م

 :گفت زديم

 .ندارم.فقط دو تا سوال دارم  ی ادي من اصال كار ز-

و به ماهان دادم كه او ادامه    گرفتم   يرا از حام  مياخمو  نگاه

 .داد

 نداشت؟ يدشمن  يرهام با كس-

روز  نيهم به  تمام شد ذهنم  رفت كه طوفان   ی كه حرفش 

 :عکس فرستاده بود. با همان لحن هول گفتم ميبرا

 .رهام با اون بد نبود اون با رهام بد بود  يعنيطوفان...-

اند تخت خواب  ی به سرشانه ام من را رو   يبا فشار كوچک  يحام

 :و گفت

 .ی اريطوفان رو م نياسم ا شهيم  يچ ربخواب،هريشما بگ-
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دلخورو همراه با اخمم را دادم كه ماهان مخاطب قرارم    نگاه

 .داد

 ه؟يطوفان ك-

لب    ريبود ز  ستادهيدر فکر ا  واريهم كه همانطور گوشه د  رها 

 :گفت

 !وانهيد هي-

 :انگار كه موضوع برايش جالب شده باشد گفت ماهان

پور واجب شد كه خانم نواب هم باشند.حاال    انيپس جناب آر-

تونم با هردوتون مفصل صحبت    يمن چطور م  دييشما بفرما

 كنم؟

  ي بحث باز شود ناراض  نيمن به ا  ی پا  نکهيهم كه انگار از ا  او

 :باشد با اكراه گفت

 .منزل  دي اريب فيفردا شب تشر-
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 *** 

شب خيره مانده بود.   ي اهيشب گذشته  و نگاه او به س  مه ين  از

. فکرش در گذشته  دياز آن نوش  يرا باال آورد و كم  شيچا  وانيل

اش را نشان داده و حاال    ی كرد.امشب اوج نامرد  ي م  ري ها س

اش فرو ريخته وقلبش را مي فشرد .انگار   نهيدرون س  ی زيچ

ب تازه  مي كرد.در   ششده و صداي  داريآن وجدان خفته اش 

 .اتاق به صدا در آمد و هوشنگ بدون با اجازه او وارد شد 

 .وقته طوفان خان اومدن ريد د ي ببخش سيرئ-

 :به سمتش برگشت و گفت  آرام

 .تو اديبگو ب ستيمهم ن-

 .به در زد و وارد شد ی از چند لحظه طوفان ضربه ا پس

 .چهره او هم پنهان نبود غم

 .سالم-

 .نديمبل بنش ی تکان داد و با دست خواست رو ی سر
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 پسره چطوره؟ -

 :و گفت ديكش  شيموها اني م يدست كالفه

 !رفته تو كما-

 :اش نشست و گفت يصندل ی رو

 .پس شانس آوردن كه هنوز زنده است-

 .شد مانيانگار پش يبلند شود ول شي خواست از جا طوفان

 .نفهمن كار من بوده-

ها  پيپ لب  گوشه  گفتن  شيرا  با  و  نباش"گذاشت   "نگران 

 .زود تر خودت برو يعنيدستش را به سمت دردراز كرد. 

 .كه در چارچوب در قرار گرفت و دوباره مکث كرد طوفان

 كجاس؟  نيرژ-

 . را زمزمه كرد"خونش "لب ريز
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با لباس خواب  قرمز   يزن  ديكه پشت سرش بست نفهم  را  در

 .شد  سشيوارد اتاق رئ ياز در مخف

                             ** 

 ؟يحام-

 :بود جواب داد مي كه نگاهش به مستق همانطور

 جانم؟-

 :و آرام گفتم  دمي كش دميلکه قرمز لباس سف ی را رو دستم

 ..خب يخوام بترسما ول ي.نمترسميمن م-

انگشتم    ی فرمان بود را رو  ی كه رو  يحرفم آمد و دست  انيم

 .گذاشت

 .يترس و اضطراب نداشته باش  گهي قرار شد د-

 :كه گفتم يزده بود وقت جانيدانم چرا لحنم ه  ينم

 .سهيماهان پل  شهي باورم نم ی وا-
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خط ونشان   مياش نشست و با همان برا  يشانيپ  ی رو  ياخم

 :ديكش

 !كن ،تکراری ري رد امسرگ-

 لب گفتم   ر ينگاهش كردم و ز يچپ چپ

 .بنده خدا نيا ی برا  يخب حاال.چرا گارد گرفت-

خود را    يكه كم  يداد و من در حال  ی را تکان مختصر  سرش

 :كردم ادامه دادم يم کشينزد

 ..خوب بودا سمي تو لباس پل-

 :گفتم عيسرش به سمتم برگشت كه سر تند

 .ی تو بهتر يول-

 خته يبهم ر  ی در موها  يكالفه دست  ديلبم را كه د  ی رو  لبخند

 :و گفت  دياش كش

 .نيدرست بش-
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 :مغموم گفتم يحالت نشسته قبلم كه در آمدم با لحن به

 از؟ ين شيصبح برم خونمون پ شهيم-

 .ياستراحت كن دينه،با-

 :و گفتم دمياش كش  ی را روی بازو دستم

 شش ي. بزار پ شهي ون مبشنوه داغ گهيد يلطفا بزار، اگه از كس-

 .باشم

بازواش برداشت و همانطور كه انگشتانمان را  ی را از رو دستم

 :گذاشت وگفت  ش ي پا ی كرد رو  يدر هم قفل م

خونمون.من خودم االن وضعم    ارمشي دنبالش م  رميصبح م-

تونم تنها   ي. تورو هم نماميتونم ب  ي خرابه سمت خونتون نم

م  به   يبزارم.خواهش  هست  همه  به  حواست  كه  انقدر  كنم 

م باشه.قول  خودت   يحرف   دميخودتم  تا  نزنم  بهش  هم 

 !خونه  مي.چشات رو ببند تا برسيباش
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كه دستم    يدادم ودر حال  هيتک  نيماش  يصندل  ي را به پشت  سرم

دستان گرمش بود ،چشمانم را بستم.هنوز هم آثار    انيهنوز م

 .مانده بود يدر تنم باقآرامبخش ها 

 .حس نوازش صورتم چشمان خسته ام را باز كردم  با

 .ميديرس-

 .هم افتاد  ی چشمانم دوباره رو يلب گفتم ول  ريز "ياهوم"

 ؟ يشينم داريجان، ب لوفرين-

مرتبه همان آوا از دهانم خارج شد.چند لحظه سکوت شد   دو

شد حس كردم در    يم  نيداشت سنگ  ميكه پلک ها  نيوهم

هوا معلق شدم.با شتاب چشمانم را باز كردم كه متوجه شدم  

 :گفت ديدر آغوش او هستم.نگاهم را كه د

 .بخواب سيه-

ا  ترس از  ب  نکهيداشتم  بغلش  برا  ياز   عيسر   نيهم   ی افتم، 

 :را دور گردنش حلقه كردم و بهت زده گفتمدستانم 
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 .نتمونيب يم يکياالن  ؟يكن  يم کاريچ-

 :من را به خود چسباند و در همان حال گفت شتريب

 داره؟ ينصفه شب ب ي .آخه كننيبب-

 :كه ادامه داد يوقت داديغم م ی بو لحنش

 .خونه برم يتازه دارم عروسمو م-

قفل   نيا  هيقفل هم شد و او بود كه پس از چند ثان  نگاهمان

او بودم و   نيرخ غمگ  مين   رهيمن همچنان خ  ي را شکست. ول

چند شوك را پشت    يجهان عروس  ی گذشت،كجا  ياز ذهنم  م

در آغوش داماد به خانه    يهم لمس كرده و حاال با لباس خون

 ...رود   ياش م

 ی گذاشت.دستش را رو  ن يزم  ی من را رو  ميخانه كه شد  وارد 

 :كمرم گذاشت و گفت

 .دم كنم  ييتا من چا ريدوش بگ  هيبرو -
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ساعت كه   ميتکان دادم و به سمت حمام رفتم.پس از ن  ی سر

  ي بافت كج  دهي را گرفتم ولباس پوش  ميآمدم آب موها  رونيب

حام   ی رو كه خارج شدم  اتاق  زدم.از  ام  د  يشانه  كه    دميرا 

مبل به خواب رفته است.از اتاق    ی را در آورده و رو  راهنشيپ

 .انداختم ش يآوردم و آرام رو شيبرا ی خواب ملحفه ا 

شکسته    ليرا كم كردم و به آشپزخانه رفتم .سرراهم موبا  چراغ 

آنقدر   نشستم.  زي پشت م   ی كنسول برداشتم وبا چا  ی ام را از رو

برنامه واتس    ی را روشن كنم.رو   يكلنجار رفتم تا توانستم گوش

 وانه،چت يآن مردك د  ی ها  اميتوجه به پ   يآپ انگشت زدم و ب

 .بود  دهفرستا سيو ميرا باز كردم كه برا  ازين

م  يلو،هرچين- موبا  يزنگ  به  بود  لتيزدم  .االن ی خاموش 

كرد برات كه با آرامبخش   هيانقدر گر  ؟ماماني كن  يم  کاريچ

  ه ي.خواهر جونم توروخدا نگاه نکن بابا االن عصبانمشيخوابوند

 .رهيگ يها آروم كه بشه طالقت از اون مردك زن دار م 
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آمد را با دستم پاك كردم و   نيي كه از چشمم پا  ياشک  قطره

 .را باز كردم ی بعد سيو

 يعوض برات نه از اون طوفان    رميبم  ي.الهيدروغاشو باور نکن-

آورد ا  ی شانس  از  ايکي  نينه  اصال  اون    ني.  كجا  از  طوفان 

 شناخت؟  ي رو م ی ريکبيا

 :مکث كرد وبعد ادامه داد يكم

  يچي ه  شعوريطوفان ب  نينکن از ا  غيج  غيج  ادميحاال ز  نيبب-

ندار  ي.راستستين  ديبع زنم    يزنگ م  ي ؟هرچی از رهام خبر 

ادارهيبرنم جا  براش،به  سر    نکهي.دارم  بزارم  باال  طاقچه  من 

 .خواهرم هوو اوردن اون خودش رو گرفته برام

  دار يرا ب  يام حام  ه يگر  ی دهانم گرفتم تا صدا  ی را جلو  دستم

خبر از همه جا    يباشم كه ب  يدانستم ناراحت رهام   ينکند. نم

دلم   ايكند    يوبا مرگ دست و پنجه نرم م  دهيتخت خواب  ی رو
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  يي چه بال  نکهي ا  دني ا با شنكه فرد  رديآتش بگ   ی خواهر  ی برا

 .شود يسر رهام آمده حالش خراب م 

بخواب.  "كردم    پيتا  شيبرا  هيگر  با راحت  نباش  من  نگران 

  ر يخونمون.شبت بخ  ارتيدنبالت كه ب  اديصبح م  يفقط حام

 "زميعز

چا  يگوش رو  ی و  را  سرم  و  دادم  عقب  را  شده    ز ي م  ی سرد 

فکر كردم كه دخترش را رها كرد و رفت.به   ی گذاشتم.به پدر 

ا عذاب  و  كردم  فکر  گلو  نکهيرهام  باشد  طوفان  را   ميكار 

 دن يرا پاك كنم كه با د  مي.سرم را باال آوردم تا اشک هاديچسب

نفس   ستادهيدر چارچوب آشپزخانه ا  نهيكه دست به س  يحام

صورتش بود   ی كه رو   يام گره خورد. با همان اخم  نه يدر س 

 :گفت

 ؟يكن  يم هيگر ينشست  ی ديچشم من رو دور د-
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  ش يبه رو  ی بند  م يو لبخند ن  دم يصورتم كش  ی رو  يدست  تند

جا به من   نيتر  کيرا برداشت و درست در نزد  يزدم.صندل

 .قرار داد

م- اگه  برا  هيگر  گميمن  باش  نداشته   ی نکن،نترس،استرس 

 ليبهم تحو  يخنده الک   ينيب  يكه تا من رو م  گميخودم نم

 .ی بد

 :را در دست گرفت و ادامه داد دستانم

دونم تو االن ناراحت    يمن م  ؟ يچ  يعنينگرانتم    يفهم  يم-

 .تو خودت زينر ي! وليفهمم نگران ي،ميهمه هست

 .حرفش رفتم كه اجازه صحبت نداد نيب

 ..حا-

نشست  يچ  ؟االنيچ  يحام- كه  سرته  شب  يتو  عزا    ينصفه 

تو رهام دوست داريگرفت تو   شتريبمن    ی . هر چقدر كه  از 

 ز يعز  ستم؟رهامي من نگران داداشم ن  ی دوسش دارم.فکر كرد
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ن راض  يول  ست؟يمن  اونم  كن  عذاب   ستين  يباور  تو  انقدر 

 .يبکش

 :انداختم و با درد گفتم ن ييرا پا سرم

تو ذهن من هم رهامه هم بابامه   يرهامه ول  کي تو فقط    فکر

 ....و  ييبچش تو ی بابا گهي كه م هينيكه ولم كرد،رژ

 .گذاشت و وادارم كرد سکوت كنم ميلب ها ی را رو  انگشتش 

ا- با  موندن  قصدم  اگه  اعتماد كن.من  من  به  بهت   ن يگفتم 

 مون يكه تو زندگ  مي. پدر اوندادميدختره بود كه طالقش نم

فرصت بده وضع   کميفقط    ارمي مبه وقتش در    دوعونهيموش م

 .رهام بهتر بشه 

 :صورتم را كنار زد و گفت ی افتاده رو ی مو تکه

باباتم حرف- ول  ينم  يراجب  بزنم  كه   يم  ی كار  يتونم  كنم 

 .يرو احساس نکن  شي خال ی جا

 :زمزمه كرد  ني.در همان حديبوس يام را كه م يشانيپ
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 !يمن هنوز نمُردم كه تو ماتم گرفت-

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

زد و باعث شد چشمانم را باز كنم.    يم  ميپشت پلک ها  نور

كش  يدست د  دميبهشان  هم  دمي تا  شود.  تر  كه    نيواضح 

تکان بخورم دست دور كمرم سفت تر شد.   مي خواستم در جا

حا  ی صدا خواب  از  دور   ديشا  يمخمار  سال  چند  از    ی بعد 

 .را نوازش داد  ميبود كه گوش ها  ی ملود نيبهتر

 .بخواب-

ستبرش   نهيصورتم مماس با س  نباريزدم و ا  يچرخ   ميجا  در

 .بود

 .ر يصبح بخ-

عم  با بوسه  بسته  ودر    يشانيپ  ی رو  ي قيچشمان  كاشت  ام 

 :جوابم گفت

 .زدلميرعزيصبح تو هم بخ -



 
356 

 

 :را از حلقه دستانش آزاد كردم وگفتم دستم

 .ترسم زنگ بزنه به رها  يم از؟يدنبال ن  ی رينم-

 :را فاصله داد و گفت  شيپلک ها انيم يكم

 شروع شد؟ اتينگران ی باز صبح شد چشماتو باز كرد -

كردم    ی زيزد خنده ر  يحرص در آن موج م  يلحنش كه كم   از

 :و گفتم

به خدا حس مينکن حام  تياذ- م  ي.  دلم رخت  تو   ي كنم 

م دار  ي.كلمارستانيب  ميبر  ميخوا   يشورن.  تازه شبم    ميكار 

 ...ماها

سکوتم كرد سوخت و با چشمان   ی كه برا  ی از كار   ميها  لب

 :گفت   ري با تغ  ديگرد شده نگاهش كردم.سرش را كه عقب كش 

 شوند يپسره رو جلو من بدون پسوند و پ  نياسم ا  اديخوشت م-

 .يگ يم
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 :در آن بود گفتم كه بهت يلحن با

 ؟ی كرده تو باهاش لج شد کاريوا،نه به خدا.اصال مگه چ-

 :گره دستانش فشرد و گفت اني من را م يكم

 .دستش رو زن من بلند شده-

 :كردم و گفتم  شيصدا كشدار

چقدر    يدون  يبه كارش فکرم نکردم.م   گهي!من اصال ديحام-

 حال خواهرش بده؟

 :كه گفت ي گونه ام نشست در حال ی بوسه اش رو نبار يا

 .رمي دوش بگ   رميشه،مي مهم ذهن منه كه پاك نم-

نکرد تا چپ چپ نگاهم را حواله اش كنم.حوله اش را    صبر

 .برداشت و وارد حمام شد

                          **** 
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و حاال او به    ميبود كه صبحانه مان را خورده بود   يساعت  مين

ن بود.مدا  ازي دنبال  برفته  نگاهم  م  نيم  ساعت  و  واحد   ي در 

  ی فشار  چيقبل از رفتن خواهش كرده بود كه ه  ي. حامديچرخ

با صدا  اورم يبه خودم ن او اعتماد كنم.    د يچرخش كل  ی و به 

از صورتم پر شدم.از    لندب  مي از جا  عيو سر  ديداخل در رنگ 

م هم  فاصله  صدا  يهمان  ها  ی توانستم  زدن  را   از ين  ی غر 

 .بشنوم

ندس خدا بخواد؟اون زنت كه نکشتش؟اصال چرا  خواهرم كه ز-

 اد؟ يصداش نم

باعث شد از آشپزخانه خارج شوم و به آن   يكالفه حام  ی صدا

 .سمت بروم

 !دادشم چارهي. بگهيد يبرو تو.مخ  برام نزاشت ايخانم ب ازين-

برگشته و   يبه سمت حام  ازيكه ن  دميشدم د  کيدر كه نزد  به

 :ديگو يآمد م   شيكه برا يبا سر وگردن
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 .شده  ميداداشتون كجا قا ستيمن معلوم ن چارهيب-

 .و با دست من را نشان داد ديكش يقي نفس عم يحام

 .و سالم حيخواهرت صح ايب-

 .بنشانم و خوش آمد بگم ميلب ها ی رو ی كردم لبخند يسع

 .زميسالم عز-

 .مدرا كنار در گذاشت و به سمتم آ  فشيك

 .شوهرت نفس نزاشت برام  نيخواهر جون؟ا يسالم خوب-

افتاد.دستم    يباال رفته حام  ی پشت سرش نگاهم به ابروها   از

 .كردم تشيرا پشت كمرش قرار دادم و به سمت مبل ها هدا

 .ارميبرات شربت ب نيبش ايب-

 ي كه به سمت مبل ها رفت،من هم به آشپزخانه رفتم وحام   او

 :دادم و گفتم نتيام را به كاب هيهم پشت سرم آمد.تک

 .ميبگ ی چطور-



 
360 

 

 :را دو طرفم گذاشت و گفت  دستش

 .نگران كننده نباشه  يکنيانقدر كه تو فکر م  دي آروم،شا  يليخ-

خواست فکرم را به زبان    يگرفتم دلم نم  ی را به باز  انگشتانم

 .بود تي واقع يول اورم يب

 ؟ ياگه..اگه..رهام برنگرده چ-

پ  سکوتش ادامه  با صدا  دايكه  بر جا  ازين  ی كرد    مان يهر دو 

 .م يشد خکوبيم

 رهام كجا رفته؟-

 ده ي كنار رفت و تازه توانستم صورت رنگ پر  م ياز جلو  يحام

 :خودش ادامه داد دي.سکوت ما را كه د بنمي را بب  ازين

 د؟ي زن يشده؟چرا حرف نم يچ-

 :گفتم يلرزان  ی قدم جلو رفتم و با صدا چند

 ... نيبب-



 
361 

 

 .زد  يكالمم آمد و انگار با خودش حرف م انيم

 لو؟خب يناراحت شده رفته؟آره ن  شبيد  ی نکنه به خاطر دعوا-

ناراحت خواهرم بودم  هرچقدر اون ناراحت برادرش بود منم 

 .آخرشم وسط حرف من تلفن رو قطع كرد 

 .انداختم كه به كمکم آمد يدرمانده ام را به حام اهنگ

 .ستين يكن ي جان اونطور كه تو فکر م ازين-

درگلو  بغض كرده  خوش  وقت  شيجا  شدم  متوجه  كه   يرا 

 :ديپرس

 ...نکهيرفتن؟جز ا ی تونه داشته باشه برا  يم يليچه دل-

 :گفت عيكند و سر لياجازه نداد جمله اش را تکم يحام

 .رفته،رهام تصادف كرده  يينبود كه جا ني ا لوفريمنظور ن-

 انيكردم و دستان سردش را م   ي ط  ازي قدم فاصله ام را با ن  دو

 .آخر را زد  ري ت يدستم گرفتم كه حام
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 !االن تو كماست-

 :كرد و گفت ی خنده ا تک

 د؟آره؟ يگ يدروغ م-

  ي با اشک چشمانش در تضاد بود وقت  شيلب ها  ی رو  خنده

 :كه رو به من گفت

 لو؟ين گهيراست م-

را   غميكه ج  شيسرم مصادف شد با تا خوردن زانو ها  تکان

 :بلند كرد

 !ازين-

                        ** 

 .نشود نيبازواش را گرفتم تا پخش زم ري سرعت ز به

 .نيجان من رو بب ازين-
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كرد و با   يشوك بود و مانند ماتم زده ها نگاهم م  چشمانش

 .زد يلب حرف م  ريخودش ز

 ...منه..آره..؟ ريتقص-

من هست.با عجله كمکم    ی رو  ازيتمام فشار ن  ديكه د  يحام

و به سمت مبل ها برد.به    ديكش  رونيرا از آغوشم ب  ازيكرد و ن

  يوقت  ديلرز  يبرداشتم. دستانم م  يوانيرفتم و ل  نت يسمت كاب

. كارم كه تمام شد،با ختمير  يمشت پر از قندم را داخلش م 

  ر يگ  ی پادر  ی به لبه    ميشدم كه پا  يسرعت داشتم خارج م

كم و  محتو  يكرد  نگاه ختير  ني زم  ی رو  واني ل  اتياز   .

 :حركتم باال آمد و گفت نيبا ا ي سرزنشگر حام

من بمونم   نيزم  ی مونده تو هم بخور  نيآروم باش. هم  زميعز-

 .و شما دوتا

ن  منتظر سمت  به  را  سرش  و  نماند  من  مهبوت   ازيجواب 

 :چرخاند. چند بار آرام به صورتش ضربه زد و گفت
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 .يهست ی . تودختر قوفتادهين يجان.هنوز كه اتفاق ازين-

نشستم و دستم را دور شانه اش حلقه كردم.به زور   كنارشان

  يكه انگار كم  ختم يآب قند را در دهانش ر  عي چند قلپ از ما

 :كه بريده بريده گفت ديخون به مغزش رس

 .كردم ي... من ....بود.من داشتم دعوا مريتقص-

 .و ادامه داد   ديكوب  يزد و دستش را با مشت به شانه حام  يهق

سر اون داد زدم. من بدون رهام   يبه خاطر تو و اون زن عوض-

 .يچيه   ستمين  يچيه

رفت و حركاتش پرخاشگرانه شده    يرفته رفته باال م  شيصدا

ه حرف  چيبود.  آرام    يتاكم  مينزد   يكداممان  را  خود  بتواند 

 ي برود ول  يكند.خواست من را هم كنار بزند و به سمت حام

ام نشست.    نهيقفسه س   ی حواسش نبود كه آرنجش محکم رو

ول   "آخم"  ی صدا بود  حام  يآرام  سمت   ي نگاه  به  را 
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فرصت   ازين  يگرفت ول  ياز نگران  ی را هاله ا  چشمانشچرخاند.

 :دي كش غيرو به او ج باي نداد و تقر

بم- رهام  اگه  چ   ره يحاال  و هوس   کاري من  هوا  خاطر  كنم.به 

 ...تو

 :و روبه او تشر زد  ستاديهم متقابال ا يحام

سنگش رو    ی كه دار  يخانم مراقب حرف زدنت باش. اون  ازين-

س ا  يزنيم  نهيبه  از  منه.پس    نکهيقبل  برادر  باشه  تو  نامزد 

 .بره ني نکن. نزار احترام ها از ب يمسائل رو با هم قاط

  ان يهمانطور گر  ازيبلند شدم و به سمت آن دو رفتم. ن  ميجا  از

 :به سمتم برگشت و گفت

 .مارستانيبرم ب خواميمن م-

 :و گفتم دمي به صورتش كش يدست

 داخل  دنيمارو هم راه نم  يدلم،االن عصبان   ز يآروم باش عز-

icu. 
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دستان قدرتمند    انيرا بلندكرد تا بازعقبم بزند كه م   دستش 

 :ديكش  ادياو بود كه فر نباريقفل شد و ا يحام

 .نکوب رو قلب زن من ي!هازين-

حام  او سمت  به  و  كردم  ول  از    ی ا  يرا  صورتش  كه  رفتم 

 :لب زدم يسرخ شده بود. با نگران تي عصبان

تو آروم    کميولش كن. حالش بده  توروخدا    يجان..حام  يحام-

 .باال  رهي باش فشارت م 

خود را آزاد كرد و    عيسر  ازيشل شد كه ن  يدستانش كم  قفل

 :گفت  يرفت و در همان حال عصب فش يبه سمت ك

 .جان يآره خواهر ساده من، صداش كن حام-

 :برگشت وادامه داد  ديدر كه رس به

ب- اسم  بگ   مارستانيفقط  واد يرو  بعد  بگو   نيسي.  تو  شب  تا 

جان، خواهر من    يحام  يجان اونم بگه جانم. آها راست  يحام

 ...کبياون زن ا ايكنه  يقشنگ تر صدات م
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گرفت    زي خ  ازيصبرش انگار تا همان جا بود كه سمت ن   آستانه

 .انداختم شي لوو من با وحشت خود را ج

 .توروخدا. چتونه شما دوتا  ی وا-

 :برگرداندم و گفتم ازي را سمت ن سرم

ن- كه  نگرانشازيواقعا  تو  فقط  نکن  فک  بي.   تو  از  ما    شتر ي. 

  اد ياز دهنت در م  يپس بفهم چ  ميست يكمتر ن  م،ينگرانش نباش

 .دينگاه كن  گهيتو چشم همد يكه فردا بتون

 :كه گفت يرا به بغض داد وقت  شيخشمش جا نبار يا

 .كنم داي گردم تا پ يانقدر م د ي خوام اسم هم بگ ياصن نم-

دستش متوقف    يحام  ی جد  ی در را باز كند كه با صدا   خواست

 .شد

 .كه من نگفتم يتا موقع رهينم رونياز در ب يكس-

 :گفت لجوجانه
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 !به خودم مربوطه-

ن  به سمت  خو  ازيسرعت  اتاق  به  كه  همانطور  و  اب رفتم 

 :كردم گفتم يم تشيحما

 .ميساعت مالقات باهم بر ی عصر دميقول م-

 ی باعث شد چشم غره ا   يحرف حام  ميديدر اتاق كه رس  به

 .كنم بشينص

 !قول نده ي.الکيكن يخونه استراحت م يمونيشما م-

                       ** 

خواباندم.آنقدر در بغلم هق زد كه انگار   ديرا با زور پوكسا  ازين

پشت سرم بستم و به   يشد.در اتاق را به آرام  هوشيخودش ب

داده بود. از    هيسرش را تک  يرفتم كه حام  ييسمت مبل ها

قرمز شده اش گذاشتم و در    ي شانيپ  ی پشت سر دستم را رو

 :گفتم يدادم با نگران  يكه ماساژ م يحال

 كنه؟  ي..سرت درد ميحام-
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غرق خونش دلم را    يمشک  ی ها  ی را كه باز كرد گو  چشمانش

 .مبل كنار خودش نشاندم ی لرزاند. دستم را گرفت و رو

 .ی بخور  ارميب ی زي چ هيبزار برم -

 : كه گفت ياز درد خش داشت وقت  شيصدا

 .برو عقب بخوابم رو پاهات  کم يخوام. ينم-

گذاشت    ميپاها  ی را روخود را جا به جا كردم و او سرش    يكم

 :و ادامه داد

 !با دستات معجزه كن ميمثل قد-

 :اش بردم و گفتم ي پركالغ  ی تارها انيرا م  دستم

 ؟ی د ينخواب شبيد-

 .چشمان بسته جواب داد  با
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تو به   يجلو چشم.ول  ومديبستم رهام م  يچشم م  ينه،هرچ-

  دم ي خاطر آرامبخشا زود خوابت برد.منم انقدر راه رفتم وچرخ

 .تخت  ی آفتاب طلوع كرده بود اومدم رو گهيد

 :را باز كرد و گفت  شيها پلک

 دردت اومد؟ -

 :كه گفتم يداشت وقت يحالت پرسش لحنم

 ؟يكِ-

 :ام گذاشت و گفت نهيقفسه س ی را باال آورد و رو  دستش

 ..ازيهمون موقع كه ن-

 :حرفش رفتم و گفتم نيب عيسر

 نه..نه -

را مطرح كنم    دو ول  ايدل بودم سوالم  به   دميترس  يم  ي نه. 

 .حال بداش دامن بزنم
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 ؟يبگ ی خوا يم يچ-

ت  ي كوچک  لبخند رو  ينيزبي از  ها  ی اش  در    ميلب  و  نشست 

 :جوابش گفتم

 ..يعني..يچيه-

 :شد و گفت ی جد

 .زم يبگو عز-

 :دمي چشمانم را بستم و تند پرس يلحظه مکث كردم ول چند

م  يموقع- درد  تو سرت  و  بود  زنت  اون  برات    يكرد.ك  يكه 

 داد؟  يماساژم

  دمم يشد چشمانم را آرام باز كردم كه د  يكه طوالن  سکوتش

م نگاهم  لبخند  رو   يبا  نشست.   ميپاها  ی كند.از  و  شد  بلند 

 .دميخواب شي پاها ی من بودم كه رو نبار يا
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آرامش بخش تو نبود سردردام برام مثل   ی كه دستا  يموقع  از-

 !عذاب رو دوست دارم نيبا تو ا يعذاب بود ول

  م يلحظه بود كه حرفش دلم را گرم كرد و بوسه اش لب ها  آن

 .دي را به آتش كش 

دلم را   زشير  ی هق ها   ی را باز كردم و وارد اتاق شدم.صدا  در

تخت نشستم.دستم   ی سوزاند. به سمتش رفتم وكنارش رو  يم

.سرش را به سرعت از  دميمانندش كش  شميابر   ی موها  ی را رو

 :دي آورد و پرس رونيب ربالشتيز

 م؟يبر-

 :زدم و گفتم ي نيغمگ لبخند

 .بخور ی زيچ  هي م،اوليريم-

زد.در    شيرا پشت گوش ها  شيست وموهاتخت نش  ی رو  عيسر

 .جواب داد نيهمان ح

 .مي،فقط بر رميبه خدا س-
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 :تکان دادم و گفتم ی سر

 .باشه كارهات رو بکن من هم حاضر بشم-

 ی رو دهيرا دراز كش ياتاق خواب خودمان كه برگشتم حام به

از كمد مانتو و شلوارم را بدميتخت د كه    دميكش  روني.آرام 

 .برداشت شي پلک ها ی دستش را از رو 

 كجا؟-

 :كه گفتم يوقت ختمي التماسم را در نگاهم ر تمام

 ..باور كن حواسم به خودم هست گهينکن د تياذ يحام-

شد زمزمه پر از حرصش در گوشم   يتخت كه بلند م  ی رو  از

 :نشست

 ؟ی حرف گوش كرد يبکن.كِ ی خوا  يهركار م-

                      *** 
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از تفنگ  ري مانند ت ازيترمز كرد،ن  مارستانيب ی كه جلو  نيماش

توجه به ما از در    يكردم كه ب  شي رها شد.چند بار بلند صدا

 :چرخاندم و شتاب زده گفتم يوارد شد.سرم را به سمت حام

 .زود ايو پارك كن ب نيماش-

 كه گفت دميرا شن شي شدم صدا ادهي كه پ نيماش از

 !ندو-

 دا يرا پ  از ي چرخاندم تا ن  يطور كه سرم را به اطراف م  نيهم

ا مهران  عمو  كنار  كه  نشست  بابا  نگاه  در    ستاده يكنم،نگاهم 

 .بود

با من كرد    روزيكه د   ی انه؟كاريدودل بودم كه جلو بروم    يكم

شد. در افکارم سرگردان    يها از ذهنم پاك نم  ی زود  نيبه ا

از رو بابا هم   يرفت. دست  ير نم كنا  ميبودم ونگاه قفل شده 

را كم   ی كمرم نشست وصدا  ی گود  ی رو دلم  اش   ي پرجذبه 

 :قرص كرد
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 .زميجلو عز ميبر-

سالم   ی بلندش هماهنگ كردم.با صدا  ی را با قدم ها  ميها  قدم

از او   تيسر عمو مهران هم به سمت ما برگشت. به تبع يحام

لب بود در    ريكردم كه جواب بابا به جفتمان ز  يمن هم سالم

 :عوض عمو به سمت من آمد و گفت

 ؟ی سالم دخترم،بهتر-

شده بود نگاه   ري شب ِچند سال پ  کيچهره اش كه انگار    به

 :كردم و گفتم

 .يبله مرس-

 :به كمرم وارد كرد و گفت ی فشار يحام

 .و رها  ازين شي برو پ-

 .ديپوزخند بابا نگاه هر سه مان را سمت خود كش ی صدا
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نکردم و با كمي دلخوری به طبقه باال رفتم. داخل    ی ا  توجه

 .نشسته بود  يصندل  ی كه رها رو دميراه رو د

 !رها-

 .بلند شد و خود را در آغوشم انداخت  يصندل ی رو از

 .طاقت ندارم گهيلوفر،دين ی وا-

 :و پر از بغض گفتم  دميشانه اش كش ی را رو دستم

 روز ها هم.خاله كو؟ نيا شهي.تموم م زميعز شهيدرست م-

 :من جدا شد و گفت از

 .باز فشارش افتاد مجبور شد سرم بزنه-

 .بود دهيتخت خواب ی بود كه رهام داخلش رو ی به در نگاهم

 تونم منم برم تو؟  يم-

 .وشه چشمانش را پاك كرد تکان داد و اشک گ ی سر

 .روني كه اومد منم اومدم ب ازيمن هم داخل بودم.ن-
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توانستم   يزد.نم  يرفتم.قلبم در دهانم م  يكه م icu سمت  به

. پشت در رسيدم واز  نميتخت بب  ی شاداب را رو  شهي رهام هم

 :شد  يم دهي شن شي هم صدا  نجايا

نداشت- بد  ی ايب  يحق  عادت  خودت  به  و  .حق ی وبر  ی من 

ا  ی ندار برا   نيرهام.ما  پا   موني خوشبخت  ی همه  و  دست 

حام  لوين  يگفت  شبي پر  ادتهي.ميزد و   يو  خونه  سر  برن 

 شه؟ ينوبت ما م شونيزندگ

 :زد و من هم با او بغضم شکست يهق

رهام غلط كردم سر تو به خاطر داداشت داد زدم.اگه خوب  -

 .كشه ياب وجدان من رو م عذ نيا ی اگه برنگرد  ينش

از ديدن رهام خوابيده روی تخت بند دلم    وارد  اتاق شدم و 

پاره شد.چه كرده بودن با برادر من كه با سر باندپيچي شده و  

دست و پای گچ گرفته وصورت زخمي و كبود روی تخت فارغ  

پاك كردن اشک   ی برا  يتالش  چياز اين دنيا خوابيده بود .ه
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  ی رو  بايكه تقر ی ازيتم را دور شانه نصورتم نکردم و دس  ی ها

 .به سمتم برگشت هيرهام افتاده بود حلقه كردم كه با گر

بهش بگو من بدون اون مثل جنازم،بگو بلند بشه تا من    لوين-

 .رمي روح بگ

از حد توانش بود.ناگهان   شتريخواهر كوچکم ب   ی درد برا  نيا

 .ديكش غيكنترل خود را از دست داد و ج 

 .ی ندار ،حقی ريبم ی تو حق ندار يلعنت-

حام  از شدم  متوجه  چشم  در    يگوشه  چهارچوب  در  هم 

 .شود يو مانع ورود پرستار م   ستادهيا

را بند بازو اش كردم و با لحني مخلوط از اشک و بغض    دستم

 :گفتم

 .اينطوری هيس،آروم عزيزدلم.نکن -

 :.با هق زد جيگرم را سوزاند  ازيحرفي كه ن 
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 !من بهش نگفتم چقدر دوسش دارم لوين-

و با هم از ته دل چند دقيقه اشک    دمشيدر آغوشم كش  محکم

 ی بود. باصدا  ري وصف ناپذ  ميكه در دل داشت   ي . حسميخت ير

.نگاهم به ميكه بلند شد، شوك زده از هم فاصله گرفت  يبوق

 .شدي هموار م  ی گري پس د يک يبود كه خطوطش  ينوار قلب

پرستاری كه كمي دور شده    اديبا فر  يو حام  د ي كش  غيج   ازين

 .بود را صدا كرد

كش  ی صدا مانند  دستگاه  ممتد  رو  دنيبوق   وار يد  ی ناخن 

كرد. هجوم پرستار همراه  پزشک را به   يم  کي اعصابم را تحر

خشک شده    ميمانند برق گرفته ها در جا  يول  دم يداخل اتاق د

از رو  ی بودم.لحظه ا ام  برده  .  شدي نم  تورجدايمان  ی نگاه مات 

بود كه از او داشتم و   ريفقط تصو  يپرستار به سمتم آمد ول

سوت بود.عرق،صورت دكتر را پوشانده    ی پر از صدا  م يگوش ها

از باال  د يمحکم من را عقب كش  يبود. دست انگار    ي برج   ی و 
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دكتر "ستار كه گفتپر  ی سقوط كردم و صدا ها واضح شد.صدا

داد  ضيمر از دست  بطالن"ميرو  تمام خواسته   يخط  بر  بود 

 !مانيها

 يي و با صدا  دميچرخ   يبستند،به سمت حام  مانيرا كه به رو  در

 :كرد گفتم يم انيب يام را به خوب  يدرون شيكه تشو

 .توروخدا.خودت برو تو ي...حاميحام-

آن را   يكه به سخت  يبار بود كه اشک چشمانش وبغض  نياول

 .دميد يكرد را م يمهار م

  ن يكه در ب  يبود وقت  ميها  ديتمام ام  انيانگار پا  شيصدا  لرزش

 .دم يشن يم ازين يدر پ يپ ی ها غيج

 .س،آروميه-

دادم   يرا از دست م  يداشت كه داشتم كس  ياز من   يتوقع  چه

برادر  از  كم  ام  ينداشت.م  ی كه  حرفم  بود    يواه  ديدانستم 

 :رفتم و گفتم انيوحشت زده و گر ازيكه به سمت ن يوقت
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 ...تونه مارو ي..مگه مشهيخوب م-

خواهرم   يبغض درد  شد.  ام  جمله  ادامه  از  مانع  كه شکست 

 .نشست نيزم ی و رو اوردي بزرگ بود كه تاب ن ی اديز

كردم كه نبض نداشت و دكتر مدام   نگاه  يپنجره به رهام  از

شوك را باال ببرند. مثل جنون زده ها    زانيم  د يكش   يم  اديفر

 :زدم  اديو فر دميكوب  شهي با مشت به ش

 ...رهام..تحمل كن..توروخدا-

آمد   ياز دستم بر نم  ی ام كار  چارهيخواهر ب  ی التماس ها   ی برا

توانستم   يخودم هم نم  يو در مقابل او سکوت كرده بودم.ول

ا از خواهش والتماس ها  ی لحظه  بردارم.لحظه آخر    ميدست 

بي فروغ دكتر باعث    د،چشماني كش  يكه پرستار پرده اتاق را م

 .برود  نياز ب  هممانده بود    يكه در تنم باق  يشد همان ذره جان

                       *************** 
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و حالم را دگرگون    ديچي پيام م  ينيب  ريحلوا  ز  گالب و  ی بو

شدم تا هم    يلحظه كر م   نيخواست در ا   يكرد. دلم م   يم

ام را از دست   ييايها را نشنوم وهم شامه بو  هيزجه و گر  ی صدا

 ی بر سرم آوار شده.لباس ها  يبت يدادم تا نفهمم چه مص  يم

. هر  ردك  يرا جارو م  نيزم  ی رو   ی خاك ها  بايام تقر  يمشک

كه دورتر    يزد و به من  يخودش زجه م  ی كس در حال و هوا

 ني زم   ی بودم حواسش نبود.مردها تابوت را رو ستاده ياز همه ا

داخل قبر رفت. با سالم و صلوات جنازه را   يگذاشتند و حام 

حركت از شوك خارجم كرد    نيسمت قبر روانه كردند و انگار ا

وردم كه سر  خ  ني. كنار قبر با زانو زمدميكه به آن سمت دو

چرخ  يحام سمتم  را   ی .سر دي به  لحد  سنگ  و  داد  تکان 

 .بلندم فلک را كر كرد غيجنازه بگذارد كه ج ی برداشت تا رو

—————————————————— 

 .شود يجنازه م یخاك رو ميمستق زشياست كه مانع ر يلحد:سنگ سنگ

                   *** 
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  ی از هم فاصله گرفت.سُر خوردن قطره ها  ميوحشت پلک ها  با

را    يكس  نکهيكردم. ازا  يكمرم احساس م  ركي ت  ی عرق را رو

تخت بلند شدم و سِرم    ی نگران وشتاب زده از رو  دم يدورم ند

 .دمي را از دستم كش 

 ش ي خال  ی جا  دنيو از د  دم يكه رهام قبل آنجا بود رس  ياتاق  به

 .سست شد مي تخت پاها ی رو

 .خانم..خانم-

 ن ينشوم.در همان ح  نيگرفتم تا پخش زم  واريرا به د  دستم

 :گفتم ي سرم به سمت پرستار برگشت و با لحن لرزان

 بله؟ -

توب  دستش لحن  با  و  كرد  حلقه  كمرم  دور  ا  خيرا    ی كننده 

 :گفت

  يم  چارهي شوهرت ما رو ب  ؟االنی از جات بلند شد  يچ  ی برا-

 .كنه
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 :گفتم دهيراه رفتن ممانعت كردم وترس  در

 كجاس؟ ديدون ياتاق نم نيا ماريب-

 :كه گفت يبود وقت ياز هر حس ی عار لحنش

تموم كرد؟ اوا چت   ش يساعت پ   ک يكه    يهست  يهمون  ليفام-

 . خانم؟نيبش ايشد ب

 .د يانگار در گلو خفه شده بود كه نشن ميصدا

 .؟ ی چ.. -

ا  ی قدم ها   ی صدا  ي ول  دميشن  يرا م  ی محکم و شتاب زده 

 .از لبانش خارج شود  ی لبان پرستار بود تا كلمه ا  خيچشمانم م

 !لوفرين-

چشمانم   ی از جلو  ديآ  يبه سمتمان م  يحام  ديكه د  پرستار

نگاه من هم با عقب رفتنش كش آمد. او كه    يعقب تر رفت ول 

ا  ميپاها  ی جلو فاصله  زد  پرستار    ن يب   ی زانو  و  من 
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  ي رد غم  چيكردم كه ه  ينگاه م  يانداخت.مبهوت به چشمان

حرف از زبان   ی كلمه ا   ديكه د  يشد. حام  ينم   دهيدر آن د

 :روبه پرستار گفت د يآ يمن در نم

شده؟ مگه نگفتم چند لحظه حواستون باشه تا   ی نطوريچرا ا-

 .من كار هام رو انجام بدم 

 :گفت يود با مِن مِنكه از لحن او دستپاچه شده ب پرستار

...من ...فکر..كردم خبر دارن فوت شدن.برای همين   ديببخش-

 .گفتم بهشون

پر از   ی لب زمزمه كردم كه صدا  ري كلمه فوت شده را ز  دوباره 

 .دميرا شن  يحام ران ي حرص و ح

هم    يسر كارتون .دست ك  ديبر  دييفوت شده خانم؟ بفرما  يك-

 . ني جان؟ من رو بب  لوفريسپردم.ن

  دنم يمانع از نفس كش  يخشک شده بود و انگار دست  ميها  لب

 .شد يم
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از پ   لوفر،رهامين- خودش   شيحالش خوبه.بهوش اومده! االن 

 .اميم

 :و لب زدم دياز گوشه چشمانم چک ياشک قطره

 !يگيدروغ..م-

داشتم به او هم اطالع    ی نبود و كامال خبر  يام پرسش   جمله

 .دادم يم

من  سر  از و  بلند شد  مثل    ي زانو  رو  کي را كه   ی تکه گوش 

 .افتاده بودم،بلند كرد  يصندل

 .تموم شد زي . همه چنشيخودت بب ميبلند شو بر-

استفاده كرد و من الل شده    ياز خلوت   ميآسانسور كه شد  سوار

 .ديرا در آغوشش كش

 !يلرزونيشد دوبار كه تن و بدن من رو م نيا-



 
387 

 

  يدادم و چشمانم را بستم تا كم  هيستبرش تک   نهي را به س  سرم

 .شود قيتزر ميآرامش به سلول ها

 .دميبهت نم ی كار چيهفته حق ه کيتا -

ا  تنها از    ی كلمه  از دهانم خارج    يسکوت طوالن  کيكه بعد 

 .بود "سيه"شد،

و به سمت راه    مياعالم طبقه از آسانسور خارج شد  ی صدا  با

ها   ييرو خانواده  دور  از  د  مانيرفت.  راهرو  ته  با    دميرا  كه 

زدند و آن ها هم متوجه ما شدند.   يبا هم حرف م  يخوشحال

به سمتمان   ی بلند   ی رها از آن ها فاصله گرفت و با قدم ها

 .آمد

 .زميعز يخوب-

  یتنها به تکان سر  نيهم  ی كس را نداشتم.برا  چيه  حوصله

ا  ياكتفا كردم.حام  انگار متوجه  بود كه   يحوصلگ  يب  نيهم 

به    ريبه خواهرش زد و سمت اتاق راه افتاد.اتفاقات اخ   يحرف
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كرده بود كه دوست داشتم زود تر از    رانميخسته و و  ی قدر

خودم    ی گوشه تنها برا  کيراحت شود و برم    الميبابت رهام خ

 .بمانم

 !خواستم يكردن نم يزندگ  نطوريرا ،ا يزندگ من

بسته    در چشمانش  كه  افتاد  رهام  به  نگاهم  شد  باز  كه 

 :بود.لرزش صدايم هنوز خوب نشده بود وقتي كه گفتم

 چرا چشماش بستس؟ -

 :با آرامش جواب داد يحام

 .دهيخواب-

گذاشتم كه از ترس سرد    يدست  ی رفتم و دستم را رو  جلوتر

 .شدنشان مُرده و زنده شده بودم 

اش شدم و    رهي مشتاق خ  با نگاه نم زده  ديكه پر  شي ها  پلک

عشق خواهرانه ام   ميچشمانش را باز كرد.صدا  ي او پس از مکث

 :كه گفتم يوقت زديم اديرا فر
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 !رهام -

 :لحظه در سکوت نگاهم كرد و گفت چند

 !شما-

 :لحظه در سکوت نگاهم كرد و عاقبت گفت چند

 !شما-

 .در نگاهش نبود نگاه كردم يحس  چيكه ه ييزده به او بهت

 ر..ها..م-

 :كرد،پاسخ داد يكه با نگاه نافذش نگاهم م همانطور

 !شناسمتونينم-

 .از تعجب به خود گرفته بود يهم رنگ يحام ی صدا

 !رهام يگيم يچ-

 :د و در همان حال گفتم آم  نيياز گوشه چشم راستم پا  اشک

 .ستين ادشيفقط..من.. رو -
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 ي كمرم و نشست و در حال  ی رو  تيبه نشانه حما  يحام  دست

 :كرد با اخطار روبه رهام گفت يكه نوازش م

 !شه يدرست م-

  مان يخنده بلند رهام نگاه هر دو  ی اش كه تمام شد صدا  جمله

 :گفت ديخند ي.همانطور كه مديرا سمت خود كش

 ... بوديعال..افتيق-

حام  يآرام  مشت توسط  بلند  "آخش"كرد،  افتيدر  يكه  را 

 .كرد

 پام چالغ شده؟ کي ی نطوري هم ينيب ينزن داداش.نم-

 .نشان دهنده حرص درونش بود يحام لحن

بهش دست داده    يحقته!زن من به خاطر تو دوبار حمله قلب-

 !نمک ي؟بيكن يهم م يبعد تو باهاش شوخ
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 ي پ  ی اندازه ام اشک ها  يب  يخوشحال  ی دانستم چرا برا  ينم

 .كرد  س يام گونه ام را خ  يدر پ

 .موضوع كرد نيرا هم متوجه ا يبود كه حام رهام

 !كردم  يخدا شوخ لوفر؟بهيشد ن يچ-

دور شانه ام حلقه شد و من را به   تگرشيدستان حما  نبار يا

 .خود چسباند 

 !ارم يرهام فقط حالت خوب بشه تو،حالت رو جا م -

 :حرفشان رفتم نيب يلحن پر از بغض با

 ...شي كه دو ساعت پ ي!همونشهيباورم نم-

.آن ها سکوت كردند و من "مُرد"ميزدم و نتوانستم بگو  يهق

 :با حذف آن كلمه گفتم

 !يكنم خوابم حام ي.حس مهخند ي حاال نشسته داره م-

 .شکرت  ايخدا
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                        ** 

و چهار ساعت    ست يب  دي. رهام باميسکوت به خانه برگشت  در

چک شود. امشب قرار بود ماهان   تشيماند تا وضع  يم  گريد

مبل    ی رو  ميبود  دهيكه رس  ي. از موقع ديايبه خانمان ب  ی ريام

تک را  و خسته سرم  بودم  نم  هينشسته  بودم.  دانستم    يداده 

برادرم را    رگروز!هم م  نيبهتر  ايروز به نامم    ن يامروز را بدتر

 ی بودم هم خدا لطفش را شامل حالم كرده بود. با صدا   دهيد

 .خمارم را باز كردم  ی پلک ها  يحام

 .بلند شو لباسات رو عوض كن -

بودم    ی زيمن هنوزنگران آن چنگاهش برگشته بود و حاال    برق

 .بود دهيكه روزش فرا رس

 .حال ندارم-

 .كه به سمتم آمد  يدر رفتارش بود وقت طنتيش

 ارم؟ يمن برات در ب ی خوا يم-
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. نا خودآگاه بود دياخم نگاهش كردم تا حساب كار دستش آ  با

 :دميپرس  ی با لحن سرد يوقت

 بچه؟  هيدنبال قض ی ريم يك-

نگاهم كرد و بعد    يكرده بود كه چند لحظه سوال  انگارفراموش

 .دي كش شي موها انيدستانش را كالفه م

 !فردا-

ا  ميجا  از از  افتادم.من  راه  حمام  سمت  به  و  شدم   ن يبلند 

 !دميترس يم امده ين ی فرداها

برداشتم و    يباسچوب ل  ی شالم را از رو  فونيزنگ آ   ی صدا  با

 ی جلو  ي حام  دميانداختم. از اتاق كه خارج شدم د  ميموها  ی رو

است. كنارش قرار گرفتم و او دستانش را    ستادهيدر به انتظار ا

از آسانسور    نيدور كمرم حلقه كرد كه  در همان ح ماهان 

كه وارد    مانطوركه او ه  ميكرد يخارج شد.سالم و احوال پرس

 :شد گفت يم
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 .مزاحمتون شدم ديببخش-

مبل نشست. آن   ی كه رو  ميگفت  "يكنم  يخواهش م"دو    هر

دو مشغول صحبت شدند و من به سمت آشپزخانه رفتم. چند 

  چ ي. هختميها انداختم و شربت آلبالو را ر  واني داخل ل  خيتکه  

داد.    يخنک در تابستان انقدر مزه نم  يدنينوش  کي   زاندازهيچ

ك قطع  را  حرفشان  رفتم  كه  جل  ينيردند.سسمتشان    ی ورا 

برداشت.شربت خودمان هم  يماهان گرفتم كه با تشکر كوتاه 

نشستم. پس از چند لحظه او    ي گذاشتم و كنار حام  زي م  ی رو

 .بود كه سکوت را شکست

نواب   يم  د،يخب حاال كه هر دو هست - راجب طوفان  خوام 

 .بدونم

 .دهم حياشاره داد من توض يكه حام ميبهم انداخت ينگاه

طوفان پسر عمه منه. ام...حدود دو،سه   ديدون  يهمونطور كه م-

  .مياز هم جدا شد يليمن و همسرم به دال  شي سال پ
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 .حرفم آمد انيم ماهان

 ن؟ يطالق گرفت يعني-

 م ي خواست  يم  ی قرار خواستگار   ي عني  مينه،قرار بود ازدواج كن-

 .شد ه يهمسرم بورس  يول ميبزار

 ی ادآوريانواش گذاشت.  ز  ی كه كردم او دستانش را رو  سکوت

 .سخت بود  ميخاطرات برا

 خب؟-

 :وادامه دادم دميكش يقيعم نفس

  ک ي .  ديپاكت رس  کيچند ماه گذشته بود كه برام از پست  -

 .عکس ی سر

بگو  ينم  دلم ا  يول  ميخواست  ناقص صحبت كردن    نيانگار 

با لحن جد  ميها بود كه  را كالفه كرده    ي عصب  يو كم  ی او 

 :گفت
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  ف ي تعر  نجور ي. ا نيبد  حيكامل و بدون وقفه توض  د يلطف كن-

 .كشه يشما شب تا صبح طول م

زود واكنش    يل ياز او نداشت. كه خ  يهمانطور دلخوش  يحام

 .دي توپ باينشان داد و تقر

فکر  !ديكن  ييما رو بازجو  نيخواي كه شما م  مي نکرد  ی ما كار-

 .حرف ها بوده باشه نيبه ا  ازيجا هم ن نيكنم تا هم  ينم

 ي بازو اش گذاشتم و دعوت به آرامشش كردم ول  ی را رو  دستم

  ي نياو نگاه پر از اخمش را نثارم كرد.ماهان هم بدون عقب نش

 .پاسخ داد

 !رو بدونم  زيدونم همه چ  يمن صالح م-

كه   نيا  ی هم با همان چشمان نافذش زول زد به من.برا  بعد

 .به حرف آمدم عيبحث ادامه دار نشود سر
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ها- از حام  ييعکس  فرستادن  انگار    يخانوم  ک يو  يكه  بود. 

نفر همه جا باهاشون بوده از پاساژ و دانشگاه تا خونه واتاق    کي

 !خواب

نگاه كنم كه  شي در چشم ها دم يكش يازحرفم خجالت م بعد

 .در گوشم نشست يبهت زده حام ی صدا

 گه؟ ي د هيخواب چ ؟اتاقيچ-

 :حرص زمزمه كردم با

 بگم؟ ديمن با ه؟االن يچ يدوني اتاق خواب نم -

برا  ييها  ه؟عکسيدونم چ  يمن م- اومد من د  ی كه    دم يتو 

 توش نبود؟ يعکس اتاق خواب يول

 :كه گفتم يبود وقت ی سرشار از دلخور نگاهم

كنم چه خبر بوده؟ فکر    فيبرات توص  نميبش  ی االن توقع دار -

رفتنتون ولت كردم؟من    رونيمن به خاطر دوتا عکس ب  ی كرد

  ی كدوم جواب نداد  چ يبعد  اون عکس ها چند بار زنگ زدم.ه
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.همون قبل حموم  يبار هم زنت برداشت گفت حموم  نيآخر

 ...فکر

  ي دادم كه حام  ي خودم ادامه م  ی برا  يداشتم عصب  همانطور 

شدم و نگاهم به    تيدا كرد.تازه متوجه موقعاسمم را بلند ص 

كرد لبخند گوشه لبش را جمع كند   يم  يافتاد كه سع  يماهان

 .باشد ی وجد

 م ي كه از جا  يگونه ام را احساس كردم و در حال  ی رو  يسرخ

 :شدم گفتم يبلند م

 .دنيم حيتوض شونيرو ا شيبق-

 ي كردم گرما تمام تنم را در بر گرفته است. هم عصبان  ي م  حس

رو و در   زيم  يصندل   ی بودم هم دلخور.بر  آشپزخانه نشستم 

ل   يحال م  وانيكه  را  خنک  كم   دم ينوش  يآب  التهابم  تا 

.چند لحظه كه گذشت  دميرا هم شن  يحام  حيتوض  ی شود،صدا

پذ ا  ييرايبه  و  تک  ی رو  نبار يبرگشتم  ننش  ي كاناپه  و    م ي ستم 
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ولنداختمي ن  يهم سمت حام  ينگاه او   ينيسنگ   ي .  چشمان 

 .مشهود بود.ماهان كه مخاطب قرارمان داد،توجه ام جلب شد

 ييبازجو  جهيكنم و حتما نت   ي م  مينامه رو تنظ  تيمن شکا-

 .دميرو هم خبر م

 .مياز او بلند شد تياش بلند شد و ما هم به تبع ی جا از

عذرخواه- هم  شدم.ام  يم  يباز  مزاحم  موقع  بد    دوارم يكنم 

 .هم نبوده باشه يباعث اوقات تلخ 

ناراحت  انگار  كه  بود  است.   شي پ   نمانيب  يمتوجه شده  آمده 

دوباره خود را به من رساند و همانطور كه دستش را   يحام

 :دور شانه ام حلقه كرد گفت

 .زود تر حل بشه  دوارميام ستين يمشکل-

كه پشت سرش بسته شد به و در    ميكرد  يخداحافظ  جفتمان

تا كم رفتم  آشپزخانه  كه    ي سمت  جمع وجور كنم.همانطور 

 :گفت يمشغول بودم حام
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 ؟ يبود اون حرفارو بگ ازين-

 :گفت يجوابش سکوت كردم و او حرص در

 !با تو هستما -

دستش    انيتوجه از كنارش گذشتم كه بازوام را محکم م  يب

 .گرفت و فشرد

 ه؟ يچ ايمسخره باز  نيا-

 :بازواش گذاشتم وگفتم ی را رو دستم

 .يهم تو عصب ستي. هم من حالم خوب نيول كن حام-

 :كردم دستم را از دستش جدا كنم كه گفت يسع

 .درست حرف بزن سايوا-

 .كرد ي سر باز م ميكم داشت بغض مانده در گلو كم

 .خوام ينم-
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توانستم خود را از او جدا كنم و با چند گام بلند به    باالخره

گرفت و    نيراه مچ دستم را خشمگ  انيم  يت اتاق رفتم.ولسم

 .شد  يکياش    نهيآخم با برخورد به س  ی كه صدا  ی .جورديكش

 :گفت ديكش يكشدار م ی كه نفس ها همانطور

 .ی تکون بخور ی حق ندار ی كه جواب ند يتا موقع-

ام گل    ی منطق شده بودم و انگار رگ لجباز  يو ب  خودخواه

 .كرد ميصدا اديبا فر نباري كرد كه ا

 !لوفرين-

ها  منشا ها  م يدرد  اشک  وبا  خورد  گره  هم  رو  ييدر    ی كه 

 .صورتم راه گرفته بود جواب دادم

نداشته   کي   ؟گفتمی خوا  ي م  يه؟چيچ- كار  من  به  امشب 

  ي؟ميزني داد م  يه  ی كرد  دايكس و كار پ  يباش.انقدر سخته؟ب

و خانواده ندارم بهم زورت رو    ستم يمهم ن  يشکيه  ی برا  يدون

 ؟ی دينشون م



 
402 

 

 .كالمم آمد  انيزده م بهت

 ؟يگيم يچ-

 .دم يرا در صورتش كوب ميبزند و عقده ها يندادم حرف  اجازه

 ي م  يينه بابا  يمنم بکش  نجاي كه اگه تو ا  نمي من بدبخت تر-

داد زدن تو   ني سر هم   خوادي. اصال من دلم م ی فهمه نه مادر

نم من  بابام.چرا  خونه  برم  كنم  بابام   تونميقهرم  لوس  دختر 

 .باشم

 :ستبرش گذاشتم و گفتم نهيس ی هق هق سرم را رو با

من رو    چکدومتوني.ه ديكن  يرو انتخاب م  گهيد   يکيهمتون  -

 .كشم ينم گهي .خسته شدم دديخوا ينم

م   هر  فکر  گذشته  به  كه  م  يوقت  متشنج   ي كردم،اعصابم 

دو روز هم به آن دامن زده بود.  نيا ی انگار عذاب ها شد.حاال

 !نگفته بود يخاص زي وگرنه او كه چ
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را باال    دهيدر لحنش كامال مشخص بود.مچ دست كش  يمانيپش

 :لب زد ني. در همان ح ديآورد و بوس

 .روزا  نيا شهيم لوفرجان،تمومين-

 .ام را با دو دست قاب گرفت و لب زد ياشک صورت

م- كَسِت  همه  خودم  خوبه؟من  كردم  غلط  بگم    ا ي .بشميمن 

 .خودم انجام بده   ی برا  ی خودم لوس شو.هركار دوست دار  ی برا

 :گفت ی بم شده ا ی صدا با

 .كنم حالت خوب بشه کارياالن چ-

گردنش پچ    اني م   ييرا دور گردنش حلقه كردم و جا  دستم

 :زدم

 !كن آروم شم ی كار هيفقط -

كاشتم و   ی همان جا را بوسه ا  د،ياش كه به اتمام رس   جمله

 :دوباره ادامه دادم
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كه تو سه   نيبه ا  م؟يفکر نکن  ز يچ   چيامشب به ه  هي  شهيم-

پ نم  ،ينرفت   شي سال  رو  من  رو  يبابام  تخت    ی خواد،رهام 

 .ستين مارستانيب

 :جمله  نيا  انيهنگام ب  ديلرز  يم   ميرا قورت دادم و صدا  بغضم

خوب- هم  با  همه  عروسا   م،يخوشحال  م،همهيمثال  تازه  مثل 

 !ی زن دار   دمينفهم يخونه،وسط عروس مياومد

 :باز شکست ميبود و غده مزخرف در گلو دهيفا يب تالشم

 .زنگ نزدن بگن رهام تصادف كرده-

 .لتماس نهفته بودسرشار از ا لحنم

خوام مثل زن و شوهرا   ي. مميامشب مال خودمون باش  ايب-

 .... بخت اهيخوام عروس س ي.نمميباش

نشست، مانع از ادامه جمله ام شد.   ميلب ها  ی اش كه رو   بوسه

نفس بود،   کيبه اندازه    مانيكه فاصله  صورت ها  ييهمان جا

 :ديغر
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 يبخت!گذشته رو نم  اهيس  يبه خودت بگ  ی . حق نداريستين-

ول كنم  جبران  برات  م  يتونم  برات  رو  سازم،خوبم   يحال 

 !سازميم

من هم شدت   يداشت و با همراه   ی شتريبوسه اش ولع ب  نباريا

عمل    نيرفتم.آنقدر ا  يآمد و من عقب م  يبود. او جلو م  افتهي

 م يتکرار شد تا همانطور كه در آغوشش نگه ام داشته بود، پا

 .ميفرود آمد  شيد و هر دو روكر ري به لبه تخت گ

 .زد يلبخند م مانيچند ساعت به رو يزندگ نباريا ديشا

از هم فاصله گرفت. از   ميام،پلک ها  قهيحس گرم شدن شق  با

 ی نکرده بود. موها ميرها ی ولحظه ا دهيدر آغوشم كش شبيد

صورتم را با انگشت اشاره پشت گوشم داد و   ی شده رو  ختهير

 .دميتازه لبخندش را د

 .زمي عز  ريصبح بخ-
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 ي و لذت بخشمان توقع داشتم وقت  اهوي از شب سرشار از ه  بعد

مخف   دمشيد را  خودم  ساعت  چند  تا  و  بکشم   يخجالت 

 م ي لب ها  ی رو  يچهره اش لبخند بزرگ   دنياالن با د  يكنم،ول

 .نشست

 :ديو پرس دي كش شي به موها يدست

 ؟ی خند يچرا م-

از خنده خورده    يكه ناش  ييرا به دندان گرفتم و با صدا  لبم

 :شده ام بود،گفتم

 اد؟ يچرا خجالتم نم -

بلند   ی نگاهم كرد و بعد صدا  جي لحظه گ  چند او هم  قهقهه 

 :شد.در همان حال جوابم را داد

 ......كم مونده..بود ..همون وسط..بهم شبيد-

 ی هم مهمان بازو عضله ا  يكردم و مشتتشر اسمش را صدا    با

از رو  ديخند  ياش كردم. همانطور كه م تخت زود    ی ،آمدم 



 
407 

 

درد كه  شوم  گز   ی بلند  ت  دنيمانند  همانطور    ردلم يز  زي مار 

 .ديچ يپ

متوجه نشود.اما   ي تا حام  دميتخت نشستم و لب گز  ی رو  عيسر

 :ديپرس يبود با لحن مضطرب زي كه او ت يياز آن جا

 ؟ی شد يچ-

 .سر شانه ام گذاشت  ی را رو  دستش

 .هويپام رگ به رگ شد  يچيه-

ا  يمعن  چيبود كه ه  ی جور  نگاهش  ينم  "يخودت"  نکهي جز 

 .داد

 :بلند شدم و رو به او گفتم ميآرام تر از جا نبار يا

 .اميم رمي دوش بگ رميم-

او ب  نهيهم ضم  ی لبخند كش    شتريحرفم كردم كه با جمله 

 .آمد
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 .مراقب باش-

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

 ی .برق لبم را هم رو ختميرا خشک كردم و باز دورم ر  ميموها

 يي رنگ و رو  يتا صورتم از ب  دميخشک شده ام كش   ی لب ها

مانند آرد سوخته فضا را پر    يي.از اتاق كه خارج شدم بوديدرآ

 .كرده بود

 ه؟يچ ی بو يحام-

كه    يگاز قرار داده و در حال  ی رو  ی آشپزخانه قابلمه ا  داخل

 :زد جواب داد يرا هم م  شيمحتوا

 .درست كردم برات يچ  نيبب نيبش-

  ش ي صبحانه كه رو  زيرا گوش دادم و كنجکاو پشت م  حرفش

 .را عسل ، كره و ارده پركرده بود،نشستم

قرار داد كه چشمانم گرد   ميرا جلو  ی لحظه بد كاسه ا  چند

 .شد
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 ه؟يچ نيا-

 :شست و جواب دادن زيپشت م  لکسير

 !يكاچ-

او و كاسه رد و بدل كردم و از ذهنم گذشت،قطعا    نيب  ينگاه

 !باشد يتوانست كاچ  ينم يرنگ و آبک ی ريش عيما نيا

 :گفت دهمينشان نم يعکس العمل  چيه  ديد يوقت

 .كه دوست ندارن  يهست  ييناينکنه تو هم از ا  ؟ ی خوري چرا نم-

 :ابرو ام را خاراندم و گفتم  گوشه

 همونه؟  يمطمئن نيا يدوست...كه ..دارم.ول-

گوله شده را باال آوردم   ی را در ظرف چرخاندم و آرد ها  قاشق

 .ختي شر شر ر يآبک عيكه از اطرافش ما

برا  ينگاهم م  ميمستق  هنوز ناراحت نشود سر    نکهيا  ی كرد. 

 .مداد  لشي هم تحو  ی قاشق را سمت دهانم بردم و لبخند
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 .دستت درد نکنه-

. دميآرد و آب كه در دهانم مزه كرد، آب را برداشتم و نوش  طعم

قاشق را در دهانش گذاشت   د،يجمع شده من را د  افهياو كه ق 

 .در هم رفت شي و اخم ها

 ه؟يچ نيا-

 .تا خنده ام جمع شود دميكش  ميلب ها  ی را رو انگشتم

 .يكاچ يگفت-

تغ  بدون اش  چهره  س  ی ريي آنکه  داخل  را  ها  آن    نک يكند 

 گذاشت و گفت 

 .رهام يحاضرشم برم دنبال مرخص  رمي عسل بخور. م-

خواهش و التماس كردم تا اجازه دهد من هم همراهش    يكل

غر    يو گاه  ديپرس  يحالم را م  يبا نگران  ريشوم. در طول مس

 .ام  يمالحظگ يب  نيزد از ا يم
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خواهش كرد كه    ميرهام كه انجام شد،خاله مر  يمرخص  كار

رهام    ی عمو برا  ميديكه به خانه رس  ي. زمانميناهار به آنجا برو 

 ي. گاهميدود اسفند وارد خانه شد  انيو زد م  نيزم  ی گوسفند

نگاه    ي نيدادم،سنگ  يانجام م  ی شدم و كار   يدور م  ي كه از حام

كردم نگاهم به    يم  يسع  يكردم.ول  ياو را احساس م  خگريتوب

 .نشود دهيآن سمت كش

 :دميرا پشت كمر رهام گذاشتم و پرس بالشت

 جات خوبه؟-

 .جواب داد دينوش ياش را م وهيكه آبم  همانطور

 .يعال-

 :نهفته بود،گفت شيكه در صدا يبا حرص رها

 ن يرو بد  نيا  ی د يدستور م  ياول نشست   ه،ازيمعلومه كه عال -

 .گذرهي. منم باشم بهم خوش منياون رو بد
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كرد    يلوسش م  ش يهم كه پا به پا  يگفت،تنها كس  ي م  راست

 .آرام هم اعتراض كرد   شهيهم  يحام ي. حتمي ،من و خاله بود

تا در    الميخ رفتم  او كه راحت شد سمت آشپزخانه  بابت  از 

 .شستن ظرف ها كمک كنم

 .كنم يمع مخاله شما برو من ج-

 .كرد جواب داد يكه با سرعت كارش را م همانطور

 .كنه يرها كمک م نيبرو بش زم،ينه عز-

 :كردم و گفتم ی زير  خنده

  يي ظرف بشوره. تا شما چا  ادي ب  دي االن به رها بگ  ديفکر كن-

 .امي منم م ديببر

  ر يرا باال زدم و ش  ميها  نيكنم، آست  يرا كه توانستم راض  او

را   يحام  ی كردن ظرف ها،صدا  يكف  نيآب را باز كردم.در ح 

 :كه به مادرش گفت دمي پشت سرم شن
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 ؟ي كن يدرست نم يمامان كاچ-

ها  دستانم چشم  با  و  افتاد  حركت  سمتش   ی از  شده  گرد 

مرموذ لبخند  به    ی برگشتم.  منتظر  و  كاشته  لبش  گوشه 

 .كرد ي مادرش نگاه م

 :كه اصال حواسش به او نبود گفت خاله

 .. يوا كاچ-

گشت ادامه   يكه سرش به سمت ما برم  ي كرد و در حال  يمکث

 :داد

 چرا؟-

 :كه خودم را مشغول نشان دادم او گفت من

پسر دست گلت خوب باشه. ما هم در    نيا  ی برا   ديگفتم شا-

 .ميببر ی بهره ا کي كنارش 

 :همانطور چپ چپ نگاهش كرد و جواب داد خاله
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 ده؟ييمگه زا-

با لحن    انيبدهد م  يخواست جواب  يحام  تا و  كالمش رفتم 

 :گفتم ی زي آم ديتهد

 !زم؟ يعز ی بر يرو م ييچا-

،از غافل بودن   داشتيرا بر م  ين يآمد و همانطور كه س  کتر ينزد

 .گونه ام نشاند ی رو ی خاله سو استفاده كرد و بوسه ا

 !بله-

لحظه بعد دستانم را خشک كردم و خارج شدنم مصادف   چند

 .شدن زنگ در  شد با بلند

ا  انيم آ   ستادمي درگاه  سمت  كه  رها  به  نگاه   فونيو  رفت 

 :گفت ی شگفت زده ا ی به آن با صدا دهي كردم.نرس

 كنه؟  يم کاريچ  نجايا نيا-
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شخص    دنيبه او بودم، جلو رفتم و با د  کتريكه من نزد  چون

 :پشت در مبهوت زمزمه كردم

 !نيرژ-

در گوشت دستم   ميدستم را مشت كردم كه ناخن ها  ی طور

 :بلند شد و گفت شي از جا يفرو رفت. عمو عصبان

 گه؟ يم يچ  نميباز كن بب-

  ی رو  يقفل در را باز كرد. بدون توجه به كس  ي بدون حرف  رها

وارد شد    يبا سبد گل بزرگ  نيمبل نشستم. چند لحظه بعد رژِ 

 :گفت ی ا بانهي ده دلفرو با خن

ن  دم يسالم...سالم.شن-  مي مرخص شده. گفت  ين  يعمو جون ِ 

 .مشينيبب ميايب

  ي بود،الاهلل..گفت و دست   دهيام دراز كش  ی كه مبل كنار  رهام

 .ديبه صورتش كش 
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 ني خشمگ   ينشست كه نگاه حام  ميلب ها  ی صدادار رو  پوزخند 

 .ديرا سمتم كش 

 .انگار تازه به خود آمد كه سمتش رفت عمو

 .دختر جون يگيم يچ-

 :به حرف عمو نکرد و روبه رها گفت ی ا توجه

  ؟ی ديآب به من م وانيل  کيرها جون -

 يينگاه به او  کينگاه به من    کي   يدر سکوت و با نگران  خاله

آمد و سبد را   يآرام و با ناز به سمت حام   يلي كرد كه خ   يم

 .اختدر بغلش اند بايتقر

 ی زيچه چ  ونيدانستم مد   يكه در وجودم بود را نم  يآرامش

شا جز   ديهستم.  االن  كه  بودن  داده  زجرم  و  عذاب  آنقدر 

  ي از دستم برنم  ی ا  گهينداشت كار د  ه يكه كم از گر  ی لبخند

 .آمد
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من نشست.خاله با    ی مبل بلند شدم كه نگاه همه رو  ی رو  از

 :ديپرس  ينگران

 كجا مادر؟ -

 :رفتم گفتم  يپله ها كه م سمت

 .كار دارم  کميبرم خونه -

در   يحام  نهيبه س  نه ياز اتاق خارج شدم كه س  ده يپوش  لباس

 .آمدم

به من!قرار بود با هم   ی قول داد  ؟توی بر  ی خوا  يم  يچ  ی برا-

 .ميمسئله رو حل كن نيا

  ي ليم   ياش گذاشتم كه كنارش بزنم. ول  نهيس  ی را رو  دستم

 .لب زمزمه كردم   ريهم جابه جا نشد. ز ی متر

 .خستم برو كنار-

 .دستانش گرفت ان يتکان داد و دستم را م ی سر
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 .مي ريباشه باهم م-

 .باعث شد به سمتم برگردد مقاومتم

 !رم يفقط من م-

 .به او ندادم يبه سمتم برگشت و من اجازه حرف كالفه

 !ازت خواهش كنم شهي؟می اين شهي..منيبب-

 .ديبار يم يكالمش كالفگ از

 ....جان لوفرين-

 .بده چييلطفا!فقط بهم سو-

ب  از ه  يپناه  ي خانه كه خارج شدم،زن  را    چ يبودم كه  كس 

 !چند ساعت آرامش نداشت ی برا

                       **** 
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بود،گوش  همانطور  در  به  نگاهم  رو  يكه  شاگرد    يصندل  ی را 

موبا شماره  و  گرف  ليبرداشتم  را  بوق  مامان  چند  از  تم.پس 

 .ديچ يگرم مادرم در گوشم پ  ی صدا

 !لوفر،مامانين-

 و جواب دادم   دميكش ميبه گلو يدست

 ؟ يسالم مامان، خوب-

 .زميخوبم عز-

 :دم يروشن خانه بود كه پرس ی به برق ها نگاهم

 .شت يپ اميخواستم ب يمامان؟م ييكجا-

 :لحظه مکث كرد و بعد گفت چند

 .... بابات ی از دوستا يکيخونه  مي راستش..اومد-

رفت و دروغ   يخانه مثل خار در چشم وقلبم فرو م  ی نورها

 :كه گفتم  يداشتم وقت  دي.ته قلبم هنوز امدميشن  يمادرم را م
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 ؟يعني ستيخونه ن يهمتون؟كس-

 :گفت ي وقت  ديلرز شيكردم صدا  حس

 .كنند  يآره .. مادر. من برم صدام م-

مانند زمزمه بود و با خودم لب   مانيهردو  يخداحافظ  ی صدا

 :زدم

 !كرد فرشته نازم ی نجوريتو رو ا يك-

  ي آوردم ول  يخودم نم  ی شناختم. به رو  يرا نم  چکسيه  گريد

 !دلم تنگ بود بي عج  نجا يا ی برا

بابا مجبور هست رعا  يم كند. حاال كه    ت يدانستم به خاطر 

 !شوم يخواهد من هم از دور و برش رد نم  يخودش م

گو  نم ماشاشک  و  كردم  پاك   را  چشمانم  روشن    نيشه  را 

 .كردم 

                      *** 
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 .بلند شد ش يكه شدم،نگهبان به احترام از جا يالب  وارد

تکان دادم و به سمت آسانسور    شيبه عنوان سالم برا  ی سر

 .كرد م يرفتم كه صدا

 !خانم دكتر-

 :حوصله به سمتش برگشتم و گفتم يب

 .بله-

 .را به سمتم گرفت يقدم جلو آمد و پاكت چند

 .پاكت رو براتون آوردن نيا شي ساعت پ مين-

 :به دستش انداختم و گفتم ينگاه

 !من منتظر بسته نبودم-

 :و گفت ديبه چانه اش كش يدست

 !اسم شما رو نوشته يول-

 .را گرفتم و تشکر كردم  پاكت
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را در قفل انداختم و در را كه باز كردم متوجه شدم هنوز    ديكل

را در    فمياست. چراغ ها را روشن و ك  امدهيبه خانه ن  يحام

نگاه را  در دستم  ند  يكمد گذاشتم.پاكت  از  و   دنيانداختم 

 .درهم رفت مياسم فرستنده اخم ها

 .اش را باز كردم ودو تا كاغذ از آن افتاد گوشه

 چ يبود كه ه  يم يعکس قد  کهي كاغذ را كه باز كردم ت  نياول

قابل مشاهده نبود.متعجب كاغذ دوم را باز كردم كه با    زشيچ

 .ديمتن داخلش دستانم لرز دنيد

 "ييراهنما ن ي.اول يروبه رو بش  تيفکر كنم وقتشه با واقع"

 !زنبوديچ   چيه گريو درا نوشته  "م"هم حرف نشييپا

كه    ی شماره ا  ن يخارج كردم و اول   بمي را از ج  لميموبا  ده يترس

 ی جد  ی در ذهنم نشست را گرفتم. پس از چند لحظه با صدا

 :گفتم عيبله گفت كه سر 

 !آقا ماهان-
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*** 

و بعد    دميرا در قفل شن  ديچرخش كل  ی ساعت بعد صدا  مين

كردم    ي لب  ر يشد. سالم ز  دهيدرگاه د  انيم  ياز آن قامت حام 

 .گذاشتم ز يم ی را رو  وهيو ظرف م

 اد؟ي قراره ب يكس-

را    ی سر بازوام  كه  رد شوم  كنارش  از  و خواستم  دادم  تکان 

 .گرفت

 ؟يكن  يچرا نگام نم-

 :را پشت گوشم دادم و گفتم ميموها

 شد؟ يچ-

 :و گفت ديكش يقيعم نفس

 .اديقراره ب يك يشر به پا كرد و رفت. نگفت يچيه-

 .ماهان-
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 :در هم رفت و گفت  شي ها اخم

 ؟ ی به من خبر بد ديتو نبا ؟بعديچ ی برا-

 :زدم وگفتم  ی پوزخند

 !ی شما مشغول بود-

 :گفتم عيبزند كه سر يحرف خواست

 .پاكت برام اومده هي-

 :درهم گفت ی همان اخم ها  با

 ؟ يپاكت چ-

 .مشکوكه زنگ زدم به اون دميد  يول دونم،ينم-

 :دادو گفت  لميبه پوزخند بود را تحو  هيشب  شتري كه ب  ی ا  خنده

م  ی برا- مشکوك  پاكت  من  م  اديزن  زنگ    ي ک يبه    زنهيبعد 

 !.جالبه گهيد

 .حق به او دادم نباريگفت و ا ي.راست مدميرا گز لبم
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 .مربوط به پرونده باشه  دي.گفتم شادميخب...من ترس-

را رها كرد و به سمت مبل حركت كرد.حالتش نشان   دستم

 .دلخور شده است  يليداد خ يم

 !يحام-

 :نکردم،طلبکار گفتم افتيكه در يجواب

  .طلبکارما  نجايمن خودم ا-

 :بهم انداخت و گفت ينگاه مين

 .دي طلبتون رو صاف كن دييبفرما-

 :نشستم و گفتم كنارش

دختره   نيگفتم نگران شدم.اصال ا  ؟يكن  يچرا لج م  يحام-

  شد؟ يچ

 :را بست و گفت  چشمانش

  .بده DNA شي آزما  ادي مجبورش كردم فردا ب-
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 .را به سمتم چرخاند و ادامه داد سرش

 !ی ا يب ديتو هم با-

 :را در هم گره زدم و گفتم دستانم

 !امينم-

 :دستم نهاد و گفت  ی را رو  دستش

 !ی ندار  يكن يجا خال نکهيحق ا گهي!دی ايب ديبا-

 :گفت عيباز هم اصرار كنم كه سر خواستم

 !كه گفتم نيهم-

 :شدم،گفتم  يبلند م ميكه از جا همانطور

 خودمون؟ مارستانيب-

 .د يكن يم سهيشما دس گهينه،م-

 .زد يزد و انگار با خودش حرف م  ی پوزخند
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  ي باز ك   نميبب   اريفکر كرده همه مثل خودشن.اون پاكت رو ب-

 .كرده  يچه غلط

 .زنگ در مانع از ادامه كارم شد ی صدا

 ش يرو به رو  ی كه سرگرم كاغذ ها  يدو در سکوت به ماهان  هر

  چيرفت و ه   ي. كم كم داشت حوصله ام سر م ميبود نگاه كرد

به حام   ينم  يكدام حرف با همان    يزدند.از گوشه چشم  كه 

  ی درهم به ماهان چشم دوخته بود ،نگاه كردم.دلخور  ی اخم ها

بود و    وكردم حق با ا  ي در صورتش پنهان نبود.االن كه فکر م

!هر چقدر بهيمرد غر  کيتا    دادمي اول به شوهرم خبر م   ديمن با

 .پرونده باشد نيهم كه او بازپرس ا

ن  ی زيچ   چيعکس كه ه   کهيت  کي- با  ستيازش معلوم    کي. 

  ن ي در كنار ا  يوقت  يباشه.ول  ی هر كلمه ا   تونهيكه م   "م"حرف  

اسم رو   کيخواد    يم  يعنيت،ي عکس فرستاده و نوشته واقع

با   نکهيا  ی هم زرنگ بوده كه به جا  يليبهت برسونه!طرف خ
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بنو خودش  فرستاده.  پي،تا  سهيخط    د ي بگ  گهي د  کباريكرده 

 .ديبه دستتون رس ورچط

من    دنيساعت قبل از رس  ميومدم خونه،نگهبان گفت نمن ا-

 .پاكت رو بهش دادن نيا

 :تکان داد و مجدد گفت ی سر

 اسم فرستنده نداشته؟  يعني-

 .كردم مهم باشه يچون فکر نم دم ينه!من راستش نپرس-

 :سرش را در برگه ها كرد و گفت دوباره

 .كنم يم ی ريگ يخودم پ-

را حس كرد كه سرش   يحام  بيمرد هم سکوت عج  نيا  انگار

 :را باال آورد و با مکث گفت

 ن؟يندار ی شما نظر-
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نه تکان داد. من كه   ی به معنا  ی صامت و سخت سر  همانطور

  ي تخس گاه  ی دانستم و او هم مانند پسر بچه ها   يدردش را م

 .كرد يبد لج م

 فرستن؟ يم ی زيبازم برام چ يعني-

 :جواب داد مطمئن

 .ديحتما حتما به من بگ ديصد. شما هم با صد در-

 :دلم را لرزاند يحام طعنه

 !ديشک نکن-

. مياز او ماهم بلند شد  تيبلند شد و به تبع  ش ياز جا  ماهان

 :زد و گفت يبه شانه حام يموقع خروج از خانه دست

ا-   ي پرونده  اعتماد هر دو طرف مهمه. نم  نياول از همه تو 

چون   د يرفعش كن  دي كن  يسع  يهست ول   يدونم مشکل شما چ

 !ميكن يم دا ي پ اجيقطعا به كمک هم احت 
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 .خانه را ترك كرد"يشب خوش" با

كه به سمت اتاق رفت نگاه كردم.   يخانه را بستم و به حام  در

.ما  دلخور باشد  ايخواست با من قهر    يلحظه ها دلم نم  نيدر ا

و    شتر ي.حاال هر كدام بميخودمان را داشت  ی هردو اشتباه ها 

 !كمتر

خواستم تنها   يمانده بود او بود و من نم   ميكه برا  يشخص  تنها

احمق، با وجود تمام  ايگاهم را هم دست بدم. خودخواه  هيتک

او سخت تر برا  ن ياتفاقات نداشتن  با  ميكار ممکن  او    د يبود. 

دادم    ياجازه نم  گر يماند و من د  يم  يحام  ميمانند اسمش برا 

 .اندازد لهفاص نماني ب شيكارها ايبا وجود    يكس

را از    وانشيكه ل  يبه آشپزخانه رفت و در حال   يلباس خانگ  با

كرد،از پشت دستم را دور كمرش حلقه   يپر از آب م  خچالي

  كردم. حبس شدن نفسش را لمس كردم و بعد همانطور كه 

 :گفتم  دمي مالي صورتم را مانند بچه گربه به پشتش م
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 !خوام يمعذرت م-

 :زدم  شيكه نگرفتم ، صدا يجواب

 يحام-

او من را در بر گرفت.   نباريرا از دور كمرش جدا كرد و ا  دستم

 .فرو برد و همانجا زمزمه كرد ميسرش را داخل موها

 !شمينابود م  ينيبيمن رو نم يوقت-

 :خودم را به او چسباندم و ادامه داد شتريب

تکرار    گهيد  ستي قرار ن  يرفتم با خواست خودم،ول  کباريمن  -

به حضور من تو  ديباشم.با  نيخوام خودخواه تر  يم  نباريبشه!ا

كن  تيزندگ بخوا  ي،حتيعادت  نم  ی خودتم  ولت   يمن 

بودنم   نيا  دينباش.من هستم تو هم با  ا،يكنم.پس به من نگو ن

 .يني رو بب
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 يول   دياياشکش در ب  ينبودم كه با هر حرف  يدختر لوس  من

  م ياشک ها  ار يكرده بود كه اخت  ی با من باز  ی طور  يحاال زندگ

  .دست خودم نبود

 :لرزان بود ميصدا

 .....د،منيببخش-

 !س يه-

 :ام كاشت و من دل زدم يشانيپ ی رو  يقيعم بوسه

 .كردنت   ميرفتنت،از نداشتنت و تقس  ترسم،از يمن از نبودت م -

 :را عقب بردم و در چشمانش نگاه كردم سرم

هم قول    دم،توي. بهت قول ماين  گم ينم  گهيبه بعد د  نياز ا  يول-

 ي ك  يونديدونم تو هم نم  يبده زودتر تموم بشه!من خستم،م

 !كنه يقول تو من رو آروم م يشه،وليماجرا تموم م نيا
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 م ياش گذاشتم و با بغض جا كرده در گلو  نهي س  ی را رو  سرم

 :گفتم

 !ترسمي راه م نيمن از تنها بودن تو ا-

 :پشت سرم قرار گرفت و كنار گوشم لب زد  دستش

 .ی اگر خودت نخوا يكنارتم!حت شهيمن هم-

 :كرد و گفت يمکث

 ست؟ يگشنت ن-

محل    با اوبه  و  داد  تکان  راست  و  چپ  به  را  سرم  لبخند 

من  "  کينان،ياطم   کيكرد.از ذهنم گذشت،  تميآرامشمان هدا

 .كند يكه قرص نم ييچه دل ها"كنارتم

                      ** 

  ی كه رو  يحام  و آماده از اتاق خارج شدم و به سمت   حاضر 

  .مبل آماده نشسته بود،رفتم
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 م؟يبر-

 .بلند شد  شيرا خاموش كرد و از جا ونيزيتلو

 .اميآره،تو كفشات رو بپوش تا من ب-

در    يرا از جا كفش  ميتکان دادم و همانطور كه كفش ها  ی سر

قرار    گريساعت د  مي.نديآوردم،فکرم در رابطه با امروز چرخ  يم

  .ادعا داشت معلوم شود ني كه رژ ی آن بچه ا فيبود تکل

 ...ري زود باش د-

شخص پشت در حرف در دهانم   دنيخانه را باز كردم و از د  در

 !ديماس

 :آمد گفت  يهمانطور كه از اتاق م يحام

 .گه يبرو د ی ساديچرا وا-

در چهره ام   زي چه چ   دانميرا به سمتش چرخاندم و نم  صورتم

 .درهم شد  شي كه اخم ها ديد



 
435 

 

 .دهي چرا رنگت پر-

  مه يكه جلو آمد و در ن   دم يطوفان را از گوشه چشم د  دست

 .باز را هول داد

شوك   يصورت طوفان نشست. اول كم  ی از من رو  يحام  نگاه

 .درهم گره خورد شتر يب  شيبعد اخم ها يشد ول

 ؟ی خوا يم يچ-

حركتم   نيمن هم عقب رفتم.ا  زانيجلو آمد و به همان م  يقدم

هم    ی كدامشان دور نماند و طوفان پوزخند  چ ياز چشمان ه

 .داد   ي را م  يجواب حام  يداد.در چشمانم زول زد، وقت  لميتحو

 !ميياومدم خونه دختر دا-

ما كفش ها  يب به  به سمت مبل ها   ش يتوجه  و  آورد  را در 

 .رفت

به هم   ی دندان ها  انياز م  ياو الل شده و حام  دنيكه از د  من

 :ديغر  اش ده يچسب
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 !كجا-

 !يگفتم كه اومدم مهمون-

حام   به ترس   يسمت  كودك  مانند  و  پناه   دهي رفتم  پشتش 

تجاوز كرده    متيكه به حر  يني را بب  يگرفتم. سخت بود كس

 .باشد

 !روني بلند شو برو ب-

 د؟ يندار ييچا-

پ  يحام كه  برود  به سمتش  در    راهنش ي خواست  از پشت  را 

 .مشتم گرفتم 

 :لرزانم به حرف آمدم  ی همان صدا با

 .اديب س يپل ميخودت بلند شو برو تا زنگ نزد-

 :سر داد و گفت ی بلند خنده
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هم   ش يساعت پ   کي  ن يبودم!هم  سايخدمت پل   روزياتفاقا از د-

 .آزاد شدم

 :كرد و در چشمان من قفل شد يمکث

شکا  کيآخه  - از صحنه  فرار  و  تصادف  جرم  به  ازم    ت ينفر 

كنم انقدر احمقانه خودم    ی م كارمن بخوا  دونهينم  ي كرده!ول

 .دمي رو لو نم

ادامه    ديچرخ  ي بلند شد و همانطور كه دور مبل ها م  شي جا  از

 .داد

مشت دزد و قاتل بودم.   کي  ني ب   يو چهار ساعت الک  ستيب-

 !چه خوشگله

 .بزرگ اسب خانه مان انگار به چشمش آمده بود مجسمه

 !ستيفکر كنم جاش خوب ن يول-

دستانش رها شد و با   انياز م   هي از ثان  ی كرد و در كسر  بلندش

 .شکست ی بلند ی صدا
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  .گم شد يبلند حام ی خفه ام در صدا غيج

 !کهيمرت يكن  يم کاريچ-

 ي من را م  دهيحال ترس  تيرعا  تش يدانستم با تمام عصبان  يم

 .شده ام زانيكند كه از بازو اش آو

انقدر    شبيگفتم د  ياز دستم افتاد.داشتم م  د ي اوپس ببخش-

  نجا يعکسه كه ا  ني. اِاِ ..اشهيكه سرم داره منفجر م  دم يبد خواب

 .هم هست 

انداختم   ش يگفت كه چند سال پ   ي من را م  ي عکس تک  قاب

 .و داخل اتاقم بود

خونمون؟   ميبر  ي عکس رو م  ن يپارسال گفتم ا  ادته ي  لوفرين-

 !باشه نجا يا دينبا نميا

كه من    ی نبود  ن يا  قي ال  يوقت حت  چيه  ؟تويگ ي چرا دروغ م-

 !تو اتاقم ی ايبزارم ب 
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ام را   چارهي نگاهم كرد وعاقبت عکس پ  نيلحظه خشمگ  چند

 .دي چي شکستنش در خانه پ  ی و دوباره صدا   ديكوب  واريهم به د

حام  صبر تحمل  بلند    يو  قدم  چند  با  كه  بود  جا  همان  تا 

 .ديفک طوفان كوب ی خودش را به او رساند و مشتش را رو

 !دهنت رو ببند -

طوفان گم شد.خواستم جلو   زي دردآم  اديفر  انيبلندم م  غيج

 :بلند داد زد يبروم كه حام

 !برو تو اتاقت-

در شکمش    يحواسش پرت شد كه طوفان هم مشت   هيثان  چند

 .ديكوب

 .را خفه كنم ميها غيدهانم گرفتم تا ج ی ا جلو ر دستانم

كتک   انيجنگ شده بود. م  دانيبه م  ليمان حاال تبد  خانه

گوش    يول  "برو تو اتاقت"كرد  ي تکرار م  يفقط حام  شانيكار

 .نبود  شي حرف ها ی برا ييشنوا
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را گرفتم تا بلکه او بتواند   يسمت تلفن رفتم و شماره نگهبان  به

 .كند يكمک

 باال  ن يايب شهيالو م-

 شده خانم دكتر؟  يچ-

 !نياي توروخدا زود ب-

  .انداختم و به سمت آنها رفتم  نيزم  ی توجه رو يرا ب تلفن

 ...جان توروخدا ي!حام ديول كن-

بلند   ی توجه به من نکردند و صدا   ياندك   چکدام يه زنگ در 

 .آقا نگران گفتم نيروبه حس  در را باز كردم و عيشد.سر

 .د يرو از هم جدا كن نايا  دي ايتوروخدا ب-

 :رو به من گفت دهي آمد و ترس جلو

 .كنن يخانم من برم جلو كه به من رحم نم-
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رو    انيزدم و گر  يغيگفت ،من هم ج  يكه حام  ی بلند  "آخ"  با

 :به او گفتم

 .دي صدا كن ه يدو تا همسا دي آقا بر نيحس-

فکر  او با  هم  من  رفت  تلفن   ی كه  به سمت  زد  به سرم  كه 

  .رفتم

 .ديچ يپ ي خواب آلودش در گوش ی از دو بوق صدا بعد

 بله؟ -

 :گفتم د يلرز يو خشم م  هيكه از گر ييصدا با

 .د؟لطفايايب  شهي شدن م  ريدرگ   نايطوفان اومده خونمون،ا  نيا-

 .شد ارتر ي هش  يكم انگار

 خانم؟  لوفرين يبا ك يك-

 .ديايماهان توروخدا فقط بآقا -

 .زدم  غيج  يدست خودم نبود وقت  ميرا قطع كردم و صدا  تلفن
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   !د يبس كن-

                      ** 

. طوفان  با ميكن  شانياز هم جدا  ميها توانست   هي كمک همسا  با

  ي نشست و من هم كنار حام   ی مبل كنار  ی شکسته رو  ينيب

 ي م  زيگوشه ابرو و لبش را تم   ه يگرفتم و با اشک و گر  ی جا

  .كردم 

 :گفتم يكردم كنار گوش حام يم نيف ني كه ف همانطور

 .بود ی چه كار نيا ي..خوب شد. حامايب-

 .شد و اجازه حرف به من نداد نيسنگ  ميدر گلو بغض

نگاه كردم.باز   يچشم  ريز باال گرفته  را  به طوفان كه سرش 

 .لرزانم به حرف آمدم ی كردم و با صدا يروبه حام

 م؟ يكن  کاريكنه چ تي االن بره شکا-

 :كه گفت ي نداشت وقت يترس  نيكوچکتر
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 !به جهنم-

 !يحام-

 :آقا از پشت سر گفت ن ي كردم و حس ش ي صدا يحرص

 .ن اومد سي از اداره پل گن يآقا م ن يخانم دكتر ا-

راحت   الم يخ  يماهان كم   دنيبه عقب برگشتم و با د   ترسان

 س يپل  يها به خاطر شلوغ  هياز همسا  يكردم كس  يشد. فکر م

 .خبر كرده است 

 سالم چه خبره؟-

به سمت خانه كه هر   يوار جوابش را دادم و او نگاه  زمزمه

 .شکسته شده بود انداخت لهيگوشه اش وس

 :را بلند كرد شياو انگار قدرت گرفت صدا دنيكه با د طوفان

 ...مرد زده دماغ من شکسته نيدارم ،ا تيمن شکا-

 :انداختم و ماهان جواب داد يبه صورت خونسرد حام  ينگاه
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 نجا؟ يا ی خوا يم ي! اصن چی تو هم كه جوابش رو نداد-

 : بودم دهيتر از او ند گستاخ

 !ميياومدم خونه دختر دا-

نم دارم را به ماهان دوختم و او من را مخاطب قرار    چشمان

 .داد

 ؟ی شما دعوت كرد-

 :باز گفت  ينه باال انداختم ول ی را به معنا  سرم

 .ديگفتم جواب،نه كه سر تکون بد-

كه چهره اش از حالت    امديانگار از لحن او خوشش ن  يحام

در آمد. معلوم نبود امروز از كدام دنده بلند شده   ی خونسرد

 .است كه با همه سر جنگ داشت

رو  ی گري د  ی ريدرگ  نگه يا  ی برا را  دستش   ی نشود،دستم 

 :گذاشتم و گفتم 
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خونه شد.   هوواردي  ني،اييجا  مي رفت  يم  مينه، ما اصال داشت-

 !هم بهمون زنگ نزدن ي از نگهبان يحت

 :كه گفت يوقت آقا بود  نيحس  نباريماهان ا  مخاطب

 د؟ يشما چرا خبر نداد-

 ..لحظه رفتم کياومدن باال  ی چطور دميمن اصال ند-

 .كرد و با نگاه ماهان ادامه داد يمکث

وارد شد. خانم    يك  شونيا  دمي بعد اصن ند  ييرفتم دستشو-

 .دم يدكتر بهم زنگ زدن فهم

 :تکان داد و گفت ی هم سر او

 !ی سرخود هم وارد شد نطور،پس يكه ا-

  ان يبود كه بلند شده و م  ی چند لحظه ا  ليزنگ موبا  ی صدا

م گوش  به  ها  ولد يرس  يحرف  م  يهرچ  ي.  كردم    ينگاه 

  .كجا افتاده است  دانستمينم



 
446 

 

 .صاحاب رو يخفه كن اون ب-

هم به همان    يو حام   دم يلرز  مي كه طوفان زد از در جا  ی داد  با

 .بلند جوابش را داد  زانيم

 .م حرف بزنمثل آد-

 شه؟يم ينزنم چ-

اسمش را صدا   غ يبلند شود كه با ج  شي خواست از جا  يحام

 .ستادي هردو نفر ا اني زدم و ماهان م

 .هردوتون رو بازداشت كنم دينکن ی سرجاتون. كار دينيبش-

 :ادامه داد يبه حام رو

تنش درست   يچ   ی نداره،برا  يشما خانمت مگه مشکل قلب -

 ؟يكن يم

من   ی ها  غيهم وسط ج  قهيدق  کي  يحت  يبود و حام  ادشي  او

 .امدين ادشي
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  ي را حس م  ينگاه حام   ينيسنگ  يانداختم ول  نييرا پا  سرم

 .كردم 

 :رو به طوفان گفت  نباريا ماهان

باشه كه    نميبگو،اما حواست به ا  ی دار  تيشما هم اگر شکا-

طرف مقابلت عالوه بر ضرب و شتم به خاطر ورود به خونش  

 .ينکن ی كنه!پس به نفعته كار يم ت يهم ازت شکا

نگذاشت. من   يباق   يحرف  چيجمله اش را گفت كه ه  ی طور

بلند    مياز جا  يتوجه به نگاه حام   يجو آرام شده ب  دميهم كه د

 .از ماهان به سمت اتاقم رفتم ی شدم و با تشکر 

*** 

در سکوت غرق شده و انگار همه رفته بودند. گوشه تخت    خانه

 يساعت  مي. ندمي كز كرده و خسته از آن همه تنش دراز كش 

باز شدن در اتاق    ی تا كم كم صداها قطع شد.صدا  ديطول كش

وارد    يچه كس  نم يسرم را برنگرداندم تا بب   يحت  دميرا كه شن
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. از باال  دتوانست باش  ينم  يهم جز حام  ياتاق شده البته كس

پا ،فهم  ن ييو  .  ديتخت دراز كش   ی او هم رو  دم يرفتن تشک 

زور   يبعد دستانش بود كه دورم حلقه شد و با كم  هيچند ثان

 .نکردم يمن را در بغلش حبس كرد. گرچه من هم مقاومت

 .گوشم پخش شد ی كه زد نفس داغش رو حرف

 !خوام يمعذرت م-

 .كه ادامه داد دي چشمان گرد از تعجبم را ند او

 !ی ديكه ترس ديببخش-

 !؟يو عذرخواه يحام

آدم    نيا  يصبور و مالحظه كارم ول  يليمن خ  يدونيتو كه م-

 يدر مقابلش آدم سکوت م  کباريشده بود.  حي وق  يليخ  گهيد

تو دهنش    ديكوب  دي بار با  نيسوم  ي گه،ولينم  يچ ي كنه،دو بار ه

 .اد ياز دهنش در م يتا بفهمه چ

 :گرفت  يرنگ نگران  ش يدهم،صدا  يباز هم جواب نم  د يد  يوقت
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 كنه؟ ينکنه قلبت درد م-

 !نه-

 :آرام خارج شد و من گفتم نفسش

خودت   افهيتو ق  يبرام مهم نبود اون وسط ، ول  ی زي چ  چيه-

ند م  ی ديرو  ولت  بود،  وسط   مي كرد  يكه سرخ شده  همون 

 .!من فقط نگران تو بودمشيكشته بود

  ر يي خواهد بحث را تغ  يم  دميو فهم   ميلحظه سکوت كرد  چند

 .دهد

 سرگردم كتک الزم باشه؟  نيكنم ا يفکر م-

 :نشست و گفتم ميلب ها ی رو  ی زير  لبخند

 !ی ن بهادر شد بز-

 :كه گفت يدستانش تنگ تر شد وقت  حلقه

 .شم يمن كار داشته باشند،بزن بهادرم م  ی به داشته ها-
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 من داشتتم؟ -

 :و آرام جواب داد ديكش يقيعم نفس

 !يتو عشقم-

ا  يكردم وسط بحث احساس  ی هركار  نبار يمان نخندم نشد، 

 .دي خنده ام به گوشش رس ی صدا

 !ي حام اديبه خدا بهت نم-

 ؟يچ-

 :زدم و گفتم يهمان آغوشش چرخ در

 !حرفا  ن ياز هم-

 .دو انگشتش فشرد  نيام را ب ينيب

 .يكن عادت كن يسع-

  م يرفتنمان مانند برق گرفته ها در جا  رونيموضوع ب  ی ادآوري  با

 .نشستم
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 !شگاهيآزما  يحام ی وا-

 :به ساعتش انداخت و گفت ينگاه

ون وسط هم كه ا  يدوساعت از قرارمون گذشته،احتماال اون-

 .همون بود  زدي زنگ م

 .ارم يرو ب تي بزار برم گوش-

بروم كه مچ دستم را گرفت و مانع از    نيياز تخت پا  خواستم

 .حركتم شد 

زن ها    هيكردم مثل بق  ي. فکر ميستيچقدر خوبه كه لوس ن-

با ببخش  ديدوساعت  بخوا  دي بگم  هنوزم  تو  قهر   ی بعد  مثال 

 .يباش

جواب    ستادميا  ي را از دستش آزاد كردم و همانطور كه م  دستم

 .دادم

 .گهيد شهينم ي اون كه زندگ-



 
452 

 

 .زدم و ادامه دادم يچشمک

باز- ،ز  ی لوس  موقعش  به  م  اديهم  حالت  به   شه يخوش 

 !ی نجوريا

تماس از دست رفته بود.   ستيرا كه نگاه كردم،ب   يگوش  صفحه

  !مخاطب  کيهمه هم از 

مانند    غيج  ی كه تماس را برقرار كرد بعد دو بوق صدا  يحام

گوش   نيرژ مديچ يپ  يدر  هم  من  كه  بود  بلند  صدا   ي .آنقدر 

 .توانستم بشنوم

كجا- ن  ؟مگهييمعلومه  من  توام؟فکر  مسخره  فکر    يستيمن 

گرما خجالتم   ني وسط ا  ديداشت  بچت باش!دوساعت من و نگاه

 .... نکنه اون زن ع يكش ينم

 !ساكت شو-
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با او   ی من را كه بغل دستش نشسته و كار  يبلند حام   اديفر

كرد والل   يم  غي ج   غينداشتم پراند چه برسد به او كه داشت ج

 .شد

از دهنت    يمراقب باش چ  يزنيبهت گفته بودم حرف كه م -

جز    ميدون  يهم زنم مدوما بچت،بچت نکن!هم من    اديدر م

 نکار يخوام ا  ياالن م  ست،اگرمي ن  ی ا  گهي د  زيحرف مفت تو چ

دوما به خاطر اعاده   لوفره يبه خاطر آرامش ن  يکيانجام بشه  

 !ي شگاهيآزما گهيساعت د مي.بعد هم تا نتيثيح

 .مانع شد ني كه خواست تلفن را قطع كند حرف رژ نيهم

. مگه من  اميعمراً ب  گه ي،اصن د  ام يجا نم   چ يامروز ه  گهيمن د-

 ..مسخرتونم

 !ا ين ی جرات دار-

ا  ن يرژ از  تر  ب  نيپرو  كم  كه  بود  و   اورد،حرفش ي حرفا  زد  را 

 .تماس را قطع كرد
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 .امي جرات دارم،نم-

و بعد از   ميخاموش نگاه كرد  لي لحظه در سکوت به موبا  چند

 :گفت يبلند شد و عصب شي از جا يآن حام

 .ميبپوش بر-

توجه به من با خودش    يشد ب  يكه از اتاق خارج م  همانطور

 .زمزمه كرد

 !نره  ادتيبهت نشون بدم  يجرات کي-

                     * 

چهل و پنج    ريحركت كرد و مس   ن يسرعت به سمت خانه رژ  با

فاصله    ی ش را بدون لحظه ا. دستديساعته رس  ميرا ن  ی ا  قهيدق

 .زنگ گذاشت و فشار داد ی رو

 .ستيخونه ن ديآروم باش.شا کمي يحام-

 :زد جوابم را داد  يرا م ی كه زنگ مداوم بعد همانطور
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 !شناسم يمار رو م نيمن ا-

پاسخ گو    يو كس  زد يشد كه او زنگ م   يم  قهي چند دق   حدود

 .به در زد و فاصله گرفت ی نبود. با پا لگد

  !يلعنت-

 :دمشيبا خودم كش يرا بند دستش كردم و كم دستم

 .ميبر ايب-

كه   ميسوار شو  ميو خواست  مي رفت   نيبه سمت ماش  همانطور

 .به سمت ساختمان رفت يحام کهوي

 شد؟ يچ-

جلو  دوباره  كه  به    ستاد يا  يم  فونيآ  ی همانطور  را  دستش 

 .فشار داد  را يسکوت باال گرفت و زنگ  يمعن

 بله؟ -

 :رو به من گفت يرا صاف كرد و با چشمک  شيصدا
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ببخش - رزاق   د يسالم  خانم  همسر  من  هستم،خانمم   يخانم 

كنند با منم   يدر رو باز نم   زنمي زنگ م  يحامله هست هرچ

 حالشون بد شده باشه؟ ترسميكردن م دايمشکل پ

مکث كرد و من با چشمان   يبود كم  فونيكه پشت آ  يخانم

 .گرد شده نگاهش كردم

 ؟ياز كجا معلوم شوهرش-

نگاه    يبودم  با اخم به حام  ستادهيا  واريبه من كه كنار د  زن

دستانش گرفت و    ن يدستم را ب  ينداشت ،حام  ديكردم د  يم

 :جواب داد

 !دي. مطمئن بشدياريب ف يخودتون هم تشر ديتون يم-

 :مطمئن شد در را باز كرد و گفت يكه انگار كم  زن

 !اميصبر كن خودمم ب-

 .چشم-
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 .ديمن مهبوت را با خود به سمت داخل كش دست

 !يحام يكن  يم کاريچ-

 :لبخند گوشه لبش به سمتم برگشت و گفت با

 !اگه اون زرنگه من زرنگترم-

شد  وارد  كه  چادر  ميساختمان  د  ی خانم  به    ميديرا  كه 

 .ستادهيانتظارمان ا

 !سالم حاج خانم-

 ی من نشست و سر  ی زن رو  ني،نگاه سنگ  ميسالم كرد   هردو

 بابت وجود من زده نشد، يحرف  يتکان داد.وقت

رفت.زنگ خانه    ی به ما دوتا به سمت واحد  يبا نگاه   همانطور

دستم    يكه حام  ستميرا كه زد، خواستم من هم پشت سراو با

در از پشت در آغوشش حبس    با يو تقر  ديرابه سمت عقب كش

در اشاره كرد و    يكه نگاهش كردم با سر به چشم  يشدم.وقت

 .دميحركت فهم نيمن منظورش را از ا
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كه    يما كنار كس  دنيبا د  نيلحظه بعد در باز شد و رژ  چند

 چ يبه ه يحرف چياجازه ه  ي. حامديزنگ را زده بود ،رنگش پر

را باز    ر يداد مس   يكه من را م  ييبا هول ها  بايكس نداد و تقر

 .كرد

 !دست شما دردنکنه حاج خانم-

 :كرد و گفت نيروبه رژ يلبخند مصنوع  با

 .ميشينم يما مزاحم كس ياگر در رو باز كن-

كند عقب رفت    يبا ما برخود م  ستدياگر عقب نا  ديكه د  نيرژ

 .بست چارهيصورت مبهوت زن ب ی در را رو يو حام

 :ديگوشه لبش پرس  پوزخند  با

 !اناي خرابه اح فونتونيزنگ آ-

  گر يمقابل همد  نيشانه ام بود و من و رژ  ی رو  ي دست حام  دو

نگاه   ديبه صورت من نداشت وند  ی ديد  ي.حامميبود  ستادهيا
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درنده    مانيهردو ببر  ماده  دو  مانند  و  است  از خشم  سرشار 

 .ميكن يرا نگاه م گريهمد

روبه   يچشمانش را از من گرفت و با لبخند مثال جذاب  نيرژ

 :گفت يحام

 .ی زنگ زد ي.كدمينشن-

 :ستادياز پشت من جلو آمد و در كنار من ا يحام

 !ميتموم كن،بر  تويمسخره باز-

سرش را با انگشت عقب زد و با تک خنده    ی جلو  ی موها  نيرژ

 .جواب داد ی ا

 زم ي عز ی دار ی چه عجله ا-

گردش بود كه با جمله اش سرم باال    يشکم  كم  ی رو  نگاهم

 .آمد
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 نه يمانند جرقه بود كه جلو رفتم و دستم را تخت س"زمشيعز"

 .دمياش كوب

ما   يتو زندگ  ی گند زد   ی م؟اومديدار  يچ  ی عجله؟عجله برا -

 .حاال وقت هست گهيبعد م

  ي دستم را به شانه اش م   يبا هر حرف  يخودم نبود وقت  دست

 .رفت يعقب م  يزدم و او كم

م  نگاه نشان  ا  يمتعجبش  توقع  ن  نيداد   از  را    لوفر يحركت 

 .ساده و آرام نداشت شهيهم

وگرنه خودم مجبورت   يپوش  يمثل آدم لباست رو م   ی ريم-

 !كنم يم

 !لوفرين-

به سمتم آمد و خواست من را عقب بکشد كه با حرف   يحام

 .گرفت ی شتريدستانم قدرت ب نيرژ

 ...وانهيد نيجان ا يحام-
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 :زدم اديدو دست به عقب هولش دادم و فر با

 !ار يخفه شو انقدر اسم شوهر من رو به زبونت ن-

كرد و با   ريفرش گ  ی به لبه    شي نگاه شوك زده ما پا  ی جلو

 .افتاد ني زم ی از پشت رو  ی بلند غيج

تنم را    يحام  "ی اخداي"قدم عقب رفتم و زمزمه    کي   دهيترس

 .لرزاند

**** 

نگاهش    ده ياش ماند و ترس  ی رو به رو   هوشيبه زن ب   نگاهش

باعث شد سرش به سمت او برگردد.   لوفريآرام ن  ی كرد. صدا

 :گفت يم يلرزان ی شده و با لب ها سي صورتش از اشک خ

 مُرد؟كشتمش؟ -

 .ستيبود كه شوك شده و حركاتش دست خودش ن معلوم

 ...يحام ميبر-
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 .ديلرز يم ديو مانند ب  دهيدرهم شد،دخترك ترس شي ها اخم

  .دو زانو نشست و نبض او را گرفت  ی رو

  .اورژانس ميزنگ بزن  دينبض داره،با-

اورژانس را خبر    عيشلوارش در آورد و سر  بي را از ج  ليموبا

 .كرد

 ی لحظه چند ضربه نسبتا محکم به در واحد خورد و صدا   همان

 .شد  دهيشن  هيهمسا

  .نم يبب ديباز كن-

زن پشت در تنش   ی نگاه كرد و صدا  يبه حام  ده يترس  لوفرين

 .لرزاند  يرا م

 !باز نکن-
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شلوغ  نياز ا شتريب نکهيا ی برا يبا وحشت گفت و حام لوفرين

  ده يكه داخل د  ی نشود به سمت در رفت وآرام باز كرد تا حد

 .نشود

 بله؟ -

 .او مهلت نداد و با دست در را فشار داد  اما

 !خدا ايهس... يك  نميبرو كنار بب-

به گونه اش زد و    ی ضربه ا  ني زم  ی رو  هوشيب  نيرژ  دنيد  با

 .بلند شد شيصدا

 .خدا مرگم بده كه در و براتون باز كردم  ن؟يچه كارش كرد -

حركت    نينشست. هم  نيزم  ی و رو   اورد يتاب ن  لوفر ين  ی ها  زانو

 .بلند شود شي رفت صدا يكه به سمت او م ي مباعث شد حا

كرد به فرش! زنگ زدم   ريپاهاش گ  ؟يگيم  يخانم چ   سيه-

 .زم ي.آروم باش عزادي اورژانس ب
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فاصله   نيكه از ا  يتوانست آرام باشد و نگاهش به خون  ينم

 .تفاوت باشد يب ديد

 !يتا بفهم  110 زنمي االن زنگ م-

  ي برود ول   رزن يبلند شود و به سمت پ   شي خواست از جا  يحام

 .خشک شد  شيسرجا  لوفرين ی با صدا

 !خو..ن..خون-

 !خو..ن..خون-

رفت.   نيبه خودش آمد و به سمت رژ  هيخانم همسا  ی صدا  با

خط   ی شد. دستش را رو  يم  دهيد  يرد خون  شيرموهاياز ز

  .هم قطع شد  هيتماس همسا نيو در همان ح  ديخون كش

اش بلند   غيج  ی افتاد صدا  يكه به خون دست حام  نگاهش

 .شد

 !باب الحوائج دختر مردم كشتن اي-

                         ** 
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 جاد ي همزمان شد. به خاطر همهمه ا  سيآمبوالنس و پل   دنيرس

همسا جلو  ی ها  هيشده،  هم  و    ی اطراف  آمده  تماشا  در  به 

رژ  ستادهيا هم   نيبودند.  پشت سرش  و  آوردند  برانکار  با  را 

  ی خانم خارج شد. سرگرد  ی روها ي از ن  يکيبا    دهي ترس  لوفرين

تالش   رد   يكرد و حام  ي صحبت م  هيكه اعزام شده بود با همسا

و ماجرا    دنديها رس  سيكه پل  يرا آرام كند. زمان  لوفريبود تا ن

 رد يرا گردن بگ   زي خواست خودش همه چ   يم  يحام   دندي را شن

را خراب   ز يچهره او و به حرف آمدنش همه چ  دهياما رنگ پر

 .كرد

 !...آروم باشزميعز  شهينم ی زيچ-

  ز يخواست باور كند همه چ   يو نم   ديشن  ياو را نم  ی صدا  انگار

 .شود يانقدر خوب حل م

 .داره يخانم،همسر من مشکل قلب-
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شد ،همانطور كه   ينم  دهي در صورتش د  ياحساس  چيكه ه  زن

 :گفت ندي بنش نيداخل ماش لوفريكرد تا ن يكمک م

  .د ياريب دي تون ياگر داره م يخاص ی دارو-

بار    ريآژ  ی صدا اشک  نگاه  آخر  لحظه  و  شد  بلند  آمبوالنس 

  .نشست يدر چشم حام لوفرين

 :لب زد يلرزان  ی همسرش بود و با صدا نگران

 !زارم ي...نميبمون زارم ينم-

                          *** 

  ی همسرش چه كار  ی دانست برا  يو نم  ديدو  ي رو ها را م  راه

 باز شده بود؟ نجايشان به ا ی انجام دهد. مگر چند بار پا

در    ی اضطراب وارد شده به همسرش بود. اگر قلبش باز نگران

 آورد چه؟  يم
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رو  فسن رو  يصندل  ی زنان  و عرق  را   يشانيپ  ی نشست  اش 

آرام   يتا كم  دادي به او نم   يكس جواب درست  چيپاك كرد. ه 

 .شود

و با نگاه به    دي كش   رونيشلوارش ب  بيهمراهش را از ج   تلفن

به آن لحظه رس  کي  اديصفحه اش   افتاد،چه زود    ده يجمله 

كن  ديكن  يسع"بود. رفع  زودتر  من  با  رو   د،چون يمشکلتون 

 "!ميكن يم دا ي پ اجيقطعا به كمک هم احت 

 ه يمخاطبش با تعجب و كنا  ی داد و صدا  هيتک  واريرا به د  سرش

 .ديچ ي در گوشش پ

 پور تماس گرفته؟  انيآر  دم؟جنابيدرست د-

 :پاسخ داد يخش داشت وقت شيصدا

 !دارم جناب سرگرد  اجي به كمکت احت-

 :ديكه پرس يشد وقت ی جد شيصدا

 شده؟ يچ-



 
468 

 

  ن ي كه با دستبند ا  ی افراد  دني را به اطراف داد و با د  نگاهش

 :رفتن گفت يطرف و آن طرف م

 !همسرم بازداشت شده-

                      ******** 

وقت    ديكه رس  يكرد تا زمان  في ماهان تعر  ی اتفاقات را برا  تمام

  د يرا د  لوفريزد از دور ن  يهمانطور كه قدم مرا از دست ندهد.

آن جسم سرد و فلزی دور    دنيآورند. از د  يكه با دستبند م 

ودست  شد  فشرده  قلبش  ظريفش  اش   ی رو  يدستان  گلو 

 .ديكش

 .فرا گرفته بود   اديز  هيقرمز از گر  ی همسرش را حاله ا  چشمان

  ي حام   ی چند قدم بلند به آن سمت رفت و نگاه او هم رو  با

  .نشست

حت  دنيد ها  يهمسرش  دست  شد   ی با  باعث  هم  بسته 

 .كند و گوشه لبش از بغض بلرزد  تياحساس امن 
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 ...يحام-

كه كنارشان بود اجازه نداد او جلوتر برود و با دست    ی سرباز

 .زد  يعقبش م

 .كنار آقا  سايوا-

گرفتن    يحام  ی برا   يحرف  چيه آغوش  در  جز  نبود  مهم 

 !زدلش يعز

 .ندارم ی زنمه آقا..كار-

  يحام  اديفر  ی آمد به حال او،صدا   يكس دلش رحم نم  چيه

 .دخترك را هم از جا پراند  يحت

 ..كه  ن يقاتل نگرفت-

 !نييپا  اريصدات رو ب -

  لوفر يلرزان ن  ی كند كه صدا   ين يسرباز باعث نشد عقب نش  تشر

 .او را عقب راند 
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 !آروم يحام-

 ی برا  ی سرباز  نکهيشانه اش نشست و با فکر برا  ی رو  يدست

ماهان   دنيكردنش آمده ،غضبناك به عقب برگشت. د  رونيب

  .شد د ي از ام ييپشت سرش كور سو

داد رو به سرباز    ياش را نشان م  ييكه كارت شناسا  همانطور

 :گفت

 !ديچند لحظه اجازه بد-

 !داره جناب سرگرد  تيما مسئول  ی برا-

 :پاسخ داد ت يبا جد ماهان

 !مگه قراره فرار كنند؟ گفتم چند لحظه-

دو دست   ي. حامستاديعقب ا  ي نزد و كم  يحرف  گري د  سرباز

 :دستانش گرفت و گفت اني در دستبند را م رياس

 كنه؟هان؟ يخب؟قلبت كه درد نم  شهينم يچيه-
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  ي كلمه هم نم  کي   يحت  شيبا بغض در گلو  لوفرين  ديفهم  ينم

 .تواند جواب دهد

 .هم رو انداختم.پس نگران نباش   اروي  نيبه خاطر تو به ا  نيبب-

 .جلو آمد سرباز

 !آقا  شهينم نياز ا شتريب-

نشست و   ارشي  ي شانيپ  ی رو  يحام   تيسر شار از حما  بوسه

  .ديبه سرعت عقب كش

 !نگاه مظلوم همسرش را نداشت  نيطاقت ا او

باز هم تنها   يو حام  به سمت اتاق سرگرد پرونده رفت   ماهان

  .در راه رو نشست

ساعت بعد در به سرعت باز شد و ماهان با اشاره به سمت    مين

 .به سمت خروج حركت كردند يحام
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تا كسي    مارستانيب  ميزودتر بر  د يبهوش اومده ،با  يرزاق  نيرژ-

 !باهاش حرف نزده

لرزاندم. نگاهم دور اتاق    يبند بند تنم را در برگرفته و م  سرما

 ده يها د  لمياتاق را در ف  نيا  شهي زد. هم  يروشن چرخ م  يكم

 ی و حاال خودم گرفتار در آن جا نشسته بودم. در كه با صدا

كه وارد شد    يشخص    ی و نگاهم رو  دميباز شد از جا پر  ی بد

  .ماند

 !نيبش-

گذاشت.   زيم  ی را رو   ی و او پرونده اام جا گرفتم    يصندل  ی رو

 .زد مهيام خ ی رو  بايقرار داد و تقر زيم ی دستانش را رو 

بازپرس    نکهيمن باشه؟در حد ا  يبه معرف  ازيكنم ن  يفکر نم-

 !ه يپروندت هستم فکر كنم كاف

 :تکان دادم و او ادامه داد  ی سر
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و شش    ستينوشته ب  نجايهستم، سركار خانم نواب! ا  ی مراد-

 ...و ي، روانشناس ی سالته، تازه ازدواج كرد

 ؟ ی شد ريشد كه درگ يكن چ  فيتعر خب

 :دهانم را قورت دادم و گفتم آب

 !نکردم شيمن ...كار-

 !ی هولش داد ی خودت گفته بود يول-

 .را در هم گره زدم دستانم

 !فرش ی كرد به لبه  ريپاهاش گ -

 ؟ی پس هولش داد-

 .رد جز اوك  يرا نگاه م ييهر جا چشمانم

 !نه-

 اونجا؟  ي اصال چرا رفت-

 :جواب دادم  آرام
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 !شگاه يآزما مي...برميخواست يم-

 تو؟  نيرفت  ی چطور د؟اصاليبر يچ ی بلند حرف بزن!برا-

 .رفت يضعف م  دستانم

 .راه داد هي. همسای ان ا ی د  شيآزما-

 راه داد؟ ی شناختتون؟چطور يمگه م  هيهمسا-

 .گذاشت ينم نفس

 .كرد راه داد يمعرفشوهرم خودش رو -

 شوهرت رفته زن گرفته؟ -

 .كردم اخم

 .داره   هينه!تهمت زده..اصال قض-

 .يبگ ديهست با يهرچ-

 ..مربوط  نجايبه ا-

 .بلند شد شيصدا
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 ن؟يشد  ريشد كه درگ   ي. خب چدميم  صيمن تشخ-

 .دميرا دزد نگاهم

 ...من-

 !چشمانش شدم خيم ار ياخت يبلند كه تشر زد ب ی صدا با

 ؟ ی به من نگاه كن!خوبه. حاال بگو تو هول داد-

 :لکنت گفتم با

 ...كرد  ميعصبان-

 :زد پوزخند 

 مش؟ يكرد بکش موني هركس عصبان يعني-

 !من نکشتم-

 :و نشست دياش را عقب كش يصندل

 !مُرد ديشا-

 .از ترس بود ميصدا لرزش 
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 .اش نه ي من فقط آروم زدم تخت س-

 داره؟ يفرقومُرد!چه  نيخب. اونم آروم افتاد زم-

 .شد يلحنم حرص ناخودآگاه

 د يدوست دار  يل يخ  نکه يا  د؟مثليبا من دار  يشما چه مشکل -

 ره؟ يبم

  !كنم يفقط من سوال م نجايا-

ام م  ی زيچ ب  د يجوش  يدر معده  تا  آمد.   يباال م  مي گلو  خيو 

نشسته    ميكه رو به رو  ی حال نزارم. مرد  ن يسوخت از ا  يقلبم م

 .بود قطعا رحم نداشت

 !ستيحالم..خوب ن-

 .درد داشت پوزخندش

 ؟ی ديترس-

 .خشک شده بود ميگلو
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 !حالم ...بده-

 :دي پرس ی مکث سواالتش را رگبار  ی لحظه ا بدون

شد   ي؟چی شد كه هولش داد  يم،چيكن   ي مرور م  ستيمهم ن-

 هم نقش داشت؟  ن؟همسرت يشد ري اونجا؟ چرا درگ نيرفت

  ن يفرار از ا  ی برا  ميگو  يكرد دروغ م  ي!فکر ماهيشد و س  تار

  ت؟يوضع

 ..من..تهوع -

كه    ديانگار او فهم  ياز دهانم خارج نشد ول  ی ز يزدم و چ  عق

 .زد  اديكه فر ميگو يراست م

 !سرباز-

 *************** 
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بچه هم    ی سربوده و خدارهشکر برا  يدگيضرب د  کيدر حد  -

بومدهين  شيپ  يمشکل به خاطر   ي هوشي.  هم كه داشتند هم 

 .نيشوك آن لحظه بوده هم به خاطر برخورد سرش به زم

 :ديكالم دكتر رفت و پرس انيم ماهان

 مش؟ ين يچند لحظه بب ميتون يم-

 .داد كه مردد است  يدكتر نشان م كالم

 ..اما گفتن اجازه -

 .اش را نشان داد،باعث شد سکوت كند ييكه كارت شناسا او

 .دشين يكنم كه بب  يهماهنگ م-

  ي به عنوان تشکر تکان دادند وبا رفتن دكتر، حام  ی سر  هردو

 :ديپرس

 شه؟ي آزاد م لوفريشه؟نيم  ياالن كه بهوش اومده چ-

 !خانم داره نيا تيبه رضا  يبستگ-
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 .ديبار  يم شي از سر و رو يشانيپر

 ؟ينده چ تيرضااگر -

 .شانه اش نشاند  ی دست رو ی با لبخند دلگرم كننده ا  ماهان

 !حاال تا اون موقع دهيم شاهلليا-

 .داخل ديبر ديتون يم-

  .دكتر هردو به آن سمت نگاه كردند ی صدا با

 .اول تو برو داخل  ی خوا يم-

  ره ي بر خود مسلط باشد. دستگ  يچشمانش را بست تا كم  يحام

 .و از ذهنش گذشت ديكش  نيي در را پا

 "زد؟ ياگر خانواده خودش هم بود انقدر آرام  لبخند م"

از هم فاصله   ني رژ  ی پلک ها  د ي را پشت سرش بست و د  در

 .گرفت

 ..بچم-
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 .نشست شي لب ها ی رو  يتلخ پوزخند 

 !ی چه مادر نمونه ا-

 .پوست،پوست شده بود ياز خشک شي ها لب

 !آ..ب-

 .ختي و از پارچ آب ر ستاديتخت ا  ی روبهرو

 !ايب-

 ..اما نتوانستنديكرد بنش يرا بست و سع  چشمانش

 ....كمک كنتونمينم-

 .ديگرفت و او چند قلپ نوش شي لب ها ی را جلو وانيل

 .گهيخوام د يبسه.نم-

 .او خم شد ی گذاشت و رو  زي م ی را رو وانيل

م  لوفرين- چ   يدونيبازداشت شده..خودت  كنند   يازت سوال 

 گه؟ يد يبگ ديبا
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 .زد شخندين دخترك

 .قصد جون خودم و بچمون رو داشت گميم-

 :ديغر يعصبان يحام

 !يزن  ينچسبون به من!بعد چرا حرف مفت م يالک-

 :را پشت گوش زد و گفت  شي با انگشت اشاره موها نيرژ

 ...هويها!رم كرد   وونسيزنتم د-

 !حرف دهنت بفهم-

 ش يصدا  بلند بود و باعث شد دخترك چشم ببندد.تن  شيصدا

 .آورد وزمزمه كرد  نييرا پا

م- خوب  دختر  گ  يگيمثل  عقب   ر يپات  فرش.  لب  كرد 

 .هم تو كار نبود يدست   چي،هيرفت

 .است دهينشان داد كه انگار ترس ی چهره اش را طور نيرژ

 ؟يكن  يم ديتهد-
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 !فکر كن ی نجوريا-

 :كه گفت يوقت ديدرخش چشمانش

 !شرط داره-

 :و در مقابل چشمان براق او گفت  ديرا درهم كش  شي ابروها

 ؟يچ-

 :گفت ی ا  روزمندانهي كرد و بعد با لبخند پ يمکث نيرژ

 .بچت  شيخونه من،تو تخت من!پ ی ايامشب م-

 .سرخ شد و دستانش را مشت كرد يحام صورت

 .بود حيزن وق نيشک ا يب

  ی ا  روزمندانهي كرد و بعد با لبخند پ يمکث نيرژ

 :گفت 

 .بچت  شيخونه من،تو تخت من!پ ی ايامشب م-

 .سرخ شد و دستانش را مشت كرد يحام صورت
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 .بود حيزن وق نيشک ا يب

اش    يشانيپ  ی چشمان به خون نشسته نگاهش كرد. رگ رو   با

 .گرفت يجان م لوفريرنيو مقابل چشمانش تصو زدي ضرب م

 :ديقفل شده اش غر ی دندان ها انيم از

 !خفه شو-

با حال  ی ا  هيثان  ي خراب به سمت در رفت،ول  ي مکث نکرد و 

 .كرد  خيم ني زم  ی را رو شي او پاها ی صدا

 !مونه يمشت خالفکار م   ک ي  نيشد،امشب زن ملوست ب   فيح-

خشمگين بود كه مي توانست او را بکشد و كنار دست    آنقدر

  ي هم صحبت   قيال  يزن حت  ني همسرش روانه زندان شود.اما ا

 هم نبود 

 .را با شتاب باز كرد و نگاهش در نگاه آرام ماهان گره خورد  در

 شده؟ يچ-
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كرد    يتوجه به سوال او به سمت خروج راه  افتاد.حس م  يب

 !سمتش هجوم مي آورند هوا كم آورده است و ديوار ها به

وقت  ماهان نگاه كرد.  را  او  پ  يبا چشم رفتن  رو رد    چياز  راه 

 .دي شد،ورود بازپرس پرونده را د

 .ببرد  شياز پ  ی تواند كار يوقت كم معلوم بود كه نم نيا با

همکارش تکان داد و آن جا را به    ی به عنوان سالم برا  ی سر

  ي صندل  ی وكه ر  ديرا د  يترك كرد.از دور حام  اطي مقصد ح

كه شد،   کشيدستانش گرفته است.نزد  انينشسته و سرش را م

نشانه همدرد  به  را  اش  اندك  ی رو  ی دست  و  نهاد  او   ي شانه 

 .فشرد

اول  يحام سرخش  چشمان  و  آورد  باال  را  نشانه   ن يسرش 

 .اش بود يآشفتگ

 ؟يچرا خودت رو باخت-
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به سکوتش ادامه    ينشست ول  يحام  ی لب ها  ی رو  ی پوزخند

 .داد

 گفت؟ يتو چ يشده؟رفت  يچ-

 ..گهي .برگشته می ري زنج وونهي...الاالاهلل..دکهيزن-

 :و با خودش زمزمه كرد ديكوب گرشيمشت كف دست د با

مو  کيمن  - تو  دهيگند  ی تار  به  نم  ی زنمم   دميگربه صفت 

 .آخه

. به دانستينم  ق يدق  يول  دهيزد او چه شن  يحدس م   ماهان

خواست   ي. نماوردياو ب  ی برا  يعقبگرد كرد تا آب سمت بوفه  

 .با سوال كردنش حال او را خراب كند نياز ا شتريب

ش  چند بعد  معدن  شهيلحظه  گرفت.حام  يآب  او    ي را سمت 

 .ديآن رانوش ی بود و با تشکر مختصر ري هنوز با خودش درگ

 .از ذهنش گذشت كه باعث شد از جا بپرد  ی لحظه فکر  کي
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 !به خسرو...آره  زنميزنگ م-

و   ديرا درهم كش شياسم ناآشنا اخم ها  نيا  دنياز شن  ماهان

 :ديپرس

 ه؟ يخسرو ك-

 .گربه صفت نيا ييدا-

در آورد    بشيكه به سرش زده، تلفن را از ج  ی از فکر   خوشحال

ورد نظرش  م  نش،شمارهي كردن مخاطب  نييو با چند بار باال و پا

 .را گرفت 

  .تر از قبل شماره را گرفت  ديبار  بوق خورد و هر بار نا ام  چند

 .دهيجواب نم-

 :و گفت ديبه چانه اش كش يمتفکر دست ماهان

كمکمون كنه،تو   تونه يچقدر م  دونميدارم نم  ی فکر   کي  نيبب-

ن  ن يا  يگيم تو  مال  استيبچه  ممکنه  خان  ني.  كه    يخسرو 
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رژ  يگيم بودن  از حامله  نظرت    نياصال  باشه؟  نبوده  با خبر 

 ه؟ يچ

شدند و بعد به سمت    رهيخ گري چند لحظه در نگاه همد  هردو

 .اتاق راه افتادند

*** 

 .ست ي ازتون ن ی چند وقته خبر   دميد د؟ يبله خوبم. شما بهتر-

 .به صحبتش ادامه داد ی را بازكرد و عاد  نياتاق رژ در

 .افتم يكم كم دارم جا م گهيخداروشکر، كارا كه خوبه، د-

 :پرسشگر نگاهش كرد و او در چشمانش زل زد و گفت نيرژ

 .زنگ زدم  نيهم ی اتفاقا خسرو خان برا-

  يي را بعد از آوردن اسم دا  نيرژ  ی پلک ها  دني كرد و پر  يمکث

  .دياش د

 د؟ يخبر دار ني خواستم بدونم شما از رژ يم-
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كوچک  يدستپاچگ لبخند  او  ها  ی رو   يحركات    ش يلب 

 .راه هم نگفته بود ينشاند.پس ماهان ب

 ...نجايا دياا..پس خبر ندار-

 !نه-

دخترك سرش به سمت او برگشت. او كه   دهي ترس  ی صدا  با

 .اشاره كرد تماس را قطع كند  ديرا متوجه خود د  ينگاه حام

پشت خط چند لحظه اجازه گرفت و    ياز شخص فرض  يحام

 .آرام روبه او لب زد

 چته؟-

 !نگو يچيقطع ..كن..بگم.ه-

رو   ی صدا آب  مانند  ن  ی لرزانش  كم  بود.  را   لوفرشيآتش 

 .ه سکته نبرده بودنترسانده و او را تا مرز
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د- لحظه  چند  من  خان  م  گهيخسرو   رم،صدام يگ  يتماس 

 .زننيم

اش گذاشت   بي را قطع كرد و تلفن را داخل ج  ياليخ  تماس

 :و روبه او گفت

 ؟ی خوا يم يچ-

را   ينم  نيرژ و خودش  بدهد  او  نقطه ضعف دست  خواست 

خسرو اش وسط بود و اگر    ييدا   ی پا  نباريا  يمسخره كند. ول 

 !شد يم الي او حامله است، وا و ديفهم يم

 .يپوست لبت رو بکن ی خوا  يتا فردا م ا ي يزنيحرف م-

در آن   يآمد.حام  ينم  ركاه ي آب ز  ن يشدن حاال به آن رژ  موش

از خسرو   يدانست كه او چه حساب  يخوب م  يچند سال زندگ 

 .برد يم

ول  ن يرژ شود  وارد  طلبکارانه  راه  از  دانست    ينم  ي خواست 

 .است  يدر مقابل او زرنگ تر از هركس يحام
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..البته.. من فقط به  ميكه ما بچه دار  دونهينم  يي...اوم دانيبب-

 ...خاطر تو

 :گفت ش ي در جواب حرف ها خونسرد

م  يبيع- آزماميگ ينداره..بهش  م   شي!  بدونه مي ديهم  خوبه   .

 ...پدر يكه،البته واقعا بچه ب شهيه دار مخواهر زادش داره بچ

 !ساكت شو-

د  يگوش با  آمد  در  صدا  به  كه  واقع   دنياش  خسرو    ي نام 

 .خوشحال شد 

 ..خودشون زنگ زدن-

او ملتمس چشمانش را   ديچرخاند و د  نيرا سمت رژ  يگوش

 .بست

 .مياتفاق فرخنده رو بهش بگ ن يا ديزودتر با-

 **************** 
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دانست او با خبر    ي از آن دختر موش شده نبود، م  ی خبر  گر يد

م ها  يشود،گند  نقشه  تمام  به  م شي خورد  اگر  وقت  آن   ي ! 

 ..است يبچه اش چه كس يپدرواقع  ديفهم

 :ديغر يو روبه حام دي فکر لرز نياز ا تنش

 ..لعنت بهت،لعنت به اون زن-

 !دمايجواب م-

 !تموم شده نجايا ی باز ی فکر كرد يدم،وليم تيرضا-

 :ديشده و در صورتش غر ني هم حاال متقابال خشمگ  يحام

 !نکن ديمنو تهد-

كه در ذهنش    ی سمت در رفت تا ماهان را باخبر كند. با فکر   به

 !خودش كرده بود ونيانداخته،بد او را مد

برگشت و در نگاه درنده اش زول    نيآخر به سمت رژ  لحظه

 :زد
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!  ی نبود  حياگر تو انقدر وق  ميخوب از هم جدا ش  ميتونست  يم-

نه   دميبود كه فهم  في تو انقدر ذاتت كث  يمن كمکت كردم ول

!تو ذاتت  يستين   يكس  چيكمک ه   قي كمک من كه ال  قي تنها ال

 .ی و چنگ زد  ی شد  يبدتر وحش  ی ديكه د  يگربه صفته خوب

 .را هم رها كرد   ريت  نيو آخر  ديكش شيموها انيم يدست

 ي م  ی جور  شمي !برنامه آزمانمتينب  چوقتي ه  گه يد  دوارميام-

 !نه زنم فتهي كه نه نگاه خودم بهت ب نميچ

 و  ديرا نشن"ی ديخواب د"او كه گفت يلب ريز  زمزمه

 :در خارج شد، مقابل ماهان زمزمه كرد از

 !ده يم تيرضا-

دردسر نجات داده اما شانه   نيبود كه همسرش را از ا  خوشحال

نبود كه از چشم    ی زي آدم ها چ  يمعرفت  يخم شده اش از ب

 !پنهان بماند يكس

 !نبود ی ،هو  ی ها جواب
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*******  

از هم فاصله   ميام پلک ها   يشاني پ  ی رو  يحركت نوازش دست  با

گرفت.چند بار چشمانم را باز وبسته كردم تا چهره اخم آلود  

ذهنم    ميبرا  يحام موقع  ينم  ی اريواضح شد.  تا  را   تميكرد 

خ  ييشناسا سکوت  در  م  رهي كنم.  كم    ي نگاهم  كم  و  كرد 

 .گرفت ی در ذهنم جا ی ري تصاو

 ....و يياش،بازجو ن،خانهيطوفان،رژ

خشک شده ام  تر    ی گلو  يرت دادم تا كمدهانم را تند قو  آب

 .شود

 ..شده؟  يچ-

 .داد يعذابم م  نينگاهش ناخوانا بود و ا خط

 !ميترسوني.. می دار-

  مه يام خ  ی رو  ی بالشت سرم گذاشت و جور  ی را رو  دستش

 .زد كه كامال مسلط باشد
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بار د- رو  گه يچند  بب   ن يا  ی قراره  بار گفتم   نمت؟چنديتخت 

 بهم اعتماد كن؟ ؟نگفتمياسترس داشته باش دينبا

رو  يدست را  بود  وصل  آن  به  سرم  و   ی كه  گذاشتم  دستش 

 :دمي لرزان پرس

 مُرد؟-

 :در جوابم زد ی پوزخند

 !كه سالم تره  يکياز تو -

 .شوم كه با دستش مانع شد زيخ مين ميدر جا خواستم

 ..خدا ی ..وا؟يگيراست م-

آن زن ها   نيب  ي خانه كرد. همان چند ساعت  ميدر گلو  بغض

 .گذرانده بودم روحم را خراش داد

با من تفاوت داشت كه    ی به قدر  نگاهشان،رفتارشان،كالمشان

 !گرگ  ی دسته ا انيرا داشتم م ی حس بره ا
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 ..گردم اون تو؟..توروخدا..من يبرنم يعني-

 .خونمون  ميري.سرمت تموم بشه م ميگرفت  تي!ازش رضاسيه-

به آن اتاق    نکهياز ا  ي دانستم. ول  يترس نم  ايق بود  شو  اشک

 .گشتم،خوشحال بودم  يو نمور برنم  کيتار

پ  خم و  عم  يشاني شد  را  كه   ني .همديبوس  قي ام  بود  مانده 

 !هم شاهد عشقمان باشد ی كالنتر  ی بهدار

رفت   داخل كه  بازپرس  د  م،ماهانياتاق  را  دمي را  برگه  چند   .

  .كنممقابلم قرار دادند تا امضا 

باز هم از ماهان تشکر كرد و از    يخروج از آن جا حام  موقع

شد  گريهمد هميجدا  را  امروز  نم  چوقتي .  خاطرم    ي از 

 اط يبرم.صبحش كه با حضور طوفان شروع شد و شب اش در ح

  .ختم شد ی كالنتر

شب آسمان باال آوردم و از اعماق    ي اهيرا به سمت س  نگاهم

  .باز نشود انجي به ا ميپا  گريوجودم خواستم د
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 !انقدر محال است  ميدانستم آرزو ينم اما

 "هفته بعد  کي"

 نداره؟  يراه  چيه يعني-

 :داد حيسرش را باال آورد و خسته توض شگاهيآزما مسئول

عز- با  زم،حتما ينه  آم  اي هفته چهارده    د يمادر    نوستز يپونزده 

  ي هست.پس فعال نم   ی خانم هفته هشتم باردار  نيا  يباشه ول

 !ديبد شيآزما ديتون

 .كردم و از آنجا خارج شدم ی تشکر

  نکه يجز ا  وفتادين  ياتفاق مهم  چيكه گذشت،ه  ی هفته ا  کي

توانس و نفس    م يكن  يزندگ   ی عاد  ی مانند زوج ها   م يتما هم 

 !ميبکش

و اسم   ميمدت را به خودمان فرصت ده   نيخواسته بود ا  يحام

  .نباشد ماني در زندگ  ينيرژ
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كردم،تمام آن روز ها انگار هرچه عذاب بود   يرا درك م  حالش 

 .برسرمان نازل شد

و نوبت   ميايب  شگاهيرفت خواست به آزما  يكه به سركار م  صبح

به سر   ی اول باردار  ی در هفته ها  نکهي.حاال به خاطر ارميبگ

 !ميشد  يمعطل م گري حداقل دو ماه د ديبرد، با يم

آ  ن يماش  در و سوار شدم.در  باز كردم  به شالم    يدست  نهيرا 

 .را گرفتم يو شماره حام  دميكش

 جانم؟-

 .لبم نشست ی رو  ی زير  لبخند

 .جانت سالمت.سالم-

 چه خبر وقت داد؟ -

 :كردم و در جوابش گفتم زيناخن رژ پخش شده ام را تم با
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نم- باشهينه!گفت  ول  دي.  باشه  چهارده  هفته   نيا  يهفته 

 .هشتمه

 .كامال مشهود بود  شي صدا  حرص

 .ميرو تحمل كن  ني ا گهي دو ماه د ديبا يعني ی وا-

 ..يخي..ب ی خوا ي؟ميحام-

 .نداد حرفم را كامل كنم اجازه

درصد هم شک    کي  يحت  مونيخواد تو زندگ   ياصال!دلم نم-

 .باشه

موبا  ی صدا  با خط   لميبوق،بوق  پشت  زود   يمتوجه  و  شدم 

 .قطع كردم  يتماسم را با حام 

 دا؟ي احوال زن داداش خانم كم پ-

 .شنيدن صدای رهام دلتنگي به دلم چنگ زد با
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با  يم  ديرهام.ببخش  ی وا-  ني ا  ي ول  دنتيد  ومدميم  ديدونم 

 ..مدت

شما    نميزنگ زدم حالت رو بپرسم هم بب  زم،هميعز  دونميم-

 نرفته؟  ادتي ی زي چ اناياح

  ی ز ينکردن چ   دايلحظه در سکوت فکر كردم و بعد از پ  چند

 :دميپرس

 ؟ ينه.چ-

 .زد يخنده موج م شي صدا در

 امروز چند شنبه اس؟-

 .شنبه-

 چندمه؟-

 :آوردم،جواب دادم يرا از پارك در م نيكه ماش همانطور

 ..مگه ورينج شهرو پ ستيب-
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بوق    ی مورد نظر او محکم ترمز كردم كه صدا  خي تار  ی ادآوري  با

 .ها در آمد نيماش هيبق

 لو؟ين ی شد يچ-

  .رفت  ادميرهام!چطور  ی وا-

 :جواب داد يغم داشت وقت شيصدا

 ه؟ ي.حاال برنامت چ هيليخودش خ  ادته يهفته    ی كه روزا   نيهم-

 .را به حركت درآوردم نيماش يعذرخواه با

سه شنبه    ايكنم،فکر كنم دوشنبه    ی تونم كار  ي جمعه كه نم-

 .خوب باشه

 ي كنم ول  يتونم كمک  يشکسته نم  ی پا  ني!من كه با اهيعال-

 .به رها بگو

 .را زدم ني ماش ی راهنما

 .زميبرادرشوهر عز  يكه گفت  ي.مرسگميبود م  ی حتما اگه كار -
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فکر خوب   کي  دي.باميتماس را قطع كرد  گريچند متلک د   با

 !كردم  يم

پارك  نيماش در  كر  نگي را  شدم  پارك  كه  دم.سوارآسانسور 

 .نگهبان صبر كردم  ی خواستم طبقه خودمان را بزنم كه با صدا

 .لحظه کيخانم دكتر..-

 :و بعد از چند لحظه گفت ستاد يدرگاه ا ان يزنان م نفس

 .براتون ..بسته اومد-

 !به دستش خشک شد.همان شکل پاكت،همان رنگ  نگاهم

 بازم..ناشناس..آورد؟ -

 .بله-

 .خراب كن را  يكاغذ زندگ کهيت کي نيخواستم ا ينم

 .دور ديبنداز-

 ..يول-
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بلندم به خاطر    ی صدا  ديطبقه خودمان زدم و شا  ی را رو  دستم

 .ترس بود

 .كه گفتم نيهم-

ماهان در    ی رفت و خواست در ها بسته شود كه صدا  عقب

 "سرنخ باشه  کي نايا ديشا"گوشم زنگ زد. 

 :دكمه بازشدن زدم و آرام گفتم ی را رو دستم

 !نشيبد-

  ي ن يسنگ  بيعج  يكاغذ بود ول  کيگرفتم،وزن    ليتحو  يوقت

 .كردم   يقلبم احساس م ی اش را رو

اپن گذاشتم و پاكت را باز كردم.مثل دفعه قبل    ی را رو  فميك

مردانه بود   ی جفت پا  ک ي  نبار يكه ا  ي ميعکس قد  که يت  کي

 "ب،زرنگ باش "كرده بودند پي وپشت اش تا

 !مان يخواستن از زندگ يچه م "ب" کبار ي "م" کباري
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 :زدم  غيپرت كردم و ج نيزم ی همه را رو  يعصب

 ....خدا لعنتتون كنه-

 .بود يآمدن حام  کيساعت نشست،نزد ی رو چشمانم

 ي او م  ديجمع كردم،فعال نبا  ن يزم  ی كاغذ ها را از رو  عيسر

 .ب شده بودحالمان خو ي!حاال كه كمديفهم

**** 

چهره    شم،غميآرا  ديجمع كردم و با تمد  يرا دم اسب  ميموها

 .ام را پنهان كردم

 ز ي و از اتاق خارج شدم. م  دميام كش   ياسي  راهنيبه پ  يدست

بودم و گلدان را هم    دهيچند روز مرتب چ  ني ناهارم را مثل ا

  .آماده گذاشتم

 !ميكن يچطور زندگ ميگرفته ا اديتازه  انگار

  ان يجر  يداد زندگ  ينشان م  دي چي پ  يغذا كه در خانه م  ی بو

 .دارد 
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سبز  قاشق قورمه  قابلمه  داخل  برا  ی را  تا  آخر    ی بردم  بار 

 .اش را تست كنم يچاشن

اش كه در دهانم نشست،چشمانم را بستم.اصال هر چه    يترش

 ی غذا هورمون ها  ن يا  ي است بروند به درك وقت  يغم و ناراحت

 !كند  يات را فعال م نيوتونسر

و به آن سمت رفتم.از    دميزنگ در دست از كارم كش  ی صدا  با

انداختم و با مطمئن شدن از وضع   ينگاه  روني به  ب  يچشم

 .ظاهرم در را باز كردم 

زد و با باز شدن درب    د يرا د  مي دور سرتا پا  کيبراقش    چشمان

كه مانع    ستاديدر ا  ی جلو  ی او طور  ی صدا  دني و شن   هيهمسا

  .شدن من شود دهيد

 .ديكرد و تند خود را داخل كش يعيسر يپرس احوال

 در خانم؟ ی جلو اديآدم م  ی نجوريا-
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نوك    ی كش آورد. رو  شترياش لبخندم را ب  يشان يپ  ی رو  اخم

 :گونه اش گفتم  ی رو يعيو با بوسه سر  ستادمي ا ميانگشتان پا

 ...اومدم،پسر ی نجوري شوهرم ا ی برا-

پاسخ    ی گري دور كمرم حقله شد و بوسه ام را طور د  دستش 

  .داد

پاسخ    ی گري شد و بوسه ام را طور د  لقهدور كمرم ح  دستش 

  .داد

 .بودم رهي صاف در نگاهش خ د،هنوزيكه كش عقب

 !ييپروو يليتو خ-

 نشدم؟  رابيكه هنوز س ديام گرفت،فهم خنده

 باشم؟  يك ی شوهرم پرو نباشم برا ی الزمه بگم برا -

  .همزمان شد با تکرار عملش"رشينخ"
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غرور وخجالت ،عشق و محبت    ی به جا  شهيهم  شد يخوب م  چه

 .مي كن  نيگزيرا جا

**** 

مبل   ی گذاشتم و كنارش رو  زي م   ی نسکافه مان را رو  ينيس

 .نشستم

 ؟يحام-

حواس جوابم را   يكرد و ب  نييكنترل شبکه ها را باال و پا  با

 .داد

 .جانم-

با دستم خط ها  ی را رو  سرم و   ي فرض   ی شانه اش گذاشتم 

 .دميزو اش كشبا ی رو

  ؟ی ،دربندی فرحزاد مي فردا شب با بچه ها بر شهيم-

 :را به سمتم برگرداند و گفت سرش
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 چرا؟-

از صورتش    يشانه اش قرار دادم و با فاصله كم  ی ام را رو  چانه

 :گفتم

كرد- ازدواج  تازه  رفته.مثال  سر  حوصلم  كن   ا يم،يفکر 

 ...ا ي ی كالنتر اي مي بود مارستانيب

 .هماهنگ كن  ناينکن.خودت با رهام ا زم،فکريباشه عز-

 :گفتم  نيبلند شدم و در همان ح مياز جا عيسر

 .ميبا هم بگ زنميزنگ م ی رياالن تصو-

 :را برداشتم و خواستم تماس را برقرار كنم كه گفت يگوش

 لباس؟  نيبا ا-

 ...بازو قهيگفت ،آن  يم راست

 .كنم يعوض م ،لباسميتا تو زنگ بزن ايب-
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لباس   ی را برداشتم و رو  يحام  ی ها  راهنياز پ  يکيكمد    از

 .آمد يم شانيصدا دم؛يخودم پوش

با لبخند نگاهم كرد و دستش را   يآمدم حام  رونياتاق كه ب  از

 .باز كرد نمي بغلش بنش نکهيبه نشان ا

 .باز شد شتين ی دي د يداداش چ-

 .سالم-

 .خودش هم باز شد  شين دنمي بود و با د دهيتخت خواب ی رو

 .سالم کي.علدي.زنشو دآها.-

 جاد يا  يهمهمه صوت  کهويرا صدا زد و چند لحظه آنقدر    رها

  .ميهر كداممان چه گفت دميشد كه نفهم

 .اديب  ميبگ ازميبه ن-
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كه در مقابل حرف رها   يهر سه شان به من جمع شد. من  نگاه

مطمئن بودم كه او هم به   يخواهرم بود ول  ازي سکوت كردم. ن

 !ستيفکر من ن

كه رفتم به خانه پدر و مادرم،راهم ندادند   يزخم آن شب  هنوز

 !از ذهنم نرفته

 .ديدون يخودتون م-

خوب  ی ري دلگ به  حام  يام  كه  شد  داده  را   ينشان  ام  شانه 

او هم همراهمان   ديگو  يدانستم رهام حتما م  يفشرد.اما م

 .شود

روچشمان  يگوش  نگيد  ی صدا  با صفحه   ی باال  فينوت  ی م 

  .نشست و حس كردم جان از تنم رفت

 .بچرخانم يرها باعث شد سرم را به سمت حام جمله

 ؟ ی چرا اخم كرد يحام-

  !ديد يم ديرا كه نبا  ياميآن پ  دي او هم د پس
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 :خش دار جواب داد ی صدا با

 !م،فعالي. ما بردي ساعتش هماهنگ كن ست،فرداين ی زيچ-

 خگرشي فرصت ،تماس را قطع كرد و با نگاه توب  ياندك  بدون

 .دميكاو

 !منتظرم-

 خگرشي فرصت ،تماس را قطع كرد و با نگاه توب  ياندك  بدون

 .دميكاو

 !منتظرم-

 .نگاهش كردم يرچشميز

 ..يخواستم بگم ول يم ،منيكن ينگاه م ی نجوريچرا ا-

 ؟يحرف بزن يكن يچرا به من نگاه نم-

 .را باال آوردم سرم
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.تو هم  ميكن  ريخواد االن باز خودمون درگ   يمن دلم نم  يحام-

 .ی اريدر ب ی خوا ي.تا ته ماجرا رو ميكه ول كن يستين يآدم

 :كردم و گفتم مکث

تو چشمات   رمينگ  اديكلماتم بود،  ونيهم م  يبزار اگه دروغ -

 !زول بزنم وبگم

 .بلند شد  شي از جا يعصبان

نم- كرد  ي!چيگيم  يچ  فهمميواقعا  من؟ع  ی فکر   ن يراجب 

نه   اد؟اونميم  امي زنم پ  ی برا  يكبک سرم رو بکنم تو برف،وقت 

 .باز كن بلند بخون ،خودتياميهر پ 

را در بغلم   يگوش  دهم،خودشي انجام نم  يمن حركت  ديد  يوقت

 .انداخت

 !بخون-

 .شدم رهي در چشمانش خ ملتمس
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 !يحام-

 .زودباش-

 .را بلند خواندم ام يبعد پ ی ا هيبستم و ثان چشم

پاكت هم به   نيتا االن دوم   ز؟احتمااليخانم عز  لوفرياحوال ن-

كنم    يكه برات به پا م  يامتي.منتظر ق ی وخوند  دهي تت رسدس

روز جلو  ی باش،اون  بد  ی كه  جون   ريد  يليخ  ی پاهام 

 !بايرو به انتهاس خانم ز ی !بازستين

حرف  چيه انگار  مينزد  يكدام  بدنم  سلول  به    خ ي.سلول 

نبود.چند لحظه    ميآن لحظه ها  ی برا  يبيبست.ترس واژه غر

 ی در خانه از جا پراندم. به عقب برگشتم و با جا  ی بعد صدا

  !است  دم،رفتهي اش فهم يخال

را با شتاب پرت كردم.نگاهم بهش خصمانه بود.حس   يگوش

  ي شوم.هرچه م  يم  ليموبا  ی ايكردم كم كم دارم دچار فوب   يم

 .موقع بود يب ی ها و تماس ها  ام ياز پ ميديكش
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آتش    يكم  ييتنها  دينکرد.شا  ضي را هم تعو  شي لباس ها  يحت

 !كرد يخشمش را كم م

 .بردم يبه سر م ی خبر يساعت گذشته و همچنان در ب چند

 ي شده و جا گذاشتن تلفن همراهش استرسم را كم  کيتار  هوا

 .كرد يم شتريب

 رفته بود؟   كجا

م  به نشان  را  نه شب  را    يساعت كه  تلفن  و  نگاه كردم  داد 

 .برداشتم.امکان داشت به خانه شان رفته باشد

 .ديچ يپ يگرم عمو مهران در گوش  ی بوق خورد و صدا دو

  سالم-

 .لحن پاسخش را دهم  نيتر ی كردم با عاد يسع

 خوبن؟ ن؟همهيسالم عمو خوب-

 خوبه؟ ي.حامی از ما كرد ی اديدخترم.چه عجب  ميما خوب-
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 !آنجا هم نبود  پس

 .ممنون-

انجام دادم و زود تماس را قطع   ی صحبت ها را سرسر  يمابق

آشپزخانه   ري كردم.ز در  لحظه  چند  و  كردم  خاموش  را  گاز 

به آنجا رفته    ميهم نداشت كه بگو  يدوست  کي  ي.حتستادميا

 .است

روشنا  لوستر تنها  و  كردم  خاموش  چند   ييرا  همان  خانه 

 .و چشمانم را بستم دمي مبل دراز كش  ی هالوژن بود.رو

م  حرص رخنه  وجودم  در  تقص  يداشت  من   ی ريكرد.مگر 

 ی پنهان كار  کيكرد؟حاال من فقط    يداشتم كه با من لج م

 .كرده ام

جا  ي عصبان رفتم.اصال    مي از  خواب  اتاق  سمت  شدم،به  بلند 

 !خودخواه  د،مردكياين
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.آنقدر دميتخت خز  ی را بافتم و رو  ميموها  شي آرا  زيم  ی جلو

 .شدم هوشيب بايتکان خوردم كه تقر ميدر جا

كه دور كمرم حلقه شد،شدم.   يمتوجه دست  ار يو ناهش  جيگ

 :دميرا شن   شيتکان نخوردم اما صدا

 .ی دار يدونم ب يم-

 .هم به همان حالت ماندم باز

 .شناسم يم ی داريو ب يخواب  يرو وقت دنتيفرق  نفس كش -

 .ته استآمدم.معلوم نبود ساعت چند بازگش يكوتاه نم  نبار يا

 .دانست ي.نقطه ضعفم را مدي را به الله گوشم كش شي ها لب

 ؟يكن يچشمات رو باز نم-

 .خارج نشود انشانياز م ی را بهم فشردم تا كلمه ا  ميها لب

 كه نگرانتم؟  يدون يلو؟مين-

 !دانستم يم
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 .ام داغ شد قهيشق

 !كنما يچشمات رو باز م ی ا  گهيبه روش د-

 !پوچ نبود نبار يا ايپوچ بود،اما گو شي ها ديتهد

فاصله    مينشست،پلک ها  راهنمي دكمه پ  نياول  ی كه رو  دستش

 .گرفت

 !دادم،بد هم وا دادم  وا

                          *** 

 .زميبر ييرو بده برات چا وانتيل-

  ش ي را به دست رهام سپردم.هنوز هم دست و پا  وانيلبخند ل   با

ب را  بود.نگاهم  گچ  نداخل  و    ازي ه  نشسته  دستش  كنار  كه 

به نظر م گفت،رهام خودش   يدادم.رها م  ديرس  يخوشحال 

دورهم ا  يخبر  است.با  داده  اما   ميبود  ورياواخر شهر  نکهيرا 

 .ديرس يهوا خنک تربه نظر م يكم
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متوجه شد كه دستش   يدر خودم جمع شدم و انگار حام  يكم

انگشتانم گرفتم و    انيداغ را م  ی را دور شانه ام حلقه كرد.چا

رهام حواسم را جمع   ی خوشش در مشامم نشست.صدا  ی بو

 .كرد

 .دي توجه كن د،خوبيتوجه كن-

حام  ايگو و  من  جر   يفقط  دونفر    مينبود  انيدر  آن  كه  چرا 

 .نداشتند دنيشن  ی برا ی عجله ا

 !گهيبگو د-

 .جابه جا شد و سپس به حرف آمد شيدر جا يكم رهام

 .ميگذاشت ی آخر هفته قرار خواستگار-

 .جمله به دهانم آمد ني دانم چرا ا ينم

 ؟ي،با ك يبه سالمت-

 :د ياعتراض آلود روبه من غر ازين
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 !با عمش-

ماندنش    ی و اصرار من برا  ديلبانم پر كش  ی نم نم از رو  لبخند

 نفر خبردارشده بودم؟ نينداد. پس چرا من آخر جهي هم نت

وبق  کش يتبر  يحام گفته  ر  ه يرا  من   يکشن يمنتظر  از طرف 

ام را پشت خنده    ی گوشه لبم را كش دادم و دلخور  يبودند.كم

 .ام پنهان كردم 

خوب- خواهر  درست  باشه،حاال    شاهلل يا  يول  ی نبود   يمبارك 

 !برام يبش يخوب ی جار

 .شد يگفتم قطعا حناق م ينبودم اما اگر نم هيكنا اهل

 ه؟يچه حرف  نيوا ا-

نه سرم را به   يكردم ول  يرا احساس م  ياخم حام  ينيسنگ

 .دادم  ازيدر جواب سوال ن  يسمت او چرخاندم نه پاسخ

متوجه سنگ  رها  را عوض    ي نيكه  فضا  اش  فضا شد،با جمله 

 .كرد
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 اد؟ ينم يخوام برم دستم رو بشورم،كس يم-

بلند شدم و به سمت سرو  همراهش  كه   يبهداشت  سي از جا 

 .مي رفت قرار داشت، ی كنار در ورود

 .فکر كنم ناراحت شدا-

 :باال انداختم و در جوابش گفتم ی ا شانه

 .ستيمهم ن-

 ؟ی شد ی نطوريچرا ا-

 .صدا دار بود پوزخندم

 ن يشدم؟مثال من خواهرشم،دختر اون خونه،بعد آخر  ی چطور-

 ست؟ي .جالب نشمينفر من خبردار م

 .ستادميشد.اما من همان جا ا  سي تکان داد و وارد سرو ی سر

 خانم؟ لوفرين-
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كه كاله كپ به سر داشت   ی ا  بهيبه سمت شخص غر  متعجب

 .كرده بود،برگشتم ميو صدا

 !مال شماس نيا-

 .زده به دستش نگاه كردم وحشت

 لو؟ ياومده ن شيپ يمشکل-

 .ندازديرها،باعث شد مرد پاكت را در آغوشم ب ی جد ی صدا

 ؟يهست يتو..تو..ك-

خچشم  در ثان  رهيانم  و  بنا  ی ا  هيشد   دن يدو  ی بعد 

 :زدم  غيگرفت.همانطور كه دنبالش افتادم ج

 .رو صدا كن يحام-

دو  ديي دو  او من  حام  دم ييو  پشتمان!م  يو  شد   يبه 

شد    يمعلوم شود؟م  زي امشب همه چ  نيشد هم   يرمش؟ميبگ

بردارند؟دو از سرم  ب  ی برا   دنيي آزاد شوم و دست    مارم يقلب 
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با من گذاشته    ی خوب نبود اما او هم انگار امشب سرسازگار

 .بود

 .صبر كن..توروخدا-

 ..لوفرين-

نزد  يحام  ی صدا و  ا  ديرس  يبه گوش م  کيبلند   ن ياما من 

دادم،چه شده  كه امشب خودشان را    يفرصت را از دست نم

 .نشان دادند

كردم   يبود كه حس م  زي تند و ت  ی به قدر  اباني خ  ييسرباال

 .آورد  يام دارد كم م چارهينفس ب

 !ساي...ندارم..واتيكار-

 .باتوام صبر كن لوفرين-

اديبار  يخشم م  شي صدا  از از  است  نشده   ني.او مگر خسته 

 .دهد  يم ستيدردناك كه به من دستور ا ی باز
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انگشتانم   ريز  ی ام نشست،نبض طور   نهيقفسه س  ی رو  دستم

بپرد. مرد مقابلم    روني خواهد ب  يشد كه انگار قلبم م  ي زده م

 ی بعد صدا  يومادام  ستاديلحظه ا  کي هم انگار كم آورد كه  

 !هوا ثبت شد   ی او تو  ر يتصو  ني شد و آخر  دهيشن   نيترمز ماش

و به آن مهره حذف    ستادميا  مي شوك زده سرجا  ی بلند  ن يه  با

به   يرا زمان  نيمحو شد.ا  يشده نگاه كردم. كشتنش!به آسان

 ی آن ماسک رو  ن،بايكه چهره پشت فرمان ماش  دميرس  نيقي

اش    قهيشق  ی سرش ،دو انگشتش را رو  ی صورتش و كاله رو

 اك بعد گرد و خ  ی ا  هيارادت تکان داد.ثان  ی گذاشت و به معنا

 .فضا را پر كرد شي ها کي به جا مانده از چرخش الست 

حام  بازوام  ح   يتوسط  و  من   رانيغضبناك  و  شد  فشرده 

 !و نفس زنان خود را در آغوشش جا دادم  دهيترس

 .آب رو بخور نيا-

 !كشتنش...مُرد-
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جمله    نيكه اورژانس اعالم كرد كه مرد فوت كرده،ا  ی ا  قهيازدق

 .افتاد ياز دهانم نم

 ...منه رهيكشتنش...تقص -

 !ضربان قلبشون باالس-

  يرا تکرار م  يزانو زده و مدام جمالت   ميپاها  ی جلو  نيتکنس

 .كرد

 ..ی رفتم..وا ي..دنبالش ..مدينبا-

و خانم مقابلم درمانده نگاهم   يبه پِت پِت افتاده و حام   نفسم

 .كردن يم

 .ن يها!من رو بب يكن يبا من نفس بکش خانم،سکته م-

 .گوش كن لوفرين-

مانده بود كه داخل   ی رد خون ها و جنازه ا  ی من اما رو   نگاه

 .قرار داشت يمشک سهيك
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 .زد...فرار..كرد..كشتنش-

  جگاهم ي گ  ی باال آوردم و مقابل چشمان زن رو  لرزانم را  دست

 :گفتم زانيگذاشتم و اشک ر

 ..نجاي..دو..تا ..انگشتش..گذاشت..انيبب-

 ر ي.رها شانه ام را مالش داد و ز افتيزدم و جمله ام ادامه ن  هق

 .لب اسمم را تکرار كرد

با چشمان نگرانش چرخاندم و پر بغض   يرا رو به حام صورتم

 .زمزمه كردم 

 .يكشنمون ...حام يم-

باز   ميبرا  يگذاشتم و فشردم.بلکه راه نفس  ميگلو  ی را رو  دستم

 .شود

 .گونه ام نشست،ماتم كرد   ی كه رو يليس

 چه خبرته خانم؟-
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ب   يحام و زن  اكس  تياهم  يمواخذگونه گفت  را    ژنيماسک 

 .ام گذاشت ينيب ی رو

 !شد يوك خارج ماز ش ديبا-

صدا  يحام چرخ  ی با  رفت. خودش   د ي ماهان  او  به سمت  و 

كردند ما هم   يها آمدند و فکر م   سي كه پل  يخبرش كرد، زمان

.به عنوان بازپرس پرونده مان خبرش ميكار نقش دار  نيدر ا

 !خود را رساند  عيكرد و او سر

 .را با اخم گرفت و لنگ لنگان جلو آمد يحام  ی جا رهام

 رفت؟  ازين-

 .و پاسخ رها را داد ديچشمانش را از نگاهم دزد رهام

 .تازه راه افتاد  ميآره،باباش گفته بود قبل ده خونه باشه،نه و ن-

كه راست و دروغش معلوم نبود را به زبان    يكرد و حرف  مکث

 .آورد
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. قبلش هم عمو  ديترس  ياز باباشم م  يخواست بمونه،ول  يم-

 .به خودمم گفته بود.مجبور شد بره

 .سرتق و ترس؟جز محاالت بود آن

پ  يسوزن و  رفت  فرو  دستم  رگ  جمع   يشانيدر  درد  از  ام 

ز  عيما  ی شد.سرد را    ر يرا  چشمانم  و  كردم  احساس  پوستم 

 .بستم

 !خانم نواب-

ام، از همه شان متنفر بودم.منتظر به ماهان    ي لياسمم،فام  از

 :نگاه كردم و او گفت

 .دياگه حالتون بهتر هست بر-

تزر- آرامبخش  كم  قي براشون  كه  قلبشون   يكردم  ضربان 

 .بشه  ميتنظ

تر    کي .حاال ماهان نزدستميكرد و كمک كرد با  ی تشکر  يحام

 .بهمان بود
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نباش- مخف  د،براتونينگران  ه  .شمازارميم  يمحافظ   چيفقط 

 !دينکن يرو مخف  يموضوع چيكنم ه يم د يتاك ،يموضوع

 .جا گرفتم  نيماش ی جلو يصندل  ی تکان دادم و رو ی سر

 ..شما ميريداداش ما خودمون م-

 !دينيبش-

 .نکرد يمخالفت يگفت و كس ی جد

 .را در سکوت راه انداخت و حركت كرد نيماش

 :پاكت سرم را به عقب چرخاندم و رو به رها گفتم ی ادآوري با

 پاكته..كو؟-

 !دست منه-

 .پاسخم را داد ياو حام  ی جا به

 گفتن؟ ياندفعه چ-

 "ر"-
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 :دادم و آرام گفتم   نييپا يرا كم  نيماش شهيش

 ؟يچ  ن؟عکس يهم-

 !نه-

ك "ر "،  "ب"،  "م" بود؟تا  داشت.صدا  ي،چه  در   ی ادامه  رهام 

 .گوشم نشست

 ن؟يچرا به ما نگفت -

 م؟يبگ يچ-

 .رها مداخله كرد نبار يا

چ- اتفاق    يوكل  ديش  يم  ديتهد  د يدار  د؟شمايبگ  يداداش 

 د؟ي رو بگ يچ ديگ  يافتاده بعد م

 :لب گفت ريبا پوزخند ز رهام

 .ميا  بهيالبد غر-

 :دينگاهش كرد و غر نهياز آ زي حوصله امشب من ت يب مرد
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 د؟يكرد يم يچه كمک ديشد ينگران م نکهيجز ا-

 !ي همراه-

باز خودش    نکهينداشت و دوباره سکوت شدتا ا  يجواب حرفش

 :ديپرس

 طوفانه؟ کهيمرت  نيكار ا-

باز هم جواب دادن را   يآن روزشان افتادم و حام  ی دعوا  ادي

 .تقبل كرد 

 .نکردن   دايپ  يمدرك  چيازش ه  يشده ول  يي!بازجودونمينه،نم-

 !يلعنت-

  ی چهره ها  ايآ  دم يشيكنترل سرعت فلش زد و من اند  نيدورب

 شود؟ يهم ثبت م نمانيغمگ

*** 
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باز كردم. د  ی صدا  با را    ي به سخت  شبيتلفن خانه چشمانم 

  ی تا طلوع آفتاب خواب از چشمانم فرار   بايخوابم برده و تقر

م را  رها  شماره  اپراتور  بود.  حت  يشده  من  و  جان    يخواند 

 .بلند شوم مينداشتم از جا

 .بلند شدم   مياز جا  يزنگ بلند شد و عصب  ی بار سوم صدا  ی برا

 !بله-

 :زد يخنده موج م شي صدا در

 .من رو بزن ايب-

 .دادم  هيو سرم را به مبل تک دمي كش ی ا ازهيخم

 خوابت رفت؟-

 .خوام برم يرها،حرفت بزن م ی وا-

 .داداشم  چارهيتو.ب ی سر ظهره ها،چه بد عنق شد-

 :لب زدم  يحرص
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 .خدافظ-

 .را از گوشم فاصله دهم يباعث شد گوش غشيج

كرد- بب   ي،م ی غلط  سرجاشه    نيا  نميخواستم   ايبرنامت 

 .امروز  ی نه؟گفته بود

 :ام را با انگشت خاراندم و آرام جواب دادم يشانيپ

دوشنبه و سه شنبه.بعدم   نينگفتم حتما دوشنبه كه،گفتم ب-

 .صبح هم خوابم نرفت ؟تای ديحال من رو ند شبيتو د

باش- نداشته  كردن  كنسل  م  يفکر  كمکت  خودم   يها،اصال 

 .ی ما رو دعوت نکرد کباري ي هست  يكنم.اصال تو چه عروس

اش گل كرده بود.خواستم اعتراض    ی باز  زمان مسخره   نيبدتر

 .كنم كه مهلت حرف زدن به من نداد

كمکت  ی دار ی و هركار  ديخر م يدنبالت باهم بر اميم ی عصر-

 كنم خوبه؟
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 :در آمدم و در همان حال گفتم دهيحالت خواب به

باش- مراقب  گفت  سرگرد  هم  عصر؟بعد  تا  حاال  .من  ديكو 

 ..ترسميم

بابا،م- انداخته.نگ  ترسميترسم،ميبرو  من    يبخواب  ی ري راه  ها 

 !دنبالت.فعال اميم

 .وجود دارند   يدانست پشت پرده چه افراد ترسناك ينم او

*** 

د  ميپاها با  و  افتاده  راهم   ی جلو  يصندل  نياول  دني به گزگز 

رو  عيسر را  نشاندم.مشت  ی خود  بازوام   يآن  به  رها  كه 

 .لبانم نشاند ی را رو  د،خندهيكوب

 ي نيب يم  يتا صندل  ی ري قدم راه م  ؟دهی بل شدچقدر تن  ی وا-

 .ينيشيم عيسر

 .جوابش را دادم يدونات ها بود ول  ی رو چشمانم

 .ايكل پاساژ من رو چرخوند-
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 .چشمان من هنوز دنبال آن ها ماند  يرا گرفت ول  دميد  ی جلو

 ؟يكن  ينگاه م يرو به من بگو....چ نيا ی ديخر يچ-

 م؟يدونات بخر ميبر-

مخالف راه افتاد.داغ آن    ر يدر مس  يلب داد وعصبان  ريز  يفحش

 !را بر دلم گذاشت   يگرد و شکالت ی ها ينيريش

 .ساي خب،وا يليخ-

ها  عيسر لباس  مغازه  داخل  و  گرفتم  را  زنانه   ی دستش 

م رد  را  ها  رگال  ه  م يكرد  يبردمش.همانطور  كدام    چيو 

 .گرفت يچشممان را نم 

ماها..چ  لوين  گميهوم..م- فردا  نظرت  امزيبه  هم   ی ري..سرگرد 

 م؟ يدعوت كن

 .آوردم و درهمان حال پاسخ دادم  رونيرا ب  يمشک راهنيپ

 بشه؟ يكاره دعوتش كنم چ کي-
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 .نايهمه كمکتون كرده،مثال به خاطر تشکر و ا نيا-

 خوبه به نظرت؟  نيدونم،ا ينم-

 .كرد  يم  ی اصال به حرف من نبود و همچنان پافشار  حواسش

 .ها  يخوبه دعوتش كن يل يبه نظرمن خ-

 يدودل شده بودم كه عصبان   يكاربن   يو آب  يرنگ مشک  نيب

 .ديلباس ها را از دستم كش

 چته؟-

 !گهيزنگ بزن د  ايب-

 .را چرخاند  شي نگاهش كردم و او مردمک ها مشکوك

بسته   قش يهم هست. هم بلنده هم  ده يقشنگه،تازه پوش يآب-

 ! دهي نم ريهم گ يهست،حام

م  لباس پرو شدم.راست  اتاق  و داخل  از دستش گرفتم    ي را 

بود. او   کيآمد هم ساده و ش  يگفت هم رنگش به پوستم م
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اش را برداشت و پس از حساب كردن از مغازه    ي هم رنگ مشک

 .ميخارج شد

 .د يگرفت،سمت من چرخ ی كه جا نيفرمان ماش پشت

كار فرداش رو    ی زيبخواد برنامه ر  ديزنگ بزن،بنده خدا شا-

 .نجام بده ا

 !خب  شهيروم نم-

از ك  تلفنم ا  فميرا  و بدون لحظه  آورد  را   ی در  مکث شماره 

گرفت و به گوشم چسباند.با چشمان گرد شده نگاهش كردم 

 .شد  ميماهان مانع از هر برخورد  ی جد ی و صدا

 د؟ييبفرما-

 .را صاف كردم  ميصدا

 .سالم جناب سرگرد،نواب هستم-

 .لحظه سکوت كرد بعد انگار تازه شناخت چند
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 ن؟همسرخوبن؟يآها بله،خوب هست-

 بله خداروشکر،بد موقع مزاحمتون نشدم؟-

 .گفت و سپس جواب من را داد ی ز ي چ يكس روبه

 اومده؟  شي پ يكنم،مشکل ي نه خواهش م-

زد تا هر چه زودتر حرفم را   يچشمانم بال بال م  ی جلو  رها

 .كنم ليتکم

م - راستش  بدخو  ينه  افتخار  اگر  در   د ي استم  شب  فردا 

باش دار  ي م  م،البتهي خدمتتون  ممکنه    د يدونم شما مشغله  و 

 .. حاال يسختتون باشه ول

آوردم كه رها    ي و برهان م  لي خودم دل  ی داشتم برا  همانطور

 .از بازوام گرفت يحرص  يشگونيو

 ..آخ-

 شد؟ يچ-
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 .رفتم زم يبه دوست عز ی غره ا چشم

 د؟ يآر يم فيتشر ،حااليچيه-

 داره؟  يمناسبت خاص -

 .آمد ينم ديگرفت و شا يگفتم در معذورات قرار م يم اگر

 .خودمون هست ينه..دورهم-

 گفت چرا همسرت زنگ نزده است؟  يبا خودش نم االن

 ....ياطالع نداره ول يالبته فعال حام -

 .دمي شن شي بار بود خنده را در صدا نياول

 .ناسيو ا  زيآها،سورپرا-

 .رها از او بازتر بود شين

م- مزاحمتون  ممکنه كمشميانشاهلل  برسم چون   ريد  ي.فقط 

 .اداره هستم 

 !.پس تا فرداديكن يم ست،خوشحالمونين يمشکل-
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خونسرد به خود گرفت و   ی را قطع كردم و رها چهره ا  تماس

 :گفت تياهم يب

 !م،سوپريبر-

**** 

با درست كردن    دميكش  ميلب ها   ی ام را رو  ی جگر  رژلب و 

كه    ی ازيسرم از اتاق خارج شدم.از كنار رهام و ن  ی توربان رو

رها    يسر در گوش هم پچ پچ م به كمک  و  كردند گذشتم 

 .رفتم

چ  نيا- هنوز  هم  در   ی زيرهام  رو  من  حرص  داره  نشده 

 دعوت كردم؟ ازي.من اصال نارهيم

  ده يرا نشن   مانيوقت صدا   کيتند به آن دو نفر نگاه كرد كه    رها 

 .باشند

 !س يه-
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  زم ي عز  ی ايفر را باز كردم تا مطئمن شوم حرارت باال، الزان  در

 .را نسوزانده باشد

كه اومده    ينگرفته؟از موقع  ادي كمک    کمي  ني ا  دونميمن نم-

 .لم داده رو مبل 

 .گرد شدن نداشت ی جا برا نياز ا شتري رها ب چشمان

 نه؟ اي يروشن كن  شيآت يتون يامشب م  نميبب-

د  از رهام    ازين  دميگوشه چشم  و  اتاق خواب رفت  به سمت 

 .ما آمد  شيپ

 ؟ ی ديچقدرهم زحمت كش-

 .زدم  لبخند

خانمت از باباش اجازه گرفته كه اومده؟ما    ينکردم.راست  ی كار-

 .ماي امشب تا نصفه شب برنامه دار

 .اش نشست يشان يپ  ی رو اخم
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ت   لوفر،قبالين  ی چقدر خشن شد- با  كنا  کهيانقدر  حرف   هيو 

 .ی زدينم

خودشان را به آن راه زده بودند!قبال انقدر دلم    ايدانستند    ينم

دست خودم   مي گرفت! لرز در صدا ينم شانيها  يمعرفت ياز ب

 .نبودم

 .آره حق باتواِ-

آب   يوانيحالم را خراب كند.ل   ی ز ي چ  چ يگذاشتم ه  ينم  امشب

 ی نگاه آن دو نفر هم كار  ينيخودم پر كردم و به سنگ  ی برا  خي

 .نداشتم

 د؟يخوا يكمک نم-

 .آمده  ادشيهم دست خودم نبود.تازه  پوزخندم

 .زمينه عز-

 :گفتم ی جمله را گفت ،برگشتم و دستور نيرها كه ا روبه
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نمونده.همه زحمتا افتاد   ی كار  گهين،ديتو هم برو بش  زميعز-

 .دوش تو ی رو

ب  خودم رهام  اليخ  يهم  كنار  كم   ياز  در   يمانيپش  يكه 

كه   يقطره اشک  کينگاهش بود گذشتم و به سمت اتاق رفتم.

 .ام كرد يد،عصبانياز چشم چپم چک

 !يلعنت-

 ف ي اتاق ناخودآگاه محکم بسته شد و من با همان لرزش خف  در

 .قرص را از كشو برداشتم يدستانم قوط

ام خراب است   يدانست تا چه حد حال روح  يكس نم  چيه

رو  قرص  به  دهانم   ی كه  داخل  آب  بدون  را  ام.قرص  آورده 

صدا بستم.از  را  چشمانم  و  ناگهان  ی گذاشتم  شدن   يباز 

 .دستانم افتاد انياز م يدر،قوط

نشستم و تند تند همه را    نيزم  ی رهام دستپاچه رو  دنيد  با

 .جمع كردم 
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 ه؟يچ نيا-

 .را با سوال جواب دادم سوالش

 ؟ی خوا  يم ی زيچ-

 .مشت بسته ام بود ی هنوز رو  نگاهش

 ؟ی خور ي..م يچه ...قرص-

 .باال رفت يكم ،فقطيكم ميصدا

 ؟ی خوا يم  ی زيچ گميم-

بازو قوط  سکوتش  با يرا تقر  يبه خشمم دامن زد.در كشو را 

داخلش پرت كردم.مقابل نگاه مات او دوقفل پشت سر هم زدم  

 .از اتاق خارج شدم ديو با برداشتن كل 

  گر يكه دارند.د  يهر نسبت   ايزنش،نامزدش،دوستش    شي پ   برود

 !خواهم ياو را هم نم

 .ميشمع ها رو بزار ايب لوين-
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تکان دادم و به سمت رها رفتم.بسته شمع را باز كردم   ی سر

 .قرار دادم کي ك ی و آرام رو

 ؟ يخوب-

 .نگاهش كردم يرچشميز

 .اهوم-

 ی گري د  زيبه خاطر چ  ميدرد گلو  ايرا بسته بود؟  ميراه گلو  بغض

بود.چرا انقدر لوس شده ام كه اشکم دم مشکم باشد.واقعا لوس  

ام    دهيبا من گذاشته است؟شن  ی زمانه سر ناسازگار  ايشده ام  

ب نم  يآدم  حال  شخص  آن  با  ندارد،فقط  وجود   ي معرفت 

با   ارد،چقدرد  يكه حال خوب  ييآن ها  ی برا  ني كند.بگرد و بب 

 !معرفت است

 .چقدر خوب گفت و

 .از فکر خارجم كرد  ازين ی صدا

 .نگي تو پارك دي چيپ  يحام نيماش-
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 .ديايتا حالم جا ب دميكش يدرپ يو پ قي نفس عم چند

 .دست تو باشه رها  کيك-

نما  دم يترس  يم دستانم  وم   زيت  يشود.حام  انيلرزش    ي بود 

 !ديفهم

خ  در چشمانم  و  كردم  باز  را  نما   رهيخانه  آسانسور    شگريبه 

پا خروج  هنگام  ثان  نيي ماند.سرش  در  اما  و   هيبود  آمد  باال 

 .مبهوت به صحنه مقابلش ماند

  .نشست ميلب ها ی رو  ياز ته دل و واقع لبخندم

 چه خبره؟ -

مبارك"  ی صدا در  "تولدت  دستانم  و  كردم  رها  را  ها  آن 

گرفتند.ع  گاهشانيجا كشقرار  مشام  به  را  گردنش  و    دمي طر 

 !ام بودم يآب شد.من مقابل او خود واقع نباريبغضم ا

كمرم محکم تر    ی و دستش رو   دي ام را فقط خودش شن  زمزمه

 .شد
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  شه يكه هم  يكه حالم باهاش خوبه،همون  يهست  يتو همون-

وقت   چيكه ه  يهست   ي.تو تنها كسزارهي هوام رو داره و تنهام نم

 !كنم،تولدت مبارك همه كسم يعوضت نم  چکسي با ه

 !دانم يچه شد در من؟نم"

 .شانميپر دميد فقط

  "!دوستش دارم يلي كه خ  دميلحظه فهم کي فقط

**** 

 ن؟يشام بد نيخوا ينم-

و من    د يايكرده است.نکند ن  ريد   يليداد كه خ  ي نشان م  ساعت

 .منتظرمانده ام يالک

 ؟يهست يمنتظر كس-

 .زنگ مانع شد ی كه صدا رابدهم يجواب حام  آمدم

 .اومد-
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و   از را فشردم  آمد.دكمه  او هم پشت سرم  بلندشدم  جا كه 

 .ميستاديا  واريپشت د

 ؟ی ماهان رو چرا دعوت كرد-

 .اش شد قهيبند  دستم

 .اون ی برا ييکجورهايكمکمون كرد. يل يمدت خ نيا-

 .بعد عطشم را خواباند ی سالن نگاه كرد و لحظه ا به

خواد دو لقمت    يدلم م يزنيقشنگ،قشنگ م ی حرفا يگينم-

 كنم؟

 .نوچ-

هم سرش    كلمه  ن يا  انيب  شکل باز  كه  داشت  دوست  را  ام 

 .جلوآمد

 بود؟  يچرا چشمات اشک-

 .جمع شد صورتم
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 .دهيحضورش آزارم م-

 .كرد  اخم

 ؟يك-

 !ازين-

 .دستانش صورتم را قاب گرفت با

 .نمتيبب-

 .شد ی فرار نگاهم

 ..چشمات ترسوندم.خشم،-

 .آمد  يآورد بدم م م يبه رو نکهيا از

 !س يه-

 .ميريآسانسورباعث شد از هم فاصله بگ ستيا ی صدا

 .شد ر يخوام كه د يمعذرت م  يليخ  يليسالم خ-
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كه در دست داشت را به من سپرد و بعد از احوال    يگل  دست

  .وارد خانه شد يبا حام ی دوستانه ا  يپرس

 .نيفارغ شد يبه سالمت-

پا   رهام و  داد كه گچ دست  قرار  باز    شيرا مخاطب  را صبح 

 .كرده بود

كرد.صبح رفتم و به درخواست خودم  يداشت كالفم م گهيد-

 .باز كردم

برا  يشربت را  از قبل آمده كردم  گذاشتم و   ز يم  ی رو  شي كه 

 .شام به آشپزخانه رفتم دنيكش ی برا

 ي نمهما  هياول   ي.رهام شاداب ميخورد  مانيصحبت ها  انيرا م  غذا

در جمع باعث رفتار محتاطانه اش    بهيهم غر  ديرا نداشت،شا

است تا با   يكه هنوز منتظر فرصت  دم يفهم  يم   ي شده بود. ول

 يبودنش مرد خوش مشرب  سي من هم كالم شود.ماهان با پل
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آمد   ريدبود و جمع ناخودآگاه با حضورش گرم شد.آنقدر هم  

 .را ترك كند يكه مجبور شد زودتر از همه مهمان

پذ  ره يجز  زا كاو  ييراي آشپزخانه  نبود حام  دميرا  رهام    يو  و 

 .متعجبم كرد

 كجا رفتن؟ -

كرد،جوابم را   يكه با دستمال ظرف را خشک م   يدر حال  رها

 .داد

 .رفتن تو اتاق-

 .شد يم  ده يشن شانيدر صدا ی آن سمت رفتم واز ال به

 .شدم خکوبي م مي،سرجا دمي را كه شن  اسمم

رفتارش مشکوكه.اگه قرص قلبش بود كه    گمي بهت م  يحام-

 .گهيهست د ی زي چ کي .حتما گفتيم
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بودن   ی جد  ني رهام در ع   يبرخالف لحن حرص  يحام  ی صدا

 .،آرام بود

 ؟يرو بگ نيا  نجايا ی حاال من كشوند-

باهاش حرف بزن.لحنش نسبت   کميخواستم بگم    ير،مينخ-

 .هيو كنا کهيشده ت  ازيبه ن

 .زندي م نهينگران من نشده است،سنگ خودش را به س پس

 .به خودشون دوتا مربوطه،تودخالت نکن-

م  از ين  يول- نشهيناراحت  رابطه  مربوطه  چه  اون  و    لوي.به 

 ..حسادت ی باباش؟رفتاراش فقط رنگ و بو

بود.با دست در را هول دادم و   ی ادي جا هم صبرم ز  نيهم  تا

 .برگشتند  شي آن دو از صدا

 :لب زدم ی بقه اسا يرهام با آرامش ب خکوبيم

 !ستميمن حسود ن-



 
551 

 

 .كرد و من باز جمله قبلم را تکرار كردم  ميصدا يحام

 .ستميمن حسود ن-

 ... بد  نيبب  زميعز-

 :دمي توپ شانشي چهره پر روبه

 .ستمي هم ن  زمتيعز-

ها  يحت م  مي اشک  را  حقم  امشب  اند،از  شده   ي هم خشک 

منرميگ حسود؟به  گفت  من  تک   ي.به  تک  مقابل  در  كه 

كردم؟من  شانيكارها پنجره  ي سکوت  پشت  جان  Icu كه 

كه    يرفت؟ آن شب  ش يو خودم هم جانم برا  دم يدادنش را د

پ او  كردم،  هتل سر  د  ميداي در  تو "كه گفت  يگر؟همانيكرد 

 ."،نفهميمثل خواهرم

بازهم.مثل خواهرش    دميزدم،گفت نفهم و من نفهم  پوزخند

 !بودم نه خودش كه

 .عقب رفتم زاني م جلو آمد و من همان م قد دو
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 ؟ی د يم لميكه لبخند ژكوند تحو يكن يفکر م يبه چ-

 .شود يدلسردم كرد كه با آتش هم گرم نم ی طور

 .كارت دارم ايب يحام-

  .زنميشده،با تو دارم حرف م  وونهيد-

اما در   يحام  يرا كردم و زمزمه حرص   پشتم او گفت  به  كه 

 .گوشم نشست

 "ی گند زد"

 .و با لبخند جلو آمد ستادهيدر ا ی آماده جلو  ازين

 .امشب  ی ديزحمت كش يليدستت درد نکنه خ-

 .آشپزخانه كج كردم  زيبغلم كند اما راهم را به سمت م  خواست

 .نکردم ی كار-

كه   ييغذا  کي پالست او  به  و  برداشتم  را  گذاشتم  آماده  كه 

 .كرد دادم يعجب نگاهم مومت  نيغمگ
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 اش؟ يبود ناراحت  مهم

 .ست ي ن ياحمد آقا اگه زحمت ی رو ببر برا  نيا-

 فقط اون؟ -

 .شد زير چشمانم

 هم هست؟  ی ا  گهيشخص د-

 .يفشرده شد و پشت بندش اعتراض آرام حام ميپهلو

 .گهيبسه د-

 !خواستم بس كنم  ينم

آن دو نفر رها را خوب در آغوشم فشردم.ممکن بود    ی جا  به

 او هم رنگ عوض كند؟ 

 .اورديلحظه آخر طاقت ن رهام

 .متونين يبيجمعه م-

 كجا؟-
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 .نگاهم كرد اما من خونسرد بودم غضبناك

 .ی خونتون،خواستگار-

 .ديچرخ يحام مرخيبه سمت ن  سرم

 م؟يمگه قراره بر-

 .گرفته را رها مهار كرد زي خ رهام

 .زنمتي م  اميبه خدا م-

 .مداخله كرد يعصبان يحام

 !به سالمت ديحاال كو تا جمعه،فعال بر-

 !رفتم يتوانست برود اما من نم يخواست م يم او

وپاها  ی رو نشستم  كردم.صدا  ميمبل  آزاد  سرخوشانه   مي را 

 .دي لرز

 !خوش گذشت-
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م   پلک را  كردم،ترس  باز  مَردم    يكه  چشمان  از  توانستم 

 است؟  دهيبخوانم.از من ترس

  ي چ يعنيها رو تموم كنه، ی مسخره باز نيبهش بگو ا يحام-

 .در رو نيكن ا اد؟بازينم

به ادامه    اليخ  ي و من ب  ديبه در كوب  ی بند جمله اش لگد  پشت

 .انکار يمطالعه ام پرداختم. از رهام اصرار و از حام

روز هست دارم باهاش    .سهيكن  يتلف م  نجايوقتت رو ا  ی دار-

 !اد يپا داره نم کيكنم،مرغش  يبحث م

 غلط كرده،مگه دست خودشه؟ -

گوشم   ی برد.هدفون را رو  يداشت آمپر صبرم را باال م  شيصدا

او   ی ها  اديفر  ی شد تا صدا   يگذاشتم اما هدفون هم مانع نم 

 !را نشنوم 

 .مياز زندگ  زنمي اسمت و خط م ی اين لوفرين-

 .بزند
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 .كنم ينگاتم نم-

 كرد؟   يتا االن م مگر

 .نه اي ی كنم كه نفهمم قبال بود يحذفت م ی کجوري-

 شدن چگونه است؟ حذف

 .اديسمتت ب ازم ين  زارمينم يحت-

 آمد؟  ياالن م تا

ب  گريد از گوشم زدي از كپنش حرف م  شتري داشت  را  .هدفون 

.نشکستنش به حرصم  دميكوب  نه ييبرداشتم و با تمام قوا در آ

را خنک كرد.خودم هم    يمعطر ك  شه يافزود كه ش  داغ دلم 

آ شکسته  ذرات  آن  كس  رانيو  نه ييمانند  م  يبودم!چه   ي را 

 ترساند؟ 

هست    يهمان كس  زدي كه حاال نگران اسمم را صدا م  يكس  نيا

 قصد ترك كردنم را داشت؟ شي پ قهيكه تا چند دق
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شکسته فرو رفت،به سمت   ی ها  که يت  ی كه رو  ييتوجه به پا  يب

 .در رفتم و قفل را باز كردم

و محکم    ختم يوارد شود كه تمام قدرتم را كف دستم ر  خواست

 .عقب هلش دادم

  ،اسمم ينيب يمن رو م  ی دار  ،هنوزيينجاي .هنوز اگهي برو،برو د-

 ..ی صدا كرد

 .آروم  ديباشه ببخش-

 .آرام بودم،خودش آتشم زد من

ر- نم  ختي هنوز  جلوته،چرا  جهنم   ام،بهي ؟نمی رينحسم  اون 

 !اد ي!از همشون،از همتون بدم مامينم

 .ديچک يم دينبا اشکم

 .نهي ام،هم حسودم،زنتم نزار من رو بب ی من هم عقده ا -

 .درمانده شد چشمانش
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 د يكه صبح تا شب دارم تهد  يرو؟من   ؟منيترسونيرو م   يك-

 شم؟يم

 .خواستم حاال  يرهام را كنار زد و جلو آمد.او را هم نم يحام

 .صبر كن د،اصاليبرو عقب،بر-

كمتر بود.در   دميكش  يكه م  ی سوخت ،دردش از زجر   يم  ميپا

و   كردم  باز  را  ها  يکيكمد  شلوار  كت  را   يحام  ی از 

م ا  انيبرداشتم.هنوز  در  و    نيغمگ  يکيو    ستادهيچهارچوب 

 .كرد يو نگران نگاهم م  يعصب ی گريد

 .هوس كرد از سمت تو هم حذف كنه  ديتو هم باهاش برو.شا-

 ..لوين-

 .ستون ها را لرزاند  ادميفر

 !ااااارياسم من رو ن-

 .دميچشمانم كش ی را محکم رو مشتم
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نم  چيه- دم    کيكدوم.  چي د،هيدون  يكدومتون  تا  رفتم  شب 

م  ی خونمون،چراغا نشون  ول  يروشن  اند.  خونه   چي ه  يداد 

 ؟يفهم يكدوم در رو برام باز نکردن.م

 .دم يام كوب نهيقفسه س ی را با ضرب رو دستم

 كردم؟   کاريمگه منم دخترشون نبودم؟مگه چ-

 .دمي چرخ  ينگرفتم،رو به حام يرهام كه پاسخ از

 كردم؟آره؟ ی كار-

 !گه ينه،نه.بسه د-

 .خوردم و با بغض زمزمه كردم زي در ل ی رو

 .شدم  د،خستهيكرد د،خستميبر-

بود    از در    يناراحت  ايترسشان  فضا  لحظه  چند  تا  كه  شان 

 .سکوت بود
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 يو رفاقتمان را نداشت؟حت  يخوشبخت   دنيچشم د  يكس  چه

  ديبا  يبا رهام رفتار كنم.حام  نگونه ي ا  دميديدر خواب هم نم

 !رفت  يامشب م

 !شه يم ريلباس بپوش برو،د-

نشانم داد و من مصمم از جا  "بروبابا "به  هيشب  يدست حالت با

 .بلند شدم

لب  ايب- مخودت  فردا  برو،پس  كن  انتخاب  عروس   گنياست 

 .ادينذاشت برادر داماد ب

ا  يرهام تکان خورد و من سع  ی گلو  بيس به  فکر   نيكردم 

 !بوده  مياو آرزو  ی شركت تو مراسم خواستگار  يزمان  کينکنم  

 ...اگه  رميمن نم-

 !اد يخوابم م ديزود تر بر م،فقطياگه و اما ندار-

 .زد ميملتمس صدا رهام
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  ؟ی اي واقعا نم يعني-

 .دل خودم آتش گرفت قطعا

 !نه-

   .رفتند يم ديبا  يشدن بروند،ول يراض سخت

پاك كردم وقرص محبوبم را   مي خون را از كف پا  ی ها  قطره

 .آورد يحالم را جا م يخواب كم ديشا تي . در نهادميبلع

كم  كانال حواسم  بلکه  تا  كردم  جا  به  جا  را  پرت    يها 

 .بود امدهيهنوز ن يشود.ساعت دوازده شب شده و حام

  ي است. حت دهي را هم گرفتند كه انقدر طول كش  يعروس انگار 

دخترم،خواهرم،دختر بابا،چرا   دينفر هم زنگ نزد كه بگو  کي

 .ی امدين

 .چشم دوختم ديرا در  چارهيو آهو ب دي كه پر ی ببر به
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گون بخت ن  ی و باعث شد چشم از آهو  ديدر قفل چرخ  ديكل

 .بردارم

 ؟ی داريب-

شد    يدستش دوختم.م  سهيتکان دادم و چشمانم را به ك  ی سر

ا  ی ديام  ی كور سو به  باشم  غذا   ی برا  نکهيداشته  دخترشان 

 دادند؟ 

 .هم تشکر كرد.گفت دلش برات تنگ شده  ياحمد آقا داد،كل-

 نت يكاب  ی دادند.ظروف را رو  يبه من م  ديرا با  نيخوشب  لقب

 .به سمتم آمد ييگذاشت و با برداشتن ظرف ناآشنا

 !رو بدم بهت،از شهرشون آورده  نيگفت ا-

رفت   ينشست،هر وقت به كرمانشاه م"كاك"بسته    ی رو  نگاهم

دانست دوست دارم.پس هنوز هم   يآورد.م  يمن هم م   ی برا

 !بود ادشي نفر من را  کي

 ؟ ی شام نخورد-



 
563 

 

 .نداشتم ليم-

 .اش نشست  يشانيپ  ی رو ياخم

 .ينداشت ل يم ؟چطوری ناهار هم نخورد-

خوشمزه    ی رنگ ها  يياز آن طال  يکيظرف را برداشتم و    در

 .گاز را زدم و حس كردم چشمانم سوخت ني را برداشتم.اول

 ؟ييبابا ميريبگ يچ-"

 .گذاشتم و چشم چرخاندم ميلب ها  ی را رو انگشتم

 ..اوم...الك-

 .اش نقش بست يشانيپ ی رو  يپرسش ياخم

 .يانتخاب كن ديبا ين يري كه الك نداره بابا،ش نجايا-

 .و لجبازانه تکرار كرد ديكوب ني زم  ی خاطراتش پا رو دخترك

 .برام خرهيالك..فقط..الك خوشمزس.از اونا كه عمو م -
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حركت در آغوشم   کيمرد نقش بست و با    ی لب ها  ی رو  لبخند

 .ديكش

 "تا برات بخرم بوس به من بده  هيكاك،نه الك.حاال -

 .از اوهامم خارجم كرد يحام ی صدا

 !باتوام-

 .نگاهش كردم  مبهوت

 ؟يچ-

  ی جار  نشونيب  ی عقد  کيبه خاطر سفر بابات،قرار شد    گميم-

 .رنيبگ يبشه.تا بعدا عروس

 .باال انداختم شانه

 .به من چه-

را باز   شيكه دكمه ها  يبلند شد و در حال  شياز جا  يعصبان

 :كرد گفت يم
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  !نيكرد وونميد-

م  كاك را  ظرف    انيخوشمزه  داخل  و  كردم  پودر  انگشتانم 

 .نداشتم گردوستيرا هم د نيا  ي.حتختمير

                          *** 

 .از اوهامم خارجم كرد يحام ی صدا

 !باتوام-

 .نگاهش كردم  مبهوت

 ؟يچ-

  ی جار  نشونيب  ی عقد  کيبه خاطر سفر بابات،قرار شد    گميم-

 .رنيبگ يبشه.تا بعدا عروس

 .باال انداختم شانه

 .به من چه-
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را باز   شيكه دكمه ها  يبلند شد و در حال  شياز جا  يعصبان

 :كرد گفت يم

  !نيكرد وونميد-

م  كاك را  ظرف    انيخوشمزه  داخل  و  كردم  پودر  انگشتانم 

 .نداشتم دوستگريرا هم د نيا  ي.حتختمير

                          *** 

كس با    چيباعث تعجبم شد.امروز قطعا ه  فونيزنگ آ  ی صدا

 عيسر  شگريعمو مهران در قاب نما  دنينداشت!با د  ی من كار

 :را برداشته و شوكه گفتم ميسيب

 ؟ يكن يم کاريچ نجايعمو،ا-

 .د يكش شيبه سر كم مو يدست

 .باز كن دخترم -

  ی .نکند برا ستادميرا فشردم و نگران در چارچوب در ا  دكمه

حام  ياتفاق  يكس باشد؟نکند  شده    ی طور   يافتاده  اش 
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ام بودم كه با چشمان    ياست؟همانطور در حال نشخوار ذهن

 .آرامبخش او مواجه شدم

 شده؟ يچ-

 .كرد و پاسخ داد  يكمرنگ اخم

 شده باشه؟ ديبا ی زيسالم،مگه چ کيعل-

 ..نجا يا د،اونوقتي مراسم باشسر   ديشما االن با-

 .را پشت سرش بست و چپ چپ نگاهم كرد در

 بدون عروسم؟ -

 .را پشت گوش زدم  ميموها

 .شه يناراحت م ،رهاميچ يعني-

  ی را در آورد و برعکس حركات شتاب زده من،آرام رو   كتش

 .مبل نشست
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برات؟م - چطور  يحام  يوقت  يدون  يمهمه  اومد  برق   ی تنها 

 اد يخواست خودش بلند شه ب  يپسرم خاموش شد؟م  ی چشما

تو،منجايا از سر مراسم عقدش   ي !فکر كن به خاطر  خواست 

 .بلند بشه

 .شد  يباعث خجالتم م شتريب نيسرزنش نداشت و ا كالمش

پ- نم   ي چي،هی ومدين  ی خواستگار  ش ي هفته   يبهت نگفتم.تو 

ها   يدون چطور  ی بچه  ا  ی من  كه  دارن   ی نطوريدوستت 

 !رهام يك ؟اونمين ك يم تشونياذ

 .لبم را به دندان گرفتم و زمزمه وار اسمش را صدا زدم  پوست

 ..عمو-

با رهام   يشماها چه خبرتونه.اصال تو ك  دونمينم  ؟منيعمو چ-

پ ول   ي؟نمی كرد  دايمشکل  بدونم.  هم  جهت   يخوام  فقط 

 !خوره ياون مراسم بهم م مياطالعِت اگر ما نر

 .اورم يب ی بهانه ا خواستم
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 ...من خودم بعدا از دلشديندارم،شما بر  ياصال آمادگ من -

 !كنم يصبر م-

 .كرد يم تياذ چرا

 .ستيمنتظر من ن يشکيه-

 .زانو اش گذاشت  ی را رو  آرنجش

اگر    يآماده ش  ی ساعت فرصت دار  ک يم؟يستين   يما برات كاف-

 .خودم حوصله ندارم برم گهي بشه من د رتريزمان د  نياز ا

 ..ديخب شما بر-

 .را باال آورد ساعتش 

 !شد قهي پنجاه و نه دق-

انتظار دارم.  مضطرب هنوز    يعنياز جا بلند شدم.گفت چشم 

 ی رفتم،برا   يآمد.م  نجا يدوستم دارد.به خاطر من تا ا  ي هم كس

 !رفتم  يبازگشت برق چشمانش م
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و    دميكم رنگم پوش  يام را به همراه شال صورت  يصدف  مانتو

 .كردم عجوالنه صورتم نگاه   شي به آرا

 .خوب بود زي فرصت كم همه چ  نيا ی برا

 .ميبر ميتون يم-

روبه   يتکان داد و از جا بلند شد. امروز با كسان  ی سر  خوشحال

 .خوب نبود دارمانيد  نيشدم كه آخر يرو م

 .نگهبان دلم را لرزاند  ی و صدا  ميرفت رونيآسانسور ب از

 !د يخانم دكتر باز هم پاكت دار-

 !در راه است ی اند؟چه خبر دهيد مانيبرا يچه خواب باز

 .يمرس-

 .انگشتانم فشردم نيجلو رفتم و ب نامتعادل

 دخترم؟  دي چرا رنگت پر-

 .گرم نبود گريد  لبخندم
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 .مي...بريچيه-

و   عيسر  م،عمويكه جا گرفت   نيماش  داخل را چرخاند  فرمان 

.نکند ديجوش  يو سركه م   ريدلم مثل س  گريخارج شد.حاال د

رو  ی كار نشوند  خوشبخت  ی كنند؟خراب  آن   يسر 

 .به عمو نگاه كردم و چسب را باز كردم  يرچشميدو!ز

حدس"الف"“ هم  خواهرزن   ی ندار  ي،هنوز 

م  د،خواهريخانم؟ببخش حساب  خواهر    اي  يش ي زن 

نيشوهر؟هرچ هم   چي ه  ديشا  ست،اصالي!مهم  كدوم 

ندون   نيا  دي.هوم؟شای نشد با جشن حال    يول  يرو  من اصال 

رسونم اونم   يتقلب بهت م  کيكنم،برعکس عاشق عزام.  ينم

كه بد    سهر  يبه دستت م  ی پاكت روز  ني،آخريي چون توفقط  

د روز  اون  و كمرت خم شده.  دادم   اد ي! زستين  ريشکستت 

 ” !يحرف زدم اندفعه،امروز شاد باش البته اگر تونست



 
572 

 

به   دهيوترس  دمي مانتوام كش  ی دستان عرق كرده ام را رو  كف

نگاهم را  ي نيخواست بکند!سنگ  يم ي عمو نگاه كردم.چه غلط

دانم.اما نگران به   يد،نميرا شن  م ينفس ها  ی صدا  ايحس كرد  

 .حرف آمد

 ؟ی چرا رنگ گچ شد-

 :خشک شده ام لب زدم ی لب ها  انيم از

 .تشنمه-

بسته  خيصورت   ی و دست گرمش را رو ديرا كنار كش نيماش

 .ام گذاشت

 ؟ی شد ی نطوريچرا ا-

 را تلخ نکند؟ كامشان

 .خوام يآب..م-

 .باشه،باشه-
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نگفته به    "الو"كه در را بست،شماره ماهان را گرفتم و    نيهم

 .التماس افتادم 

گند بزنن به   دي.نزارديكن   ی كار  کي كنم،  يتوروخدا،خواهش م-

 ..آقا ماهان توروخدانايا زارنيكرده،نم دي امروز.تهد

 .بودن،نگران شد ی جد ني در ع  شيصدا

 .آخه  ديگ يم يآروم من بفهمم چ کمي-

آ  نگاهم دادم.چند لحظه    حيبود ودر همان حال توض   نه ييبه 

 .آرام تر شدم يكم ديبعد شا

فرستم اونجا،خودم   ي. االن چند نفر رو مديشما نگران نباش-

  چ ي. به هديخودتون رو حفظ كن  ی !شما فقط خونسرداميهم م

 .ديكس هم حرف نزن

ازآن قرص    کيبرگشت و من در دلم گفتم كاش    عمو دانه 

 .محبوبم همراهم بود ی ها

                                          ** 
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خ  سرتا ند  ابانيسر  با  و  كردم  نگاه  مورد   ايشخص    دنيرا 

 .وارد،محضرخانه شدم  يمشکوك

در چهره ام    يول   ديلرز  يهنگام باال رفتن از پله ها م  ميپاها

جلو  انينما  ی زيچ ا  ی نبود.  كه  را   ميستاديدر  دستش  عمو 

  ي وارد شدم.آشفتگ   يقيپشت كمرم قرار داد و من با نفس عم

ا از  ن  يفاصله م  نيرا    ص يتشخ   ازيتوانستم در چهره رهام و 

كرد.رها    يو به ساعتش نگاه م  ستاده يا  ی گوشه ا  يدهم. حام

لحظه    کيكرد و او    يرا تکرار م  يدر گوش رهام تند تند كلمات

او بتوپد،كه چشم در چشم   سرش را باال آورد تا به  يعصبان

  ی بعد لبخند رو  ی ا  هي.اخم پاك و چشمانش مات و ثانميشد

 .لبانش شکفت

   .اومد-

  شتريو من ب  دي خوشحالش،سرها به سمت من چرخ   ی صدا  با

 .نظرم را جلب كرد ياز همه چشمان برق افتاده حام 
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 .ديرس  يكالفه به نظر م عاقد

 خداروشکر اجازه هست شروع كنم؟-

چطور  "اخم آلودش نگاه كردم و با خودم گفتم  يبغل دست  به

 "دوام آوردم؟را   يدلتنگ نيا

آن مرد بداخالق باز هم    يبود ول  دنيآرام اما قابل شن  سالمم

 .من را قابل ندانست

 ش ي از جا  عيسر  از ي.نديدستم را به سمت سفره عقد كش  رها 

بغلم   عيمخالفت نبود كه سر  ايمنتظر اجازه    نباريبلند شد و ا

 .كرد

 .ی كه اومد ي،مرسيمرس-

  ش يكند و جا ياست كه نفرت را پاك م  نيآغوش هم معجزه

 .كارد يعشق م

كه من را مقصر   ی آخ از مادر  يبه جانم گله كرد ول   يكم  خاله

 .دانست يم
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 ؟يكن  يبا منم قهر م گهيحاال د-

نبود.كله قند را رها به دستم داد و    يصحبت  چ يه   ی جا  نجايا

  ي .دلم هنوز هم آشوب بود و بهم مستادميسرشان ا  ی من باال

 .ديچ يپ

كه فقط خودش    ی را كنار گوش رهام خم كردم و طور  سرم

 :بشنود گفتم

 برگشت خوردم؟  يگانيبه با ايمن رو  ينيبياالن م-

 .دي رس  يشرمنده اما خرسند به نظر م لبخندش

 گذاشتن؟  يك ی نوكرتم هستم،غلط كردم برا-

 :پس گردنش زدم و لجبازانه گفتم آرام

 !خودت  يارزون-

 .باال آمد و در چشمان مَرد رو به رو ام نشست نگاهم
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م  ش،لبانش،همهيها  مردمک راض   ينشان  كارم  از    ي دادند 

 .است

قند ساب  عاقد و من  باال    دم،التماسيشروع كرد  آن  به  كردم 

 .حال خوشمان نيا انيبمب نشود م  يكه كس ی سر

 ...ماندند.اما"بله"بار سوم خواند و همه در سکوت منتظر    ی برا

 .نفر آوردند و رفتند کيرو   ني.اديببخش-

سبد گل به دست وارد   ب،يغر  ی و مرد  د يوحشت سرم چرخ  با

 .شد

آشنا  گل پاكت  آن  اما  نبودند  مهم  م  يلعنت  ی ها    ي چه 

 گفت.امروز را منظورش بود؟ 

توجه به    يگرفت و ب  بهيسبد را از دست آن غر  عيسر  يحام

 .د يلرز يپاكت را باز كرد.كله قند در دستانم م  هيبق ی نگاه ها

 .چشمان من حرف زد خيم



 
578 

 

 !ماست مارستان يب ی از طرف همکارها-

دست ها   ی صدا  ازين"بله"كنند و    تيعنا  يخواست صلوات  عاقد

 .را بلند كرد

آوردم! دستم را    يحجم از اضطراب را باال م  ن يا  دياما با  من

  رون يشتاب زده ب  ی دهانم گرفتم وبا قدم ها  ی نامحسوس جلو

 .بود يكه دور نماند،حام يحركت از چشم تنها كس نيرفتم.ا

در    يحام  ی زده شد و صدا  ييضربه محکم به در دستشو  چند

 .گوشم نشست. معده ام انگار آتش گرفته بود

 ...باز كنلوفرين-

 .آب به صورتم زدم و در را آرام باز كردم  يمشت

 !خوبم..خوبم-

 :ديام نشست و غر يشاني پ  ی رو  دستش
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درست   هيافتاده،چند روزه تغذ  ؟فشارتيخوب  ی چطور   ی سرد-

 قا؟يدق ی رو باال آورد ي،چی ندار

 :گفت زي قلبم را نشانه رفت و اخطار آم نبار يا

 !تنده-

 .شنيم م،نگرانيبر-

 ی .جلوميمضطرب بود اما قبول كرد به دفتر برگرد  چشمانش

از كنارش    تياهم   يخواستم ب  ينم  نبار يو من ا  ستادهيدر بابا ا

 .بگذرم 

 بابا؟  يخوب-

 .داد يهم سرد جواب م  هنوز

 .به مرحمت شما-



 
580 

 

موبا  سرش به  را    لشيرا  زبرش  صورت  دلم  من  و  كرد  گرم 

گونه اش نشاندم   ی رو  ی تند بوسه ا  ميها  يخواست.مثل بچگ

 .و او اعتراض آلود نگاهم كرد.اما كالمش دلم را قنج زد

 .ی چقدر سرد-

گونه   ی كرده بود كه باز دستش را رو  دا يهم همنظر پ  يحام

 .ام گذاشت

 .بخور ين يري ش کيتو  اي،بی سرد ی ديد-

 :دي بابا كرد و محترمانه پرس  روبه

 د؟يايشما نم-

 .تلفن دارم  کيام،يم-

اوهام    نيا موسط   نظر  به  دار  خنده  كاش  ".ديرس  ي ذهنم 

 "شان خشک باشد ينيريش
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داشتم    اد يز  ي.درسته من سخت   م يرفت  ازيهم سمت رهام و ن  با

سخت    ريمس  ني ا  يدر كنارم داشتم تا كم  يحام  ک ياما حداقل  

 .باشد نيريش ميبرا

اما خواهرانه    ی دستانم گرفتم و جد   نيرا ب  شانيهر دو  دست

 :گفتم

همد  چيه- پشت  خال  گريوقت  كه    د،عاشقينکن  يرو  هم 

فقط   هي.كافهيو گذشتن  يرفتن  ی زيكه هرچ   دي دون  يد،ميباش

 !دست هم باشه ی دستتون تو

ا  خوب بر دلم   نيشد عمو آمد و نگذاشت داغ  ابد  تا  صحنه 

 .شد يعاقبتش سال ها حسرت م ديشا ی لجباز  کيبماند.

ام باعث    يگوش  ی نقش بسته رو  امکينشستم و پ  يصندل  ی رو

 .شد نفسم آهسته خارج شود

. از هر  ستين  يمورد مشکوك  ايشخص    چيراحت،ه  التونيخ"

 "!ديطرف هم بچه ها پوشش دادند.خوش باش
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 هفتم:مهمان فصل

و از دستانم افتاد. با وحشت نگاهش   ديانگشتانم لرز  انيم  كاغذ

بر   در  را  بدنم  تمام  بردارم.رعشه  دوباره  تا  و خم شدم  كردم 

 .دارد يدانستم حالم،چه حال يگرفته و نم

 ؟ی شاد  ايترس،غم،

ام    يبدبخت  ی لبانم نشست تا بلکه صدا  ی وزدم و دستانم ر  هق

  ی با دلسوز  ی شدند و طور   يرا خفه كنم.مردم از كنارم رد م 

مقابلشان   يكردند كه انگار چه موجود مفلوك  يوترحم نگاهم م 

 .است

 زم؟ يعز يخوب-

 يها با چشمان اشک  وانهيكه كنارم زانو زد مثل د  يخانم  به

 .نگاه كردم

 ؟ ی دار يحالت خوبه؟مشکل-
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كنم؟اصال   انيب  ش ياز مشکالتم را برا  يکيكدام    قايمشکل؟دق

 دانست؟ يمشکل را م يمعن

رو   كاغذ از  مچاله  به حالت  ب  نيزم  ی را  و  تعادل   يبرداشتم 

كردم حاال؟اگر،اگر آن ها هم   يراه افتادم. چه م  ابانيسمت خ

 كشتنش؟ يچه؟م دنديفهم يم

رو  مستاصل سرخ  ی دستانم  سرتا  و  نشست  را    ابانيسرم 

 كنند؟ بمي.ممکن بود تعقدميكاو

  دم يشد د  کميرا كه نزد  ی پوش مرد  اهيگوشه چشم قامت س  از

 .وهراسناك برگشتم

 حالتون خوبه خانم؟-

 داشت؟ يعقب رفتم،به او چه ربط  يقدم

 .جلو آمد يسرش را به چپ و راست چرخاند و قدم مشکوك

را مقابل چشمانم   ي كتش برد و كارت  بيرا داخل ج  دستش

 .گرفت
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 اومده؟  شيپ يمن از همکاران سرگرد هستم،مشکل-

راست   صامت معلوم  كجا  كردم.از  براندازش  خاموش  و 

 .قدم عقب تر رفتم کي هم  د؟بازيبگو

 .ديكن ينگاه م ی نطوريخانم نواب..چرا ا-

 !ي گيدروغ م-

 :گفت تيدر كاسه چرخاند و نها  يچشم

 .رميبا خودشون تماس بگ ديبزار-

ا   عيسر به   ی شماره  مشغول  فاصله  قدم  چند  با  و  گرفت  را 

 .صحبت شد 

 .د،خودشوننييبفرما-

  رم،اگر ي دستانش بگ  انيرا از م  يجرعت نداشتم تا گوش  يحت

 :كه به ذهنم زد،گفتم ی تله بود چه؟با فکر

 !خودم لي..زنگ بزنن...موباديبگ-
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 .ديام لرز يگوش يرا تکرار كرد و در چشم برهم زدن حرفم

 "ی ري ماهان ام"

 الو؟-

 .زد يموج م شي در صدا خنده

 !خودتونا ی برا نيهست ی گانگستر-

 :دمي پرس  نيخشمگ

 د؟ي كن يم بيچرا من رو تعق -

 ازتون محافظت بشه؟   ديمگه خودتون نخواست-

ام كردم و سردرگم پاسخ    يشاني گفت.دستم را بند پ  يم  راست

 .ادمد

 ...آره-

 د ي كرد  افتيدر  ی ز يست،چيگفت حالتون خوب ن  يسروان م-

 باز؟
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را    يوقت جواب حام  م،آنيتوانستم بگو  ياو كه دردم را نم  به

 داد؟ يم يچه كس

 ...هست ينه..شخص-

 .بحث را عوض كرد  ی جد

ماش  ديكرد  ،اشتباهياك- نکرد  نياز  استفاده  .االنم ديخودتون 

 .ديببر  فيبنده تشر  ی با همکارا  ديبر  ديخوا  يم  ييلطفا اگر جا

آن ها    ديو نامطمئن قبول كردم.شا  دميپوش را كاو  اه يس  مرد

 .دانستند يبهتر م

فرمان آدرس   ی جا  ن يماش  داخل مامور پشت  روبه  و  گرفتم 

چسباندم و اشک از  شهيخانه عمو مهران را دادم.سرم را به ش

 .راه گرفت م يپلک ها انيم

 !كرد  يكس درك نم چيترس و غم من را ه  حجم

 !خانم ميديرس-
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در دو    ی شدم.جلو  ادهيو با تشکر پ  دميبه صورتم كش  يدست

ا ا  ستادم،چرايدل  اما    نجا؟دستميآمدم  بزند  زنگ  تا  آمد  باال 

 .راه مشت شد انيم

 ي چرخ  جيكردند حرفم را؟گ  يگفتم بهشان؟قبول م  يم  چه

 .شدم  مانيدور خودم زدم وباز همان عمل را تکرار كرده و پش

ماش  ی صدا  با نزد  ينيبوق  پر  يک ياز  جا    دنمي.چرخ دمي ام،در 

 !همزمان شد با چشم در چشم شدنم با رهام

 .شد ادهيپ نياش را از چشم برداشت و از ماش يآفتاب نک يع

 ه؟ي چه حال نيشده؟ا يسالم.چ-

 .را محکم در دست فشردم  فميك بند

 .شدم. من ..من برم ي.داشتم رد ميچيسالم،ه-

 !ديفهم يماندم،م يم

 .دي بازو ام را كشقدم هم راه نرفتم كه  دو
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 ؟ ی كرد هيگر نم،چرايبب سايوا-

 .شد از نگاه كنجکاوش ی فرار چشمانم

 .كار دارم،سالم برسون ينه،..نه.خونه كل -

 .اوج گرفت يكم   شيصدا تن

 !مگه يصبر كن.با گاو طرف-

 :دميمقاومتم شکست و با بغض نال سد

 !بزار برم،توروخدا-

 خانم مزاحمتون شدن؟-

پوش بود اما رهام انگار حرص من را سر آن    اه يمرد س  همان

 .كرد  يبنده خدا خال

 به شما چه؟هان؟-

 .رهام گذاشتم نهيس ی جلو آمد و من دستم را رو  مرد

 !سهيس،پل يه-
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 .ترسناكتر شد اخمش

 ؟يچ  ی برا سيپل-

 .كردم بهيبه سوال او روبه غر تياهم يب

 .شما ديبرادرم هست،بر-

 .ترف ياه يداد و من چشمانم س تکانم

 ...چت شداخدايچه خبر.... گميم-

آدم نا توان را   ي!كسيحال متنفرم بودم،ضعف،سست  نيهم  از

و ناله كنم وآن ها مثل بار اول نازم    هي.چقدر گررفتيپذ  ينم

 ..را بکشند.طردم نکنند؟اگر 

به من   زنميباهات حرف م  لوفري؟نی شد  ی نجوريا  نمت،چرايبب-

 .نگاه كن

 رم؟اويام كجا بود تا در بغلش آرام بگ   يرا قورت دادم،حام  بغضم

 !زد،مطمئنمي داد نم
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ها  يقوت  خواستم زانو  بگ  ی به  فاصله  تا  دهم  اما    رنديلرزانم 

 .دست رهام مانع شد

 .تو،حتما فشارت افتاده  ميبر-

در    ی گريمن مسخ شده را گرفت و با د  ی دست شانه ها  کي  با

 .را باز كرد  اطيح

در    ی كرد.از همان جلو  يم  يني سنگ   ميرو  چشمانش  ينگران

 .بلند مادرش و رها را صدا زد

ب  رها  كنان  د  رونيغرغر  با  و  سرجا  دنيآمد  مبهوت    شي ما 

 .ستاديا

 .هينطوريچرا ا نياوا..ا-

 يي خواست از آن ها  ي توانست محرم رازم باشد؟دلم بغل م  يم

 !نترس من هستم دي مدام در گوشت بگو يكه كس

ضرب خودم را در آغوشش انداختم وهق،هق و فغانم باال   به

 !رفت
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 .اما حاال وقت اعتراف بود دميفهم يشد،به خوب شوك

 !بدبخت...شدم-

نگران   ی كرد و سه نفر  يبرخورد م  وانيل  ی   واره يبه د  قاشق

 .كردند ينگاهم م

 ؟يزن  ي.چرا حرف نمی خاله،جون به لبمون كرد-

 .شد  يخارج نم انشاني از م ييو آوا ديلرزيم لبم

 .بچه چشه ني ا نميبب يرهام،زنگ بزن حام-

 !نه-

 :آب قند را به لبانم چشباند و رو به آن دو گفت وانيل  رها

 !شده يشده، چ يچ  دينشست يد،هيلحظه ولش كن  کي-

 .من را هدف گرفت رشي ت نباري رو به من كرد و ا بعد

 .زهي ريمن اشک م ی برا ي.ه گهيخب تو هم حرف بزن د-

 .دستش را گرفتم و همراه خودم بلندش كردم مچ
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 ..ايب-

 .ديهم از جا پر رهام

 كجا؟-

 .حرف نگاهم را خواند كه به برادرش فهماند دوستم

 !چشه  نميبب  ديگه،بزارياتاق د ميريم-

ك  ی رو از  را  منحوس  كاغذ  و  نشستم  خارج   فميتخت 

 .كردم.كنجکاو جلو آمد و از دستم گرفت

 ن؟يا هيچ-

 .دينفهم جيگ ی اشک از چشمانم شره كرد و او باز

-positivه؟ يچ 

 :دمي لب غر ريز

 !احمق-
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اش به   يدست صورتم را پوشاندم اما انگار رهام هم فضول  با

 .سر آمد و وارد اتاق شد 

 بود؟ يچ-

  نش ييده وباال و پاجفتشان مانند نادان ها به كاغذ زول ز  حاال

 .كردند يم

 !نه-

 .نگاهش كرد  جيمبهوت گفت و رهام گ  رها

 ه؟يچ-

 !..حاملسی ...وای وا-

 .من از ترس  ی و شانه ها  ديلرز ياو از شوق م ی صدا

 .حاال در لحن رهام هم مشخص بود شعف

 ..بچه؟ني ؟ايگيراست م-
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شکست.   يسکوت خانه را م  ادشيو فر  ديپر  رونياز اتاق ب  رها

به خودم    شتريشد و من ب   يم  دهيخاله شن  ی قربان صدقه ها 

 .دميلرز يم

 .بود يدني زانو زد و برق چشمانش د ميپاها  ی جلو رهام

  ؟ ييدا  شم،همي االن من هم عمو م   يعنيگه؟ي راست گفت د-

 شه؟ يخدا باورم نم ی وا

،ا  يتعجب به سر م  در اتفاقات خبر نداشت  از   ن يبردم،خاله 

نم ام در خطر   دنديفهم  ي دونفر چرا  بچه  است جان  ممکن 

  ز يوهم برانگ   نقدري هم   اي كردم    يگنده اش م   ی اد يباشد؟من ز

 د؟ي رس يبه نظر م

 گفتم؟بچه ام؟ چه

 كند؟   ياز خودم در بطنم رشد م  يكوچک  ی االن موجود  يعني
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م  يترسناك  ی فکرها  از ذهنم خطور  در  درد    يكه  كرد،سرم 

گرفت.بالشت را از كنارم برداشتم و صورتم را داخلش پنهان 

 .كردم 

 شد؟  يتمام نم  مياشک ها چرا

 ی برا   يقيانگشتانم چرخاندم و بعد از نفس عم   انيرا م   تلفن

 .را گرفتم يرفع بغضم،شماره حام

 .زم يجانم عز-

كه دهان باز كردم،دوباره بغضم شکست و فقط توانستم   نيهم

 .كنم  ی نامش را جار

 ..يحام-

صدا  اضطراب م  شيدر  م  زديموج  فقط  سردردگم  من   ي و 

 .دميشن

 ..يكن يم  هيگر ؟چراييشده،كجا يچ-
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حجم ترس دور كنم اما حال خودم    نيخواستم او را از ا  يم

 .داد ياجازه نم

 .ی ديسکته م ی باش!تو كه من رو دار زم،آروميعز لوفرين-

شروع به   يقيرا از دستم گرفت و با چشم غره عم  يگوش  رها

 .صحبت كرد

 ..سالم داداش،نترس..به خدا حالش خوبه-

 .دم يتختش دراز كش ی شد و من رو دور

 !ديكش  يم  روني ب  يآشفتگ  نيآمد و من را از ا   ي م  يدست  كاش

*** 

عطرش    ی را نوازش كرد و من از بو  ميتار به تار موها  يدست

 .را داشت  شيدلم هوا  شيكه چند ساعت پ  ستيهمان  دميفهم

 زان ي متورم و سرخ است از م  ميتوانستم حدس بزنم پلک ها   يم

 .كه كرده ام ی ا هيگر
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 لو؟ ين-

 .واضح تر شود  رشيباعث شد چشمانم باز شود و تصو  شيصدا

 .فرق داشت شهينگاهش كردم و حالش با هم رهيخ

 زم؟ يعز گن يم يچ نايا-

 .دمي چهره اش را بلع ی ها حالت

 ...من،تونميب  يكنم دارم خواب م يحس م-

 بود؟  خوشحال

  نجا يكردم و او انگار روحش ا  ي هنوز در سکوت نگاهش م  من

 د يچرخ  يصورت و شکمم م  ني چشمانش مدام ب  هينبود! قرن

 .كرد  ياش راطلب م ياز خوشحال ي و من دلم كم

 .ديرس ميشدند و قطره اشک به موها سي باز خ  ميها مژه

 ؟يستي تو خوشحال ن-

 .نميتخت بنش  ی در دستش قفل شد و كمک كرد رو دستم
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 ..يحام-

 !جانم-

 .شانه اش نشست و پر بغض لب زدم ی رو سرم

 !ترسم يم-

هم فشردم    ی را رو  ميام را در دست گرفت و من لب ها  چانه

 .م يبگو ديآنچه را كه نبا ميتا نگو

 .مي اينباش ما از پسش بر م  زم،نگرانيعز هيعيطب-

 را به چه معنا كرد؟  ترسم

 ..بزار..بزار سقطش كنم.ما االن-

جا  يخوشحال  يآسان   نيهم  به و  دادم  پر  را   ش ي چشمانش 

 .شوك نشست

 ؟ يگيم يچ يفهم يم-

 .و لرزان جواب دادم بلند
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م- نم  يمن  بديفهم  يفهمم...شماها  از  اگه  خودمون    ن ي.ما 

م   مش ينبر رو   ی چطور  ستين  ادتيكشنش.  ياونا  اون مرده 

 ن؟ يخوشحال ی كشتن؟اون وقت چطور

 .همان بهت صورتم را قاب گرفت با

كه   ميكشن؟بکش  يم  يچ  يعنيآخه؟  يكن  يم  هيفکرا چ  نيا-

 …يزني حرفا رو م  نيتو ا شهياونا نکشن؟باورم نم

 .گردنش پنهان كردم ی سرم را در گود  

كه از    ی من بچه خودم رو دوست ندارم؟بچه ا  يكن  يفکر م-

ماست؟ول  ه   يوجود  نم  چيچرا  رو  من  حال    ي كدومتون 

عز  ستين   ادتيد؟يفهم جون  با  بار   دميتهد  زانميچند 

ا د  شه ي..ماديب  نميكردن؟اگه..اگه  تحمل   گهينقطه ضعفم.من 

 .ندارم

 .اش هم مانع از حرفم نشد يشانيو اخم پ دم يكش عقب
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كه چند    نهي.االن حذف بشه بهتر از اميتما هنوز بهش دل نبس-

 .... گهيوقت د

 .بشنوم  گهيخوام د يس،نميه-

 .ترس چشمانم را بخواند  ينگاهش كردم تا بلکه كم  مستاصل

  اد يب  ادمونيخوام    ينم  ي!حتشهيجا چال م  ني بحث هم  نيا-

 .ی راجب نبودن بچمون حرف زد ی روز کيتو 

زود بوده،اما االن كه هست   ،براتی فهمم تو شوك شد  يم  من

 !ميريبپذ ديبا

  ي پاك نم  شي حرف ها  نيرخنه كرده در وجود من با ا  ترس

 .شد

 ...من خودم-

 .ساكتم كرد و نفس را بند آورد خصمانه

 .ميزد يهردو نفس،نفس م  ديكه كش عقب
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 !ي..وحشيليخ-

                         ** 

تزر  يكم  نکهيا  با جانم  به  حرص  قيآرامش  اما   ي كرد 

 .بود  ی اخطار  نباري و او لحنش ا  دم يلبانم كش  ی رو   يگفتم.دست

ا  شتريب- فکرا   نکهي از  باشم،از  نگران  اونا  م   ی از  تو   ي ذهن 

ا ا  نکهيترسم!به  خاطر  به  بخوا  نينکنه  احمقانت  به   ی افکار 

 ...نيخودت و ا

 .شکمم تختم نشست و ادامه داد  ی رو  دستش

 !نه ؟مگهي كن يرو نم نکاري!تو كه ايبزن ب يبچه آس نيا-

گفتم وگرنه عملم   ينگاهش كردم،من فقط به حرف م  ق يعم

 كجا بود؟ 

 .تخت بلند شدم اما حلقه دستانمان هنوز اتصال داشت  ی رو  از

 !م يما مراقبش-
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خواستم    ينم  نباريو من ا  ديدرخش  يدر چشمانش م  نانياطم

 .نگاهش را خاموش كنم ديام

 .هي بق شيپ ميبر-

ب  يآب تا  زدم  صورتم  چشمان   فيضع  نيا  شترازيبه  مقابل 

 .خانواده مان ظاهر نشوم

پا   از رو  يآمدم،رهام و حام  نييپله ها كه  مبل    ی را نشسته 

 .شد يم ده يخاله و رها از آشپزخانه شن   ی و صدا دميد

 .شدن داريخفته باالخره ب ی بايبه به ز-

موقع كه م به خواب رفتم چهار بعدازظهر بود و حاال هشت    آن

 .دادي شب را نشان م

 .رهيخوابم نم  د،شبايببخش-

 :گفت دنميهمان جا به آشپزخانه نگاه كردم و خاله با د  از

 .بچه فکر كنم ناهارم نخورده  ني كنم ا  ياالن شام رو حاضر م-
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 .رديقرار بگ  دشيدر د يآمد تا حام جلوتر

كرد    ينگات م  جور يبود!  ديسف  وار يگچ د  نير،عماد   يدونينم-

 !مرده يکيانگار دور از جون 

را   يچشمان حام  ينياش شدم و اما سنگ   رهي زده خ   خجالت 

 .كردم ياحساس م  ميشانه ها ی رو

ا- هم  نيمامان  مگه   ی دينگران هست.نشن  ی طور   نيپسرت 

پشت تلفن  كم مونده بود سکته كنه؟  زد يحرف م  يتلفن  يوقت

 .كشت يداشت من رو م

قرار   بدون كنارش  آرام  سمتش  به  سرم  چرخاندن 

 .گرفتم.دستش دورم حلقه شد و روبه خواهرش به حرف آمد

خدا    شهيكه هم  يکي!دونهيرو نم  يآخه زن من كاربرد گوش-

  گه ي و اونور نم  نور يا  ره يخودش م  ی خبرم برا  يب  لنته،بعديسا

 ..زنهي هم زنگ م هويهم هست بهش بگم، يکي

 .ني!آب شد اگهيخب شما هم د-
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به لحن رهام زدم و همان لحظه در خانه باز شد و   ی لبخند

 .وارد شد ينيري عمو با جعبه ش

 .منزل   يسالم به اهال-

كانتر    ی رو  لشي و او بعد از گذاشتن وسا  ميبلند شد  مانيجا  از

 .به سمت ما آمد 

 .دختر قشنگم گمي م کيتبر-

كش  محکم آغوشم  را    ديدر  از    يكس   اديومن  كه  انداخت 

 .آغوشش محروم بود

 .زيسر م ايهران برو دستات بشور بم-

 .من را از خودش دور كرد و به آن سمت رفت عمو

  ي خاله را م  ی اما گوشم  صحبت ها   دميرا عقب كش  يصندل

 .ديشن

 .ی ريجون بگ کميدرست كردم   چهي برات ماه-
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 .ميوقت هم هست كه نخورد  يليدستتون دردنکنه،اتفاقا خ-

هم   رها و  گذاشت  من  كنار دست  را  بو  ن يظرف  به   شيكه 

رس كش  د،خودميمشامم  عقب  ددميرا  لحظه  چند  اگر    گري. 

 .داد يرخ نم يخوب ی ماند،اتفاق ها يهمان جا م

 .برش دار-

 .ديشن يرا حام ميصدا

 .همش رو ی بخور ديشد،با يچ-

 .كند  يم  يدارد راه حلقم را برعکس ط  يعيكردم ما  يم  حس

 ..بردار..حالم-

را دور كرد.رهام با خنده    سيدهانم نشست،د   ی كه رو  دستم

 :گفت يروبه حام

 !كارت در اومد داداش-
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م  روز احساس  روز  ب  يبه  و  تر  افسرده  م   يكردم  تر   يحال 

وزن م  يشدم.كاهش  هم  خودم  احساسش    يكه  توانستم 

  ي بود كه حالم را شرح م  يفي توص  ن يكنم.ترس ،دلهره كمتر

هم   ميها  ار يبودم باردارم تازه و  دهيكه فهم  يداد.انگار از زمان 

 .شروع شد

خودم   ی موضوع  برا  نيام شده و ا  ي گاز زند  ينفک يجز ال  هيگر

را    هياما من قاف  ديرس  يبه شدت آزار دهنده به نظر م  هيو بق

 .بد باخته بودم

  ب ي متوجه شدن،تماس گرفتن و من عج  يخودم وقت  خانواده

موضوع   نيا  گريد   ي. اما حتدميفهم  يلحن گرم شده شان را م

 .كرد  يهم شادم نم

او بروم و   شي خواست پ  يكرد و م  يم  هيپشت تلفن گر  مامان

ول  ياز روز را كه حام  يساعات نباشم  آن   يسركار است تنها 

 .آمده بود ی لجبازم باز رو ی رو
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ها  ينگران حرف  حام  يياز  به  در چشمانش   يكه  هنوز  زدم 

خواسته تا روز    ازياو از رها و ن  دميفهم  يم  يو من حت   انينما

 .نديايها به خانه مان ب

 ي دم سرم را از بالشت جدا كردم و به حامكه تکان خور  تخت

 .كردم  دم،نگاهيكاو يم ی زي كه با اخم ر

 جانم؟-

 .خم شد ميرو بايگاه بدنش كرد و تقر هي را تک  دستانش

امروز ه   ي رها م- . خودت متوجه وضعت  ی نخورد  ي چيگفت 

 ؟ يهست

 .ديرس  يجواب در آن لحظه به نظرم م نيبهتر ديشا سکوت

 كنم؟  کاريخودت بگو من چ-

صدا   يجواب  خواستم اما  ب  ی بدهم  خانه  منتظر    يزنگ  آنکه 

 .وحشتم شد  م،باعثيباش يكس
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 !ميستين يما منتظر كس -

ب  نيا لرزان  اما چشم بستن محکم حام   انيجمله را   ي كردم 

 .رفتارم بود ی رو ادهينشان از ز

 .ازنيرهام و ن-

اما جمله    زمينفسم را رها كردم و خواستم از جا برخ  نامحسوس

 .منقلبم كرد يامح

خودت رو   ی افکار وحشتناكت! دار  نيدست بردار از ا  لوفرين-

 .ی بري م نياز ب

از سمت من نماند و از اتاق خارج   يمتنظر جواب  يحت  نبار يا

 .شد

كه چهره   يخودش را داخل اتاق انداخت و روبه من  عيسر  ازين

 :ديام ماتم زده بود،غر

اد سال دلم  هفت  يكن  يم  ی كم كم كار  ی رو نگاه،دار  افشيق-

 .بچه نخواد
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 :دم يحوصله پرس  يچرخاندم و ب  يچشم كالفه

 د؟يباز چرا اومد-

آوردم   ی زي چ  کي   نباريا  ،اماين يدلتم بخواد ما رو هر روز بب -

 !فنچول خاله حالش بد نشه 

 .چشمانش تکان دادم ی جلو ی را اخطار  دستم

 !ها ی اوردي،نی اسم غذا آورد نيبب-

من آرام   ی مالحظه دستم را گرفت و در مقابل پرخاش ها  با

 .رفتار كرد 

 .اديخوشت ب  دميقول م ايب-

 .و همراهش از اتاق خارج شدم دميكش ميبه لباس ها يدست

ما حرفشان   دني هردو مشغول پچ پچ بودند و با د  يو حام  رهام

 .را قطع كردند

 :گفتم  يدر چشم كه با رهام شدم با لحن شوخ چشم
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ا-   م،چه يشما حاضر كن  ی برا  ديروبا   ی اتاق كنار  نيفکر كنم 

 .ديهمش در رفت و آمد باش  هيكار

 !قبال مردم مهمون نواز تر بودن به خدا-

پ  ی رو  نگاهم از  و  نشست  كه   ينيب  شي قابلمه 

 .دميترس يداشتم،م

 هست؟  يچ-

 :نشستنم جواب داد ني و ح  ديرا عقب كش يصندل ازين

م- م  يليخ  دونميمن  درست  اديخوشت  تو  مخصوص  .مامان 

 .كرده

محتوا   در و  برداشتم  را  ا  ی ظرف  چنگ    نبار يظرف  دلم  به 

 .ننداخت

 :گفتم يآرام   يهرسه شان نگران بود و من با لحن نگاه

 .اريقاشق ب-
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قدم شدن بعد از چند روز،نفس حبس شده   ش ي پ  نيا  ديشا

 .را آزاد كرد يحام

بود كه مامان، فراموش نکرده است    ن يمن بابت ا  يخوشحال  اما

 !من عاشق آش دوغ هستم 

 ي مامان و بابا داشتن صحبت م  شبيد يراست-

 .ره يگ يم يمهمون کيكردند،بابا گفت بعد سفرش  

 :ديمن پرس ی جا  يخواست بپرسم را حام يكه دلم م  يسوال

 به چه مناسبت؟-

جواب   يخاص  يفتگ يام را اشغال كرد و با ش  ی كنار  يصندل  ازين

 :داد

 !اداي ب ا ينوه اش قرار هست به دن ني اول ينا سالمت-

غذا  ذهنم  با  داشتم  كم  كم  و  شده   ي م   ی باز  ميمشغول 

 مهم است؟ شاني برا يعنيكردم.
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 !بخور-

 .در دهانم گذاشتم  ياز فکر خارج شده و قاشق  يحام  ی صدا  با

 قراره بره سفر؟كجا؟  يك-

 .اش باال آورد و من را نگاه كرد  يش را از گوشسر ازين

سر- عصر،شمال.  د  ی فردا  هم  او  و  دادم   ي صحبت  گريتکان 

 .نکرد

** 

بودن   فيداره،البته اگر از ضع  يخوب  تيخداروشکر بچه وضع-

تغذ  هيبن كنم!  نظر  صرف  ها  هيمادر  ماه   ي ليخ   هياول  ی تو 

م   يتيتقو  ی داروها  ی سر  کيمهمه. برات   سم،حتماينو  يهم 

 .كن هيته

  ي تخت نشستم.نگاه   ی بلند شد و من هم رو  ي صندل  ی رو  از

با دقت به حرف ها  يبه حام  ي دكتر گوش م  ی انداختم كه 

 يداد.اگر سوالم را مقابل او م
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م  دميپرس قرار  مورد غضب  به    يقطعا  را  نسخه  گرفتم.دكتر 

ابرو فهماندم كه كارش    يدست حام و  با چشم  سپرد و من 

 .دارم 

شم- تهتا  رو  ها  دارو  خانومتون   گهيد  کمي  د،مني كن   هيا  با 

  .صحبت كنم

اگر الزمه من -گفت:    ی به ما انداخت و جد  يمردد نگاه  يحام

  ي نه صحبت خاص-زد.    يبخش  نان يهم باشم! دكتر لبخند اطم 

 تا مورد هست كه به ست،چندين

 .هيبگم كاف خودشون

لحظه بعد در پشت سر او بسته شد و من دو دل به حرف    چند

 .آمدم

  ..يعني.. مياگر..بخوا-

 .زمي راحت حرفت رو بزن عز-
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و تند جمله ام را   دم يمانتوام كش   ی را رو  سمي دستان خ  كف

 .كردم  انيب

 شه؟ ياگر بخوام سقط كنم م-

معلوم بود كه تا چند   يدر چهره دكتر نشست و به خوب  ی ناباور

 .به زبان آورد  يتواند حرف  يلحظه نم

  با همسرت؟  ی دار يمگه مشکل-

 .درصدد رفع و رجوع آمد  عيسر

فقط  - بگم..مکمياصال،من  بچه   نيا  ترسمي...چطور 

 …نمونه.بعد...ما

مبل كنار من نشست و    ی اش بلند شد و رو  ي صندل  ی رو  از

 .دستان گرمش گرفت  انيدستانم را م 

 يدون يم  يشوكت ول  ی پا  زارميحرفت رو م  نيمن ا  زميعز  نيبب-

م  حسرت  با  نفر  چند  روز  دار    نجايا  انيدر  بچه  بتونن  كه 

نکنم    ،فکری ندار  يبا همسرت مشکل  يگي بشن؟خودت م هم 
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مال ا  يمسئله  باعث  ه  نيهم  باشه!پس  شده  فکر    چيفکرت 

.تا خدا هم  يداشته باش  ی قو  يل يخ  هيروح   دينکن،با  ی ا  هودهيب

 .افته ياز درخت نم  يبرگ  چيه خوادن

 :گفت يو با شوخ طبع د يبازوام كش ی به رو يدست

حرف رو نزن.مطمئنا خودت   نيهم ا  گهي االنم بلند شو برو د-

روهم بسپر به اون   زي.همه چی د يشوهرت رو د  يهم خوشحال

 ..تا شوهرتم شک نکرده برو به سالمتييباال

دلشوره ها هم    نيكردم و از اتاق خارج شدم.كاش ا  ی تشکر

 .كردند يند را درك مكه ظاهرقشنگ داشت يي حرف ها نيا

*** 

مدت   نينسبت به قبل آمدن به مطب داشتم. ا  ی شتريب  آرامش

به نظر رس  ی به قدر خواست   يكه دلم م  دميناالن و رنجور 

 .دل به دلش دهم يحداقل امشب كم

 ش؟ يسمت تجر ميبر گميم-
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 .برد كه با حرف من افکارش پاره شد  يدر فکر به سر م انگار

 جانم؟-

 ش؟يسمت تجر م يبر ميندار ی خونه كار گميم- 

 .ديكرد و به سمت من چرخ ستيچراغ قرمز ا پشت

رو  يلياونجا خ-  را  نباشه؟ دستم  بد  برات  دستش   ی شلوغه 

و   بر-لب گفتم.    ريز"ينچ "گذاشتم  بزن  در حاشميپس   ه ي! 

 دنيو د مي شروع به راه رفتن كرد ابانيخ

 .ام را عوض كرد هيروح  يها كم  آدم

دورم حلقه   ياطراف بود كه دست حام  ی به مغازه ها  نگاهم

 .ديشد و عقبم كش 

 !مراقب باش-

راند    يدقت م  يرو ب  ادهي كه در پ  ی موتور سوار  ی رو  چشمانم

 :گفتم يماند و روبه حام 
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 .گهيد يتو هست-

 .ميپرداخت ريزد و در همان حالت به ادامه مس  يضيعر لبخند

آن   ی گار  دني.با دديوز  يخنک  م يشد و نس  کي كم هوا تار  كم

 .ظلوم كردم لحنم را م ابانيسمت خ

 .ن ياونجا رو بب-

سمت  نگاهش به  سر  يرا  و  دادم،داد  نشان  دست  با    ع يكه 

 .مخالفت كرد

 .اصال حرفشم نزن-

ا  يحت م  ي هم سرخ  نجا ياز  باعث  دهانم   يشان  در  آب  شد 

 .جمع شود

 چرا؟-

  .رميگ يبرات م يخواست يهرچ  ميست،برين يبهداشت نايا-
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شد،ا  ميها  اخم م  نيدرهم  آدم  م   دنديخري همه   يو 

 نبود؟ يما بهداشت ی خوردند.برا

  !خوام يم-

 .گرد شد چشمانش

برات   ميخر  يم  ميري.ميكن   يم  ی نجوريا  زم،چرايعز- خودم 

 ..درست

مخلوط    ميكه با صدا  ی كردم و با ناز  کشيخودم را نزد  يكم

 :شد گفتم

 .خوام يرو االن م نيمن ا-

سواستفاده كرده    تيهم فشرد و من از موقع  ی را رو   چشمانش

 .دميو بازو اش را به آن سمت كش

 !اريدر ن ی .سوسول بازاي زم،بي عز نيآفر-
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شد   کينزد جا  رمرديم،پيكه  ظرف    شياز  و  شد    کبار يبلند 

 .در دست گرفت يمصرف

 .د يتوجه به سوال او پرس يب يچند تا بدم جوون؟ حام-

 .حساسه يليخانم من خ گه؟يهست د يبهداشت- 

 !بزار  ه ياز خودت ما-لب گفتم:    ري نگاهش كردم و ز  ي چپ  چپ

 .حاال چند تا بدم؟ دمينم  ی بد دست مشتر  زيراحت،چ  التيخ-

  !پنج تا-گفتم:   عيسرخ رنگ بود و سر ی قفل لبوها چشمانم

ه -:  ديغر  رلبيز  يحام ا  ی خورينم  يچ يتو   نارويدرست،االن 

 حالت  ی بخور

 .شهيم بد

 .كرد  يام م يعصبان داشت

 .خوام ياصال نم-
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بازوانش    انيعقب گرد كنم كه با دستش مانع شد.م  خواستم

 :افتادم و او روبه فروشنده گفت ريگ

 !لطفا ديشش تا بد-

پا  سرش صدا   ن ييرا  با  و  بشنو  ييآورد  خودمان  فقط   م يكه 

 :گفت

 .جات تکون نخور ،ازيلوس خودم-

را در قفل چرخاند و دستش را پشت كمرم گذاشت تا    ديكل

 .اول من وارد شوم

 .در گوشم نشست زياعتراض آم  شيصدا

 .كنه يقهر م اده،خانميز گمين موقع كه بهت ماو- 

 .مبل خودم را رها كردم  ی سمت آشپزخانه رفت و من رو به

  !دارم يقشنگ حس خفگ-

 .نگاهم كرد كه به خنده ام انداخت  ی طور
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مرد نمونه برام نبات داغ درست كن    کيخب حاال،االن مثل  -

 .اريب

دت صبر  خو  ايخدا -.  دميكه با خودش كرد را شن   يآرام  زمزمه 

  !بده بهم فقط

  .گرفت  ی را به دستم سپرد و كنارم جا وانيل

 .ی خوريقطره م نيتا آخر-

 .چشم-

 :گفت ميبه لب ها رهيخ

 !فقط رنگ به خوردت دادن،كل زبونت قرمزه -

اشکال  طنت يش  يكم مقابل صورتش    يكه  را  نداشت؟صورتم 

 .نفس بود کيگرفتم و فاصله مان تنها 

 ؟ يمطمئن-

 .ام چسباند يشان ياش را به پ  يشانيو پ ديكش يقيعم نفس
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 تست كنم؟ ی خوا يم-

شد   يسرد م  زميم  ی داغ ِرو  ی ن چا  واينداشتم اگر ل  يمشکل

 .كردم  يو دوباره گرمش م

 ياز حام  يشد.كم  يم  دهيزنگ تلفن شن  ی صدا  داريخواب و ب

هوش انگار  هم  او  و  گرفتم  بود.تار  ارتر يفاصله  خانه   يکيشده 

 ع يكرده و ساعت سه صبح،وحشت به دلم انداخت. سر  جميگ

 .را تکان دادم  يتخت نشستم و با دستان سردم،حام ی رو

 ..از..خونه..ما-

كرد و من    يرا تکرار م"ازين"همچون ناقوس مرگ اسم    اپراتور

 .كم مانده بود همان وسط جان دهم

 !لحظه آروم باش برم جواب بدم کيست،ين يچي ه-

  ش ي رها  دم يترس  ياما من م  دي رس  يظر مبه ن  شانيهم پر  او

 .ی ا هيثان  ی برا يكنم و تنها بمانم،حت
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 م ياي از،دنيپشت سر هم ن  ی ها  غي رفت و ج  ريگ  غام يپ  ی رو  تلفن

 .كرد  اهيرا س

 !...بابام مُردميبدبخت شد  اكهي ......بلوفررررين-

  ي مرگبار همه جا را فراگرفت و من شوك زده با صورت سکوت

نگاه   يشد،به حام  سيخ   يدانستم چه زمان  يكه نم مبهوت 

 .كردم

  ..گفت؟يچ-

*** 

كردم تا به آن اتاق    يم  يتنگ و خفقان آور را ط  ی رو ها  راه

  ی ها  غيج  ی توانستم صدا  يجا هم م  نيمنحوس برسم.از هم

ن و  خواب    از ي مامان  بشنوم.انگار  كابوسرا  در  بلکه   ي نبودم 

 .زدم  يترسناك دست و پا م

وجود    گريد  ييبابا"داد.  يفکر به شدت در ذهنم هشدار م  کي

م"ندارد كس  ي.دلم  من   ي خواست  و  بزند  گوشم  در  محکم 
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  ،خداروشکر ی وا"ميخنک بگو  ي آب  دنيو بعد از نوش  دارشوميب

  چ يبردم. پ  يآرزو را قطعا با خود به گور م  نياما ا  "خواب بود

 .توانم همان جا بود  نيراه رو را رد كردم و آخر

 ي وقت معن چيطرف كمرش شکست؟ ه  نديگو يم  ی ا  ده يشن

كه واقعا كمرت بشکند    يتا زمان  يكن  يجمله را درك نم  نيا

 .بزند نتي و زم

كه به   يسرد و خودم با نفس  ی ها   کي سرام  ی دستانم رو   كف

كردم.صداها قطع    يخِس خِس افتاده،افراد حاضر را تماشا م

 .داشت انيجر  ميدر گوش ها ی شد و من فقط سوت بلند

 چه گفت پشت تلفن؟سوخت؟ ازين

 .را بلند كرد جيقرار گرفت و من افل  ربغلميز يدست

و تمام   يچه؟زنده،زنده در آتش دست و پا بزن  يعني  سوختن

تحو  جوارح جزغاله  و  شود  كباب  ات   لي بدنت  خانواده 

 دهند؟  ي همان جاست كه به مرگ سالم م نجاي دهند؟ا
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  ی آشنا جلو  ی و چهره آشفته مرد   ديبه لبانم چسب  يآب  وانيل

 .صورتم جان گرفت

فرد همان رهام    ني آمد ا  ينم  ادمي و خنگ شده ام كه    جيگ  چرا

 خودمان است؟

 كرده است؟  هيگر يعنيسرخ بود، چشمانش

نداشتم كه   ياز حلقم رد نشد چون قدرت بلع  ی قطره ا  چيه

 .بخواهم قورت دهم

 .ها داد هيبلند گر ی را به صدا  شيسوت جا ی كم صدا كم

 .كامران....كامران-

  ي م  دواريكرد كه من هم داشتم ام  يم  شيصدا  ی طور  مامان

 ."خانم هيچ"ديگو يم ی بلند ی شدم االن بابا با صدا
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آب در دهانم   ی خودش جور  نبار يرا گرفت و ا  چانه ام  يحام

كردن و من    داي كه خود به خود آن ها راه خودشان را پ   خت ير

 .را به سرفه انداختن

  ی ديد-به زانوام چنگ زد و من ملتهب نگاهش كردم.    يكس

 م؟يشد ميتي ی ديم؟د يشد چارهيب

توانست او را از جا بلند كند.    ينم   يكرد و رهام حت  ی بلند  هق

م را  خواهرم  حال  پا  يدم،جانيفهم  يمن  و  دست   مان يدر 

 .مينمانده كه تکانش ده

 .ستيچهرش هم معلوم ن يسوخته،حت  ی طور گنيم-

توانم آن مرد چهارشانه    ياالن من نم  يعنيست؟يمعلوم ن  چهره

  ش ي بار آن صورت ر  نيآخر  ی وبرا  نمي بب  يجوگندم  ی را با موها

 دارش را لمس كنم؟

  وار يكه سرش را به د  يطوفان  ی و رو   ديسردرگم چرخ  چشمانم

 .خت،نشستير يداده و اشک م هيتک
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طرد    م،عامليها  يخواست؟عامل تمام بدبخت  ي چه م  نجايا  او

 !عامل نداشتن پدرم او بود يشدن از خانواده ام،حت

 .زم ي برخ و باعث شد از جا ختي ر ميدر پاها ی قو  خشم،حس

 عامل شوم را؟  نيشناخت ا ينم يحام ؟ی ريكجا م -

اش    قهيكه بند    يلرزانم را به سمتش چرخاندم و با دستان  بدن

 :كردم گفتم

 .كثافت بگو بره ني.اروني رو بنداز ب يعوض ني...انيا-

 .شدم  يم  نيداشت،قطعا پخش زم  يمحکم نگهم نم  ي حام  اگر

 !ره،خب؟آروميباشه،االن م-

با صدا  طوفان آن    ی از پشت سر  و من  آمد  به حرف  گرفته 

 لحظه فکر كردم قاتل شدن چگونه است؟

كه   يمنه!فکر نکن من مقصر مرگ باباتم،اون  هييتو دا  ی بابا-

 ..هات.با اون  ی سر باز رهي!با اون خ،توييمقصره فقط تو
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 .لب تکرار كردم ريرا به چپ و راست تکان دادم و ز سرم

 !گهي..دروغ مگهي دروغ م-

ا  ن ياول از حام  ني بار بود  را   يوقت   دم يشن  يم   يرفتار والفاظ 

 :دي كش  اديبلند فر

 !خفه شو-

  ک يكرد ،وگرنه االن    يو حال خراب مهار م  انيگر  ازيرا ن  رهام

 .ديخواب ي آن تخت م ی هم رو   گرينفر د

نشسته و    واريكه گوشه د  يبه آن زن  ی وجه اكس اما ت   چيه

 .كرد  يزد،نميهمسرش را صدا م

 چه خبرتونه؟ -آمد.    رونيب  ی آن اتاق نکبت بار باز شد و مرد  در

حرفم را    ی كه مانع شد هم جلو  ي سمت او رفتم اما دست  به

 .نگرفت

 نم؟يمن بابام رو بب شهي..مشهيم-
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سرد   يحت م  ی سوز  هم  اتاق  داخل  از  م   ي كه  را    ي آمد،تنم 

 آوردند؟  يلرزاند.آن ها چگونه آنجا دوام م 

توجه به جمله او با عجز   ي! بعي داخل سر  اديآقا ب  کير،ي نخ-

  .من برم..توروخدا ،بگويمن برم حام-گفتم: 

 .شد يم دهي شن ی مرد سخت و جد ی صدا

 ه خوري .به درد شما نمستيمعلوم ن  يچي ه  اديجنازه سوخته،ز-

 .دخترم

 .نشست و او رهام را مخاطب قرار داد يحام نه يس ی رو سرم

 .توبرو-

 .دهم صي او تشخ ی توانستم از صدا يرا من هم م ترس

 .رميمن م-.. لوفرمين ی خوا يبمونم.م ازين ش يپ ديمن..با-
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  ي صندل  ی من را رو  يكرد.حام  يطوفان را خفه م  يكس  كاش

افتاده است،دلم م  ی نشاند و من با فشار  ي كه مطمئن بودم 

 .خواست اعتراض كنم

  .دييبفرما-

 ست؟ين د،بابايبگو د يايشد برود و ب يم يعني

هم نگذشت كه در به شدت باز شد او سرفه    قهيدو دق   هنوز

كه كم   ي و حال  دهيانداخت. رنگ پر  نيزم  ی زنان خودش را رو

 .بود زي چ کي از عق زدن نداشت،فقط نشان دهنده 

 !نشد  دهيشن  ميهم صدا باز

شد    زاني انگشتانش آو  انياز م  شيرو  ی با خون ها  اهيس  ري زنج

 .ام اوج گرفت هيگر ی و صدا

*** 
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و   ونيش  ی .صداد يچرخ   يقاب بزرگ عکس م  ی رو  چشمانم

  ک يو من هم حسرت    د يكش  ي اعصابم خط م  ی ها رو  ی زار

 .داشتم قطره اشک

  ت ي در بهشت زهرا تمام جانم را خاك كردم. آنقدر وضع   صبح

آور حام  ميداشت  ی رعب  مادر  و  رها  دانستند   ينم  ي كه 

 .كداممان را ضعف و رفت كنند 

افتادم كه   ی لحظه ا  اديو    دميچشمانم كش   ريرا به ز   دستمال

 .بابا را داخل قبر قرار دادند

شد،خودم را داخل قبر  يدوركمرم حلقه نم يدستان حام  اگر

 .انداختم يم

قلبم گُر   ی ها  ختند،شعلهير  يجنازه م  ی كه رو يهربار خاك  با

 .مى گرفت

 ؟ی خوا ينم ی زيچ-
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به مهمان   يحواس نگاه  يرها از افکارم خارج شدم و ب  ی صدا  با

 .ها كه داخل خانه نشستند انداختم

 .د پاسخش را دادمبو  ميها  غيكه در اثر ج  ميهمان خش صدا  با

 !نه-

در    ی كه جلو  يچشمان نگران حام  يني جا هم سنگ  نيهم  از

 .كردم يرا حس م  ستادهيا

حالت خوبه -دادم و چشمانم را بستم.    هيرا به مبل تک  سرم

 مادر؟ 

 !نداشتم اما امان از روح تکه پاره ام يكه قطعا مشکل يجسم

  .باز كردم ميروحم را در نگاه خاله مر يب چشمان

 .لهب-

 !نگرانته ؟بچمياستراحت كن کمياتاق  ی بر ی خوا ينم-

  .دميكش  اهميبه شال س يدست
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 .نه-

اطراف گوشم  ی پچ پچ ها  ی نزد و عقب رفت.صدا يحرف گريد

 .كرد زي را ت

با- رو،اون موقع كه  م  دينگاه دخترش  باباش  دونست   يقدر 

 .دونست ينم

چطور- خدارو  كرد.چطور   يب  ی بنده  طرف   تيثيح  ی آبرو 

 .رفت

 گفتند؟  يدرهم گره خورد من را م  ميابروها

م  زد ي م  غيج  ی جور  کيصبح  - تو   يدلم  بزنم  برم  خواست 

كامران بنده خدارو   ی اون روز عقدش نيفتاد چطور  اديدهنش.

 مات و مبهوت كرد؟ 

 .از جا پراندم ازي بلند ن اديفر

 د؟ ي زن يداره پشت خواهر من حرف م يبه شماها چه ربط-
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كردم   يگوشش سع  ر يز  ی را گرفتم،با زمزمه ها  شي ها  شانه

 .آرامش كنم

 .زميكن عز  س،ولي ه-

كرد  يليخ- انسان  نيفکر  و  نشست   د؟بغليعاقل    د يگوشش 

 د؟ يكن  يقضاوتش م

  ان يخواهر عص   باياز سمت مردانه به سمت ما آمد و تقر  رهام

پله ها   با خود به سمت  را  اما صداگرم  منفور زن    ی كشاند. 

 .باعث شد با خشم برگردد

شناسن.   يكردن،احترام بزرگ تر وكوچک تر نم  تيبچه ترب-

 ..شعور حرف زدن

 .ديعقبم كش  يبودم كه دست ستاده يهر دو ا  نيب سرگردان

 ؟ی ساديوضعت اون وسط وا نيبا ا-

 :نگاه كردم و با بغض گفتم يصورت سرخ از خشم حام به



 
635 

 

 .آبرومون برد-

 .رونيب دييبفرما- 

سمتمان  ی ا هيگفت و آن ها هم پس از حواله كنا ريبا تغ  ازين

 .از آن جا خارج شدن

سابق   يصلوات  با آرامش  همان  به  شد،جمع  فرستاده  كه 

 .برگشت

سمت اتاق خواب رفتم و بعد از بسته شدن در پشت    يحام  با

 .ن به سمتش برگشتمسرما

توانستم خودم را   ي كرده و نم  ري گ   ميمثل سنگ در گلو  بغض

 .نجات دهم

 !بغلم كن-گفتم:    د،لرزانيبگو  ی زيكه دهن باز كرد تا چ   همان

م  ره يخ   ري متح بعد  لحظه  چند  اما  شد  آرام    ان يام  آغوشش 

 .گرفتم
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خواست عطر تنش را ببلعم و حاال در همان    ي صبح دلم م  از

 .خواست يكه دلم م ستادميا ی نقطه ا

زمان  قي عم  ميها  نفس تا  بود  كشدار  عقب    يو  را  سرم  كه 

 .دينکش

نشست و با نوازش آن    ميآن سنگ گلو  ی رو  قايدق  انگشتش

 :قسمت گفت

 !كن  هيگر-

و پشت   عيقفل شده انگار منتظر اجازه بودند كه سر  ی ها  اشک

  .كردند يراه را ط   سر هم

**** 

 .آمدنمان از اتاق همزمان شد با ورود ماهان به خانه رونيب

 .مجدد،غم آخرتون باشه گميم  تيسالم تسل -
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جنازه حضور داشت و حضور مجددش نشان    عي هم در تش  صبح

 :دم يافتاده است.نگران پرس يداد اتفاق يم

 افتاده؟  ياتفاق-

به    ينطور كه دستانداخت و سپس هما  يبه من و حام  ينگاه

 .پاسخ داد ديكش يچانه اش م

 .كار داشتم يبا حام-

انقدر رابطه شان با هم خوب شد؟ دست    يها چه زمان  نيا 

 .ني تو برو بش-كمرم نشست.  ی رو  ينوازشگر حام

  .خوام باشم يمنم م- 

 با  نباري او شدم و ا ی ابرو انداختن ماهان برا  متوجه

  .اصرار كردم ی شتر يب ی پافشار

د- هست  بابام  راجبه  صحبت    شهينم  نجايگه؟آره؟اي حتما 

 .ديار يب في كرد.تشر
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اما به سمت راه رو    دم ي به خودم شن  کي كالفه اش را نزد  نفس

 .اتاق كار بابا راه افتادم

با ماهان    يرهام در آمدم و او پس از احوال پرس  نهي به س  نهيس

 .پاسخ من را داد 

  كو؟ ازين-

  شده؟ ی زي.چدي با قرص خواب-

راجب  -كنارش زدم گفتم:    ميحوصله از جلو   ي كه ب  همانطور

  .بابامه

توانستم   ينم  يو من از اضطراب حت  ميچهار نفر داخل شد  هر

 .نميبنش

رو  ماهان كه  جا  ی همانطور  قرارم   يم  ی مبل  گرفت،خطاب 

 .داد

 ...حاال بعدا  ميما سه نفر صحبت كن   نياجازه بد  نهيمن نظرم ا-
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  .را قطع كردم  ،حرفشيحام ی توجه به اخم ها بدون

 د؟ ي زودتر شروع كن  شهيم-

كه در    ييصدا  تيتوجه به جد  يدادم و ب  زيام را به م  هيتک

 .ستادميا ميجا  نم،سريگوشم گفت من هم بش

من گزارش رو از همکارها گرفتم،همانطور كه خودتون هم  -

 .چپ كرده و داخل دره افتاده چيسرپ ني ش.ماديدون يم

 .حال آن لحظه بابا فشرده شد ی برا دلم

نشت- صورت  سوختگ  ن يبنز  يدر  دچار  كه   يهم  شده 

 ..متاسفانه

 .به من انداخت و باز هم ادامه داد ي چشم ري ز نگاه

چهره هم كامل سوخته   يكه حت  ی داشته،طور  ييدرصد باال-

 .بود
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پا  يفيضع   گزگز انگشتان  تر   يشروع شد،ول  مياز نوك  صاف 

 .ستادميا ميسرجا

بررس- با  شد  ياما  متوجه  ما  ها  ماش   ميكارشناس    ن ي ترمز 

اثر  يشده!حت  ی دستکار هم  كش  ی جاده    ک يالست  يدگي از 

مستين فکر  ا  ي.من  نامه  طبق  ا  ی كنم  عقد  روز   شون يكه 

 ...ديدستتون رس

 .حرفش را قطع كرد رهام

 شده؟  ی مگه اون روز هم خبر-

 .را تقبل كرد فهيوظ نينداشتم و ماهان ا حيكه جان توض من

شده  - نوشته  باشه  خاطرتون  اگر  نامه  همون  بله،طبق 

روز  نيبود،آخر م  ی نامه  رو    ی کجوريكه    شهيفرستاده  شما 

  ن يمنظورشون هم  اي  يعنيشکست دادن و كمرتون خم شده،

 ...ی ا گه ياتفاق د ايموضوع بوده 
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شان بچه ام باشد؟حاال كامال ِسر    ی ممکن بود هدف بعد  يعني

چشمانم را فرا    ياهيكردم،س  ي را حس م  ميشدن دست و پا

بلند ماهان در    ی .قبل از سقوط صدااورديگرفت و زانوانم تاب ن

 .نشست ميگوش ها

 !خانمت يحدس....حام شتري ها ب نيالبته ا-

زم  يدست به  برخورد  از  و  گرفت  برم  نجاتم   ني در   سفت 

از من سلب شده   يياما قدرت پاسخگو  دميشن  ي داد.صداها را م

 .بود

 .جان لوفري...نلوفرين-

م  يآرام   ی ها  ضربه نواخته  صورتم  حالت    يبه  حاال  و  شد 

 .داشتم نيزم  ی رو دهيخواب

 .دي نگران رو به رهام توپ يباشه. حام ديمن گفتم خانمت نبا-

 .باال سر من  سادهيدق وا نهيي آ نيرو صدا كن..ع يکيبرو -
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بعد صدا  چند قاط  ی لحظه  او هم    يرها هم  و  ها شده  صدا 

آب    يوانيشدن ل  يكرد.ناگهان با حس خال  يم   مينگران صدا

 .از هم فاصله گرفت مي صورتم،با وحشت پلک ها ی رو

م  ی ها  چهره نظر  به  ازخودم  تر  و   ديرس  يباال سرم مبهوت 

و به من  به نگاه شماتت بار خواهر و برادرش ر  ال يخ   يرهام ب

 :ديپرس

 ؟يخوب-

 !وقت چي،هيشي وقت آدم نم چي ه  يعنيرهام - 

ا  رها  با دستمال رو  ني با حرص  را پاك    ی را گفت و  صورتم 

به گوشه    يكه لحظه آخر با اخم دست  يكرد.اما حركت ماهان

چشمانم دور   د،ازيداشت كش  يكه قصد سركش   شيلب ها  ی 

  .نماند

                             ***** 
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كه هر    ييبا ترس و غم نبود بابا گذشت.روزها  ميماه و ن  کي

.با هر  زديام را بهم بر  يبودم تا زندگ  يلحظه منتظر كالغ شوم

 د يكش  يكه طول م  دميپر  ياز جا م  ی زنگ تلفن طور  ی صدا

  ي روز صبر حام  کيبازگردد.آخر    ی ضربان قلبم به حالت عاد

و با چند    ردتلفن را قطع ك  ی ها   ميرا تمام كردم و او تمام س

ا .با  آورد  در  را  اشکم  جانانه  م  نيتشر  بابت    ي حال  دانستم 

 .اش هست و حق با اوست ينگران

توانستم به آن    ي حکم عذاب داشت و هنوز نم  ميبابا برا  خانه

 .جا راحت رفت و آمد كنم

ن  الميخ وجود  با  مادرم  بابت  گرچه    ازياز  بود  راحت  رهام  و 

حام ا  ي خانواده  ها  نيدر  برا  ی روز  فرسا  كم   مانيطاقت 

 .نگذاشتند
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كه در بطن وجودم جا گرفته است    يكم داشتم با كودك  كم

ول  يكنار م نداشتنش رها  ی ا  يآمدم   ي م  ميكاش آن ترس 

  .كرد

با او حرف   يسه ماهه ام در حال رشد بود و من گاه  ودكك

 . زدميم

 ی جمله اعتقاد  ن يگفتم مراقبت هستم اما خودم هم به ا  يم

 !نداشتم

بود. چهل ام    ميروز ها  نيا  في توص   نيبهتر  ديشا   يحوصلگ  يب

 . بابا درد داشت و انگار من را تازه به خود آورد

ر ذهنم تکرار  د  ی ز ي چ  کيروز نداشتمش و در هر لحظه    چهل

 !ی شد،تو مقصر يم

مبل بلند شدم.نور صفحه   ی گذاشتم و از رو  زيم  ی را رو  كتاب

 . توجه ام را جلب كرد و با برداشتن چشمانم گرد شد يگوش
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 "پاسخ از رهام  يتماس ب  ستيب"

در گوشم   ادشيشماره اش را گرفتم و هنوز الو نگفته،فر  عيسر

 .نشست

  داره؟ يمعلومه اون تلفن تو خونه شما چه نقش-

 .دم يرا صاف كردم و پرس ميصدا

 شده؟  يچ-

ب- م  يدرد  شده!داشتم  خونتون.   گهيد  ومدميدرمون  سمت 

 .وامونده هم جواب نده  نيتلفن خونه كه قطعه،ا

 .داد صي شد در لحنش هم تشخ يرا م ينگران

  شده حاال؟ يبودم.چ د،خواب يببخش -

 .شخص بود شک دارد بپرسدداشت و م يسوال

 .گهيشده؟بگو د يچ-
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 ؟ی خبر دار  ازياز ن-

خود او    نهيگز  ن يگشتم اول  يم   ازيخودم اگر دنبال ن  از؟منين

 ...آمد.حاال او يدر ذهنم م

 شده؟ شانيدايباز پ  نکند

 ..خدا ی ؟وای خبر ندار يكجاست؟من خبر ندارم؟از ك -

 :ديغر يعصبان

 .دميسوال ساده پرس کي؟يكن  يچرا شلوغ م-

 .قطع كن،من زنگ بزنم-

  از يتوجه به بال بال زدن او تماس را قطع كردم و شماره ن  يب

 .را گرفتم

 "باشد يمشترك مورد نظر خاموش م "

صدا  دوباره همان  و  گرفتم  باره  گوشم   ی ،سه  در  منحوس 

 !نشست. بدبخت شدم
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 .پاسخش را دادم هي با پشت خط آمد و با گر رهام

 ..خاموشه؟مگه تو حواست بهش نبود...خواهرم كجاست؟-

در آرام   ينفس نفس افتاده و او نگران تر از خود من سع  به

 .كردنم داشت

 ..بهمت  د يسوال ساده چرا با  کي صبح شركت بودم.  زم،مني عز-

  ي بلند م  ميكه مضطرب از جا  يندادم ودر حال  ی شرويپ  اجازه

 :شدم گفتم

 .ديفهم يگردم،شماها نم يلش مخودم دنبا-

كردم   ي.چه مدميدور خودم چرخ  جيرا قطع كردم و گ  تلفن

 رفتم؟ يحاال؟كجا م

مقدمه   يشماره خانه را گرفتم و با پاسخ دادن مامان ب  عيسر

 :دميپرس

 كجاس؟  ازين-
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 شده؟  يچه خبره دختر،چ-

 .باال رفت يكم ميصدا

 رون؟ي رفت ب يك ست؟ازيخونه ن- 

 ...مامان لوفرين-

 .شده ام وانهيد قطعا

 ...رفته مامان  يك گميم-

 .صبح ازدهيده و -

چگونه تماس   دميساعت نشست،هفت شب!نفهم  ی رو  نگاهم

به خودم    يرا عوض كردم.فقط وقت  ميرا قطع كردم و لباس ها

  م يصدا  يامشدم و ح  يآمدم كه داشتم از ساختمان خارج م

 .كرد

 ...لوفرين-
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 ی برا  يشد اما من فرصت  يم  دهيخشم د  ی چشمش رگه ها  در

 .كردم ينداشتم و هنوزمبهوت نگاهش م ليتحل

 .را بست و با چند قدم بلند خود را به من رساند  نيماش در

 ؟ی ديصاحاب رو چرا جواب نم يب ؟اونی ر ي م ی كجا دار-

قدر   شيصدا ترس  ی به  در گوشم نشست كه   ي قدم  دهيبلند 

 .عقب گذاشتم

 ..من...من-

 .دادم يآب شد و حاال تند جواب م ميگلو سنگ

 ..ستيخاموشه!از ده صبح ن شي.گوشستين  ازيست،نين-

اش گرفتم و ادامه    يچشمان خسته و عصبان  ی را جلو  ساعتم

 :دادم

 ..هفت و ربع شبه نيبب-

 .زخم داشت شي و صدا دي ام را چسب بازو
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 .بسه...بسه-

 غ ي ج  ی من را !صدا  دنديفهم  يانقدر آرامش داشتند.چرا نم  چرا

 .را برداشت ابانيخ  ی مانندم فضا

چ- كه  بشه  نم  ي؟چيبس    د؟خواهرم يفهم  ي بسه؟چرا 

خبر ستين ازش  ساعته   نم يا  نيخوا  ي!مستين  ی !نه 

 ...بکشن؟آره

را در  "  نيه"دهانم را گرفت.  یباال آمد و محکم جلو  دستش

 .بود يعصبان زانيخفه كرد و حاال او هم همان م ميگلو

 ي كشت،كشتن،م  ي انقدر گفت  ی !خستم كردنيي پا  اريصداتو ب-

 ...!كشن

ممکن   ديفهم  ينم   يعصبان  ی راه نفسم را بسته و او   دستش

 .است هر لحظه خفه شوم
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  ب يغ  يباشه،هرك  ييممکنه خواهرت جا  يكن  يچرا فکر نم-

 مرد؟  يعنيشد 

اما زور    اورمياش ب  نهيبه قفسه س  ی كردم با دست فشار  يسع

 .او كجا و من كجا

   ..هم ييايخوي مال ی فکرا نيتو خونه ا  يشنيم ی ريم-

 !داداش يكن  يم کاريچ-

  ياز هوا را به سخت  يميو من حجم عظ  دشي عقب كش  رهام

  ن يزم   ی رو  ديشد   ی د و با سرفه هاش  واري.دستم بند ددميبلع

 .زانو زدم

 !كرد ياو هم داشت من را خفه م  يحت

 .نمي باال بب ريبگ ؟سرتی شد يچ-

 يحركت آن  کيشانه ام نشست و من در    ی رو   يحام  دست

 .دميخودم را عقب كش
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 !به..من ...دست..نزن-

 .گذاشتند ينم ميرفتند و تنها ينم چرا

   .نشست ی روبه رو يهم متعجب وعصبان رهام

 ....بروديبر-

دو نفر هم كه جانم به جانشان وصل   نياز ا يدم،حت يترس يم

 !دم يترس يبود م

 .اريآب ب ی بطر هيبرو -

 .مهربان خودم را داشت يرفت و او حاال چهره حام  رهام

نش  د،بلندي ببخش  زمي عز- بده  ني زم  ی رو  نيشو  .دستت 

 ؟ يكن ينگام م  ی نطوريمن..حواسم نبود.چرا ا

 .ی كرد يخفم م ي...داشتيبرو عقب!تو...داشت- 

 .آب آمد ی گرد شد و همان موقع رهام با بطر چشمانش
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 !كاراست  ني ا ی وسط جا ني رو بخور.چتونه شما دوتا.ا نيا-

 بود در آب هم زهر باشد؟ ممکن

 !خودت بخور اول-

مقابلشان   ی ا  رهي زنج  وانهيد  کي نگاهم كردند كه انگار    ی طور

 .است

 .خل شده-

جمله اش را   يک يريستيبا بهت گفت و با تک خنده ه  يحام

 .كامل كرد

 !نه يمونده بود ما دوتا هم قاتل بب نيهم-

از   يكرد؟ به سخت  ياز گونه ام سر خورد،مسخره ام م  اشک

 .ستادندي بلند شدم و آن ها هم ا ميجا

 .ميزن يخونه حرف م ميبر-
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مخالف راه رو    ر ي هدف در مس  يكرد اما من ب  ان يب  ی جد  رهام

 .به راه افتادم

 .شد و همان دو قدم رفته را هم برگشتم ده يكش بازوام

 ؟ ی اريدر م  ی باز وونهيچرا د- 

قفل شده اش گفت و من با وحشت   ی دندان ها  انياز م  رهام

 .به دستش نگاه كردم

 .ولم كن-

 .ديخشک شده كرد و با بهت پرس يحام روبه

 گه؟ يم يچ-

افتادم.اما ه  با   ی صدا  چياصرار دستم را جدا كردم و تند راه 

 .دنبالم نکرد ييپا

  ي من را چه شده است؟من به شوهرم ،تنها شخص زندگ واقعا

 ..رادرمام مشکوك شدم؟به رهام ،به ب
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  ي رفتم؟كجا را م   يام نشست،كجا م  قهيشق  ی لرزانم رو   دست

 گشتم؟

كنند چه؟خودم به   ستيرا هم سر به ن  امدند،اگرمنين  دنبالم

 !درك،بچه ام

 ع يبود كه سر  ييو موتورها  ني.نگاهم به ماشستادميا  ابانيخ  سر

 .شدند يرد م

 كردم؟  ي تنها چه م من

چرخ  کي سمتشان  به  رفتم.  عقب   شان ي.هنوزسرجادميقدم 

 .كردند ي و پر از حرف نگاهم م  ستادهيا

 .ديسرعت بخش ميبه پاها يحام يشاني پ ی اخم رو اما

 .آوردم ينواب بدون او كم م  لوفرين من،

  ن يمالحظه! مطمئن بودم آغوشش امن تر  يو ب  جلورفتم،تند

 .من است ی جا برا
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كه او را   دميشن  يبدنم را هم م  ی تک تک اعضا  ی صدا  يحت

 .كردند يصدا م

محابا    يمکث پر كردم و ب  ی را بدون لحظه ا  يچند قدم   فاصله

 .خودم را در آغوشش انداختم

خجالت از حضور    يگردن و شانه اش بغضم شکست و ب  يحوال

 .ختمي اشک ر يكس

توانستم   يمن همان جا م  يدورم حلقه شد ول  ر يبا تاخ   دستش

 .رميپناه بگ  ايآخر دن تا

 شش؟ ي رو نداره بره پ  ي،كسيدوست-

 .جوابش را دادم  ريرا با دستان لرزانم باال آوردم و سر به ز  وانيل

 !ميما فقط با شما ارتباط دار-

 يراه م  ميكشم.مدام جلو  يخجالت م  شانيرفتارم از رو  بابت

 .رديگ يرود و شماره م 
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م  ی صدا   دنيشن   از تکرار  كه  خاموش "كند    يزن  مخاطب 

 .شود يحالم بد م "است

 !ييخواهرم؟كجا ييكجا

اخم ها  يبه حام  يرچشميز باز نشده و   شيكه هنوز  از هم 

 .كنم يمبل نشسته نگاه م ی رو

كند؟واقعا خسته اش كردم؟ سه ماه    ميسرد شود و رها  نکند

اشک و ناله داشته   شيمان گذشته و من فقط برا  ياز عروس

 .ام

 ..ممکن است يشود!حت  يبرد،خسته م ياست م معلوم

كننده دست از سرم   وانهيافکار د نيدهم تا ا يرا تکان م سرم

 .بردارند

 آن جا باشد؟   ازي.ممکن است نزدي در ذهنم جرقه م ياوهام

 .گهيد ی جا کي ميخوام!بر يدوست ندارم،نم  يمن سوش-"
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ن  يبا كالفگ  بابا و  م  ازيبه من  ا  ينگاه  و    غ ي ج  ازين   نباري كند 

 .زنديم

من   ني.ببميبر  ي رو نم  ني.اصال اميبگم كجا بر  ديمن با  ييبابا-

 .مي چه دختر خوب

دود و خودش را در    يدارش به سمت بابا م  ني آن دامن چ  با

آورد و به    ياندازد. بوسه اش لبخند بابا را كش م  يآغوشش م

 .كنم يمن اخم م شيجا

 .ميكجا بر گمي.من مازميبابا كامران،من بزرگتر از ن-

ن  همانطور بر سر  نوازشگرش  با   ازيكه دست  به من  است رو 

 .ديگو يم  ياخم كم رنگ

با خواهر كوچ- بچه اس    ينيب  يكنه؟نم  يلج م  کترشيآدم 

 خواد؟  يدلش م



 
659 

 

ام   ی زند و من با آن سن كم حسود  يمُهر م  ازين  يشانيپ  به

 .شود يم

 .ايب ي!تو هم دوست داشت مير يبا هم م ازيمن و ن-

و به سمت در   د يهشت ساله را در آغوش كش   ازين  همانطور 

 ."رفت

شان شروع   ی پدر و دختر   ی رفتن ها  رونيهمان روز آغاز ب  از

 .شد و هر هفته در آن به قول معروف پاتوق شان وقت گذراندن

 ي چطور حسرت به دل من باق  د يكس نفهم  چي ه  انيم  نيا  اما

 .گذاشتند

  م يو من با سفت كردن لب ها  د يآ  يباال م  ميگلو   خيتا ب  بغض

 .دهم ينم يواكنش چياجازه ه

 .بابا ی ...الوفر؟ين-
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توجه   يو ب  دميرهام كش به نم نشسته ام را به سمت    چشمان

 :به پرسشش گفتم

 !فکر كنم بدونم كجاس-

 :ينلرزد ول ميكردم صدا  يسع

 ..يرستوران ژاپن کيرفتن  يهر جمعه م ازيبابا و..ن-

خودم كباب    ی و دلم برا   ندينش  يم  ميلب ها  ی رو   يتلخ  لبخند

 .شود يم

عاشق   ازيرفتن،چون ن  يم  ی به قول خودشون پدر و دختر-

ول  يسوش تصم  ي بود  بودم!بابا هم  متنفر  ازش  گرفت    م يمن 

 .خودشون دوتا برن چون دختر كوچولوش دوست داشت

كنم.هاله   يكشم و آهم را در نطفه خفه م  يم  يقيعم  نفس

م  ی محو چشمانشان  در  ترحم    ي برم  ميازجا  ي ول  نميب  ياز 

 .زميخ
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 !ميبر-

 !شم بک  اديمانده در دلم را فر  ی را داشتم تا عقده ها   يي جا  كاش

 . را فقط آدرس من شکست نيماش ی فضا سکوت

 يخودش پشت سر ما آمد و حرف نزدن حام   نيبا ماش   رهام

 .كرد يم لي تبد نيقيكم كم شک ام را به 

 !را خسته كردم او

 .اش نداشتم له ياز پ دنيكش رون يب ی برا يمن هم تالش البته

پارك م  ني ماش  نديب  يرا كه م  "خانه    ي سوش"  ی تابلو  ي را 

گذرام كه   يقدم م  ييسست در جا  ييو من با قدم ها  ميكن

 .من است دهيمکان ند نيمنفورتر

بالن    ميشو  يروشن م  مه ين  باي تقر  ی فضا  وارد  را  كه سقفش 

تشک  ی ها رنگ  دق  ليقرمز  فضا  با كشور  قايداده.   ی شباهت 

 .كنند يرا سرو م   شيغذا نجايدارد كه ا
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 !ييقرمز و طال بي ترك زي چ همه

كند كه   يپوش نظرم را جلب م  اهيرستوران زن س  ی انتها  در

 .سمت ندارد ني به ا ی دينشسته و د زي پشت م

شود كه جلوتر    يرهام هم توجه اش به آن سمت جلب م  انگار

 .دارد ياز من قدم بر م 

 ي اش را به سمت رهام م  يرخ اشک  مين  ياست وقت  خودش

 .چرخاند

رو  نيهم  از م   زي م  ی فاصله  انواع سوش  نميب  يرا  را   يكه  ها 

 .از آن ها دست زده باشد يکيسفارش داده بدون آنکه به 

 ؟ ی به من خبر بد ديخاموشه؟نبا لتيچرا موبا-

  .ندينش يدرگوش من هم م يرهام آرام است ول  ی ها  زمزمه

 .رميگ يم ی مقابلش جا  يصندل  ی و رو زنمي را دور م زيم
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 ی فهمم جا  يشود و من م   يخشک م   يصندل  ی رو  نگاهش

 .پدرمان نشسته ام

 ...نجاسيپس ا-

ام    ی شوند و من با آرامش ظاهر  يم  يتند پر و خال  چشمانش

 .زدم يلبخند م

 .يدوست داشت يليكه خ ؟توی كدوم رو نخورد چيچرا ه-

و باعث جمع    ستادهيا  گارديمانند باد  زيو رهام دو طرف م  يحام

 .شوند يشدن توجه ها م 

 .كنند و من متکلم جمع هستم يسه در سکوت نگاهم م هر

 ه؟ يچ  م،نظرتيباهم بخور-

گذرام و او    يرا داخل دهانم م  يکيمقابل چشمان مبهوتش   

 .پرسد يناباور م

 !ی تو..تو..متنفر بود-
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 .تر است زي غم انگ هي خنده ام از گر  يخندم ول يم

  گذشت بهتون ؟ يخوش م يليفقط همون سال اول.خ -

 .ستين ميحسرت ها كه پشت لحن صدا چه

 ؟ی ومديپس چرا با ما نم-

 .رديگ  يرا م  شيجا  ی شود و سرد ي تمام م آرامش

 !نيچون ازم نخواست-

 .ترحم كامال در رفتار رهام مشهود است حاال

برات خوب  ديشا گهيد ی جا کي  ميبر ی خوا يجان م لوفرين-

 .نباشه

 !ستيمهم ن  شينامحسوس.شوهر خودم برا زنميم پوزخند 

 .ميريما م-
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  ي سالم است.كنارش خم م نکهيشوم و خوشحالم از ا يم بلند

 .بوسم يشوم و گونه ترش را م

 .نگرانمون نکن گهيد ،فقطيخوبه كه سالم -

 م ي..گوشنجايخواستم..رفتم سر خاك بابا بعد اومدم ا  يمن نم-

 ..ژششار ديشا

 .كشم يبه بازو اش م يدست

 .ستيمهم ن-

غذاها مثل خنجر    گريد  ی ها  نهيافتد و گز  يمنو م  ی رو  نگاهم

 . رود ي در قلبم فرو م

ول  من نداشتم  هم   ی گريد  ی انتخاب ها  ايگو  نجا يا  يدوست 

 .داشت.اما آن ها نخواستند كه من هم همراهشان باشم

آوردم به   يو همانطور كه مانتو ام را در م  ميخانه شد   داخل

 .سمت اتاق رفتم 
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  اره؟يزنگ بزنم ب ی خور  يم يشام چ-

 .اجاقم هم گرم نبود يحت

 .كنم يدرست م ی زي چ کي امياالن خودم م -

از آشپزخانه   شي و صدا دميمشت آب خنک به صورتم پاچ  دو

 .شد يم دهيشن

 .كشه ي..طول می هم خسته ا  ست،تويالزم ن-

 !اره يب يكه زنگ بزن بره يهمونقدر زمان م-

 .ياز هر حس ی سرد بود و عار مانيها  لحن

 . درست كردم  ييغذا يك ستين  ادم يبار  نيآخر

 .رستوران  ايفرستاد  يم مان يبرا مياوقات خاله مر شتريب

 ی به بو  يكردم توجه  يم  يبلند شد و من سع  ونيزيتلو  ی صدا

 .در حال سرخ نکنم از يپ
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 .هم بس بود يحام ی جلو  يحت يضعف و سست گريد

لحظه حس كردم    کيام گرفتم و    ينيب  ی را جلو  راهنيپ  قهي

 .معده ام باال آمد اتيمحتو

آن مرد خسته و ساكت    ديكه د  ييآشپزخانه جا  واريد  پشت

 .دميآب را نوش وانينباشم،تند تند پلک زدم و ل 

ا  نگاهم تصور جلو رفتنم هم    يبود و حت  تابهي به ماه  نجاياز 

 .كرد  يحالم را بد م

 كرد؟  يمانده و صبر م يزندگ  نيبا من در ا ی ديچه ام  به

   ...اش يبودند تا بند زندگ ييها  نيرژ  امثال

 .مقابل او نشکنم گريلرزانم را گاز گرفتم تا د  انگشت

 ؟يكجا رفت لوفرين- 

 .دميكش ميرا صاف كردم وپشت دستم را به پلک ها ميصدا

 .نجاميا-
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 ن يو هم   ختم ير  تابه يدر ماه  يرا با جان كندن   جاتيسبز  انواع 

   .گذاشتم زيم ی رو  شيكه سرخ شدند با پاستا برا

 .حاضره-

 .اتاق خواب بود سيشتاب زده به سمت سرو ميها قدم

 ؟ يخودت چ-

 .اميم-

 .عق زدم   هيبا گر  ييصدا داخل دست شو  يرا بستم و ب  دراتاق 

پر  به رنگ  آ  دهيصورت  در  از    گر ي د  ينگاه كردم. حت  نهييام 

 .نداشتم يتيلحاظ چهره هم جذاب

با    دانمينم باز شدن در همزمان شد  ماندم كه  چقدر آن جا 

 .تخت نشسته  ی كه رو  دنشيد

 ست؟ي حالت خوب ن-

 .زنم ي به موت هم باشم حرف نم رو
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 ؟ی چرا،شام خورد -

 .ديكردم و او بازو ام را چسب ی دور يارتباط چشم  از

 جانم؟-

 ؟يگيچرا به من دروغ م-

 .خوردم  يمن گول چهره مهربانش را نم  ياخم نداشت ول  گريد

 !شام ميخوبم.بر زمي نه عز-

 .ام،شامبه من نگو ش يچشمات قرمزه،ه-

موها   يدست ر  ی به  كش  ختهيبهم  لبخند    دمياش  همان  با  و 

 :جواب دادم يمصنوع

 .خورد كردم ازي پ ی ديمگه ند-

 .شناسميشده من زنم رو م  شهيكل گهي دروغا د نيا-

 .كرد  ينم ميرها  چرا
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 ..كه  يدون  يخوام.خودت م  يمن..بابت رفتار عصرم معذرت م-

   .نشست شي لب ها ی رو انگشتم

ا  ياون- خاطر  منم،به  متاسفه  تو   يزندگ   نيكه  حق  كه 

 ..ه،ي.همش مشکل ،ضعف،گر ستين

 دارد؟  ي بيخند با بغض چه ترك تک

  ،من يدغدغه داشته باش  يآروم و ب  ي زندگ  کي  ي تونست  يتو م-

 ....به بعد نياز ا  يكه خستت كردم ول دونميم

كرد  يچ  يعني- عصبان  ؟منی خستم   ي حرف  کي  تي تو 

بچه هم كمتر،من   ي.حتی زدم!تمام دغدغه من تو اون بچه ا

ن ن   لوفرينگرانتم.تو  وقت  ي.درد ميستي محکم من    نيا  يكشم 

تو    گذرهيم  يخستت كردم؟چ  يگيبعد تو م  نميب  يحالت رو م

 اون ذهنت؟ 

 .داد   واريام را به د  هيشکمم نشست و تک  ی رو  يبه آرام   دستش
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 .يستين يخوب ی من تظاهر نکن!چون اصال دروغ گو ی برا-

تو   فمهيشوهرتم و وظ   م،منيو بخند  ميفقط بگ  ستيقرار ن  ما

ترس و استرس    ی هر مشکل و غمت همراهت باشم.تو حق ندار

 .ی زيو حال بدت و تو خودت بر

 !دمياجازه رو نم نيبهت ا من

 :ام نشست و همان جا پچ زد قهيشق  ی رو شي ها لب

 كه چقدر دوست دارم؟  يدون يم-

ا  يم  اگر لعنت  نيشد  ثان  ي عطر  ببلعم  را  نم   هياش   يمکث 

 .كردم.اما از حرفش خنده ام گرفت

 ..ايرنگ زرد شکل مرده   ني؟ای دوست دار  قايرو دق يچ-

 :دي و با حرص غر ميرا بگو يجلو دوم نگذاشت

 !راجب زن من درست حرف بزن-

  تو هم آره؟ يكن يولم م ی روز کي-
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 .نشست ميلرز خفته در صداآن  باز

 .شروع كرد ايخدا-

 .ام چسباند يشان يبه پ يشانيحرف نگاهش كردم و او پ  يب

 ي !نه من ولت ميزني حرفا رو م  نيهست كه ا  ی بار  نيآخر-

جاست،تو    نيهم  قاي.تو جات دقی بر  ييتو جا  زارميكنم نه م

 !فاصله كم نيهم

 نشونت بدم؟  ی ا گهيجور د اي مفهومه

ماش  همراه داخل  حال   نيرها  در  دكتر  سمت  به  و  نشسته 

 . ميحركت بود

 ؟يبا من حرف بزن کمي ی خوا يتو نم-

قرار داشت سرم را به سمتش   شه يكه آرنجم لبه ش  همانطور 

 .چرخاندم 

 ؟ يراجع به چ-
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 .دهي آزارت م يكن  يو فکر م ی ست دار كه خودت دو يهرچ-

دق  افکار را  دهنده؟كدامشان  م   قايآزار  كردم؟حس    يبازگو 

كه تازه    يكودك  ی عقده ها  اي  يشدن حام  ؟خستهيطردشدگ

 دم؟ يرس يداشتن به آن ها م

 .گفتن ندارم ی برا يحرف-

كه تو   ميدون  يمن هم خودت م   ؟همی زيريچرا تو خودت م-

   ...يخدا قصد دخالت ندارم ول ست؟بهي حالت خوب ن

 انيدادم تا خودم را بنگرم ،م  نيي را پا  ر يكه آفتاب گ  همانطور

 .حرفش رفتم

 .ستين  يمشکل يول زمي دونم عز يم-

آمد   ي كه با فاصله م  ي کلتيتوجه ام  به موتور س  نه ييآ  داخل

فکر كردم    نانهيجلب شد.آب دهانم را قورت دادم و خوش ب

 .هستند ی ريان ماهان اماحتماال باز هم مامور
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م  ی راهنما  کي ت   کي ت  ی صدا رس  ينشان  مقصد  به   دهي داد 

 ست يپوش بود كه آن ها هم ا  اهيس  ناني.نگاهم به سرنشميا

 .كردند

 ؟يشي نم ادهيچرا پ-

نوك   دوباره و  گرفته  را  وجودم  تمام  اضطراب  و  شک  آن 

 .انگشتانم سرد شده بود

 .ميبر-

ا  نيماش   در و در كنار هم  بتوان  مي ستاديرا قفل كرد  از    م يتا 

 .ميدو طرفه رد شو  ابانيخ

  ي و نام ماهان همچون آب خنک  ديانگشتانم لرز  انيم  يگوش

شد.همانطور در حال رد شدن،تلفن را كنار    ختهي سرم ر  ی رو

  ادش يفر  ميلب ها  ان يوشم قرار داده و بله خارج نشده از مگ

 .در گوش ام نشست
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 .عين،سريتو ماش ديبرگرد-

 ..يچ-

ماند كه    ابانيرنگ آن طرف خ   اهيس  ی ايپرش  ی رو  چشمانم

شدند.همان    ادهياز آن پ   عيسر  گر ينفر د  کيهمان مامور آشنا با  

  هي از ترس خشک شده و رها كه زود تر از من حاش  ميوسط پاها

 .را رد كرده بود به سمتم برگشت

گاز   ی صدا  ی گري و د  دي شن  يماهان را م  ی ها  اديگوشم فر  کي

 .موتور

 .سر خورد انشانياز م ليسست شد و موبا انگشتانم

 .آمد  يكه با تمام سرعت به سمتم م  دميد  يرا م  ی موتور  حاال

 !برو عقب...برو عقب-
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 دند يدو  يكه با سرعت م  ی و سرگردان به سمت دو مرد  جيگ

از    دي كه با شتاب عقبم كش  يرها و دست   غينگاهم كردم و ج

 .شوك خارجم كرد

  ن يتاب ا  ميموتور با رها برخورد كرد و من پاها  هيصدم ثان  در

 .اورديصحنه را ن

كه   يبه پاكت  ی گريبود و د  اباني كف خ  ی چشمم به رها  کي

 .افتاد ميپا ی لحظه آخر جلو 

 چه بود؟ ميپاها انيم يسي را هدف داشتند؟خ من

زانو زد و همانطور شوك زده به ماهان سرخ   ميام جلو  يناج

 .شده نگاه كردم

 !حالت خوبه؟من رو نگاه كن-

 .ر..ها-

 .ديبه عقب زد و باز من را د يچرخ
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  ؟يكمک كن يبلند ش يتون  يبهوشه م-

  ن يكمک كننده ها بود؟ دستم را بند ماش   هيمن شب   افهي ق  ايآ

 .كردم و او با برداشتن پاكت از جا بلند شد

 .د يچي پ يو در خود م ده يآرنجش را چسب  رها

 الو اورژانس؟ -

 .كنار رها نشستم دهي فاصله گرفت و من ترس  ماهان

 .شود زي خ مين شي كرد در جا يمن سع دنيد با

 ؟ يخوب-

دامن بزند.حاال حس    تمي و او هم به ذهن  ميبگو  دميترس  يم

 !تر شده ديتشد يس يكردم خ  يم

 ؟ی چرا الل شد لوفرين-

 بچه..بچه -
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 ميجرات نداشتم در جا يهق سوزناكم بلند شد و من حت  هق

 .تکان بخورم

 .آمد رونياز دهانش ب يو كلمات مقطع دياز صورتش پر رنگ

 ..ستين يچيبلند شو....ه-

را به سمت ماهان چرخاند و رو به او كه در حال دعوا    سرش

 .ديكش غيبا مامورانش بود ج

 !كمکش كن  اي بره دكترش.توروخدا ب ديبا-

توانستم نقطه   يم   يو حت  دي چيپ   يشکمم م  ريمثل مار ز  ی درد

 .انقباض را حس كنم ی ها

 .ديچي پ  يخم شدم و از استرس تمام معده ام م  يبه جلو كم  رو

 !كمک كن ا يب ؟خانميبلند ش يتون ينواب م ه؟خانميچ-

 :لب با درد زمزمه كردم ريز

 .رهي..توروخدا..خدا..نمرينم-
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داشت از جا بلند    يقرار گرفت و رها كه سع  ميبازو  ري ز  يدست

 .شود،ماهان بلندش كرد

 رد؟ ي را از من نگ  دميم ا نيكردم تا ا يخدا را التماس م چگونه

                                  ***** 

داخل آمد. رنگ به   مه يسراس  ياتاق به ضرب باز شد و حام   در

استرس  تمام  و  نداشت  در    يصورت  بود  كرده  تحمل  كه  را 

 .شد يم  دهيصورتش د

خوددار باشم و حفظ   نميب  يمرد را م  نيا  يتوانستم وقت  ينم

 .ظاهر كنم

شدم و دستانم را باز كردم تا در آغوشم   زيخ  ميتخت ن  ی رو

 .بکشد

 .اخطار دكتر هم مانع از حركتم نشد يحت

 ..يحام-
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كم   ی طور درد  كه  چسباند  خودش  به  را  ام    يمن  شانه  در 

 .احساس شد

  ده يحالت خواب  ديبا  شونيا  ديپور لطفا آروم باش   انيآر  ی آقا-

 .باشند

م  قشيعم  نفس موها  اني را  صدا  ميتار  و  كردم   ی احساس 

 .گوشم بود ري ضربان قلبش ز

 ..شلوغ كردن،بچه خوبه ناي ا نيبب يحام-

 !نگو يچي ه-

به سمتش    يآب  وانيبالشت قرار داد و دكتر با ل   ی را رو  سرم

 .آمد

 .ديخودتون هم حفظ كن ی لطفا،خونسرد  د يرو بخور نيا-

 .ديمکث نوش ی را گرفت و بدون لحظه ا  وانيل

  مارستان؟يب ميبر ستين ی ازياالن حال خودش خوبه؟ن-
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 .زد يبخش  نانيو اطم  يحي لبخند مل   دكتر

هم در سه ماه اول    ينيهم خانمتون خوبه هم كوچولو.لکه ب-

 ي عيطب  يممکنه نگران كننده باشه ول  نکهيعالوه بر ا  ی باردار

  اد ياستراحت نسبتا مطلق داشته باشند و ز  ديتش.اما فعال باهس

 .ستنديهم سرپا نا

ضربه به در اتاق زده شد و با اجازه دكتر فرد پشت در    چند

 .وارد شد

 قه ي  ی بلند  زيباشد با خ  دهيمشکل را د  نيانگار عامل ا  يحام

 .ماهان را گرفت

. ی و تحت نظر بذار  يهمه جوره مراقبت كن  ی تو قول داده بود-

ب  اليبه خ  تت؟منيبود حما  نيا مامور  دوتا  تو   ياون  عرضه 

 ...افتاد  يم يامروز زنم رو تنها فرستادم.اگر اتفاق
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بکشد.خواستم   ينم  يسع  يحت  ماهان عقب  را  كرد خودش 

 .كار ساز عمل كرد نبار يتخت بلند بشم كه تشر دكتر ا ی رو

 .نمي بخواب بب-

 .نمود ضيبار او را مستف نيكرد و ا يحام روبه

اصال حواست   ی عقب شما هم،شما كه خودت طلبکار   سايوا-

 يخانمت رو نم  ت يخودت رعا  ؟یشد  قهيهست كجا دست به  

االن   ني .من هميراه انداخت  ادي چشم من داد و فر  ی جلو  يكن

 .يتنش و اضطراب چيگفتم ه

 .كرد يصحبت م ی مادرها اخم كرده و جد دكترهمچون

  ت ي مظلوم  ی به من انداخت و من دلم برا  يكالفه نگاه  يحام

 .من دخالت كردم نباريا ن يهم ی ماهان سوخت.برا

جان اگر امروز جناب سرگرد نبودن ممکن بود اتفاق    يحام-

 .فتهيب ی بدتر  يليخ ی ها
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 قه يچپ نگاهم كرد كه احساس كردم االن ممکن است    ی طور

 .من را هم بچسبد

.همکار  ميافراد رو دست كم گرفت  نيا  يليما خ  ه،يحامحق با  -

كوتاه هم  ول  ي ها  زرنگ  يداشتند  گروه  با  رو    ي معلومه  روبه 

 .ميهست

 ؟يكه دادن چ ياون پاكت-

 .گرفت يدر آورد و به سمت حام  بشي ج از

 .ديشما باز كن-

 :پاكت گفت ی به محتوا تيي اهم ی بدون ذره ا يحام

 .م يكن يخونه اونجا باز م ميريم-

 ..يحام-

 !كه گفتم  نيهم-
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در آورد و با همان اخم    دهيرا به حالت خواب  ن يماش  يصندل 

 .را گرفت يهر اعتراض ی پر از جذبه اش جلو

 :و رو به ماهان گفت دي كش  رونيب نيرا از ماش  سرش

 ؟يرو كجا گذاشت  تنيماش-

 .دنيبا موتور اومدم،بچه ها زنگ زدن مورد مشکوك د-

ج  دستش داخل  موبا  بيرا  و  كرد  به سمت   لميشلوارش  را 

 .گرفت يحام

متاسفانه لحظه آخر   يچند بار هم به خانومت زنگ زدم ول-

 .شد  ريفقط جواب داد كه..اونم د

كه از ساختمان خارج شد و به سمت ما    دمي دور رها را د  از

 .آمد

 !مينشده ا بتيخوشحال بودم باز هم دچار مص  چقدر

 داداش؟  ميبر-
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 ؟يرو كجا گذاشت  نتيماش-

 :دست آن سمت را نشان داد و گفت با

 .اون سمت-

 ؟ ی درد ندار-

 .ستاديمقابلم ا ی و او با لبخند دميپرس من

در نگران عشق چق  يدونيكوفته شده.نم  کمي  زدلم،فقطي نه عز-

 .عمه بودم

 .ستين يهم جانم در آمد تا دكتر خبر داد مشکل  خودم

 .سرمان به سمت او برگشت  يحام ی صدا با

ماش - ا  اوردهين  نيرها،ماهان  با  هم  نم  نيتو   يتون  يدستت 

 .لوفريسمت خونه بابا ن اي.بيكن يرانندگ

 :دميتکان خوردم و پرس  ميجا در
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 ؟يچ  ی اونجا برا-

مامانت بتونه   دي داخل پاكت هست كه شا  ی ز يچ   کيچون  -

 .كمک كنه

 .را مقابل نگاه پرسشگر من بست  نيدر ماش بعد

***                         

  باهاتون اومده؟ سهيپل ن يا يچ ی لوفر؟برايشده ن يچ-

كرد كه ماهان مخاطب    يگوشم پچ پچ م  ريهمانطور ز  مامان

 .قرارش داد

 د ي شا  ميفکر كرد  يول  ميكنم مزاحمتون شد  يم   يعذرخواه-

 .ديبه ما كمک كن  ديشما بتون

 :ما گرفت و ادامه داد ی پاكت نحس را جلو همان

ا  يعکس  کي- قد  نيداخل  كه  كه    ي.مدتهيميهست  هست 

 ...شهيم ديدختر خانمتون تهد
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 ؟يچ  يعني؟يچ-

اول  همه ها  م  نيدختر  را  دردشان  مادرشان    دند يفهم  ينفر 

 !نفر ني ،مادر من آخر

  ي ماجرا داد و ذهن من  پاكت   ني در رابطه با ا  يحات ي توض  ماهان

 .كرد ی ادآوريرا   دميد ني كه داخل ماش

فرستادند  "شهي داره تکرار م  خي تار"را با جمله  "ه"حرف    نبار يا

 !و پنج ساله ستيمرد ب کي و عکس 

كه قبال فرستادند ما به    يحروف  نيعکس هست،طبق ا  نيا-

 بهرام.حاال...شما حالتون خوبه؟ اي م،مهرابيدو اسم شک دار

دستش    ی مامان افتاد.دستم را رو  دهيبه صورت رنگ پر  نگاهم

 ان يگو"شناسمينم"قرار دادم كه با كنار زدنم از جا برخواست و  

 .به سمت پله راه افتاد

 !مامان-
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كنم.   يرا پنهان م  ی زيچ  کيداد    يرفتارش كامال نشان م  با

 .مبل بلند شدم و دستش را گرفتم ی از رو عيسر

 ؟يدون يم ی ز يچ  کي ه؟ها؟تويمهراب ك ايبهرام  نيمامان،ا-

 !گميم شناسمي ولم كن نم-

 .كرد يام م يعصب داشت

 يي ها  يمن چه بدبخت  يدونيم  ه؟تويك  ني؟ايگي دروغ م  ی دار-

.بابام كشتن.امروزم ازي شد خواهرم،رها،ن  ديتهد  دم؟شوهرم يكش

نحس دنبالم بودن   هي.مثل سامي خودم و بچم قرار بود حذف بش

  شناسم؟ ينم  يگيبعد تو م

كه خواست برگردد   نيو هم  ديكش   رونيرا از دستم ب  دستش

 :دميكش غيج

 ..نيا هي ك گميبهت م-
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بلند در گوشم نشست كه خودم   ی اش به قدر  يليس  ی صدا

 .ب رفتمعق  دهي هم ترس

 !خانم اليل يكن  يم کاريچ-

بار   ن ياول  ی نگاه كردم كه برا  يياما با چشمان مبهوت به او  من

 .من دست بلند كرد ی رو

 .نمتيبب-

رو  همانطور دستم  و   ی كه  برگشتم  سمتش  به  بود  ام  گونه 

 :شوك زده زمزمه كردم

 من. ..رو ...زد؟-

از   يبه گوشه لبم نگاه كرد و با حرص دستمال  يظياخم غل  با

 .برداشت و گوشه لبم فشرد ز يم ی رو

 ..لوفرين ی شد ي..چديببخش -

 !عقب  ديبر-
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 .ديو مچ دستم را به سمت در خروج كش دي مامان غر روبه

با  کي  ؟يحام  ی ري كجا م- ا  ديلحظه صبر كن من    ن ي بدونم 

 ..هيك

 :ديه غرو همانطور براق شد  ديرا در صورتم كش انگشتش 

 ي م  داي روپ  ارو ي  ن يگردم ا  ي!خودم ميزنيكلمه حرف نم  کي-

 .كنم

كند.اما او    ی ملتمسم را به ماهان انداختم تا حداقل او كار  نگاه

 .بود ستادهيا شهيساكت تر از هم 

 !اسمش بهرامه -

 .به راه افتاد يباز حام يول ميستاديا مانيسرجا

 .اروي  نيا هيك نميتوروخدا بزار بب -

 .دستم را فشار داد كه آخم در آمد ی طور
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 !مونميبشه نم نيكه به زنم توه ييلحظه هم جا کيمن -

لرزان ادامه    ی به مامان انداخت اما او با همان صدا   يبرزخ  نگاه

 .داد

 .بعد دشمنش شد  ياولش دوست بابات بود ول-

شد با نشان دادن حال بد زمان بخرم؟دروغ كه نبود!من   يم

 .دميفهم يم ديبا

 ...مسر-

خود راسمتش    ي ام گذاشتم و كم  يشانيپ   ی دستم را رو  عيسر

 .كردم ليمتما

 !نم يبب ني؟بشی شد يچ-

رو  يشربت از  را  آورد  مامان  ورود  زمان  و   زيم  ی كه  برداشت 

 .گرفت م يلب ها ی جلو

 .بخور-
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 ميكه فقط خودمان بشنو  ی شد و بعد طور  رهي چشمانم خ  در

 :گفت

 !فکر كرده من احمقم-

به حرف    مظلوم ماهان مسکوت  آن  باالخره  و  نگاهش كردم 

 .آمد

 بهرام نام االن كجاس؟  نيا-

 !خبر ...ندارم-

 :گفتم عيحواسم به نقشم نبود و سر اصال

 د؟ ي شه ردش رو بزن ينم-

 گه؟ي د ی خوب شد-

كرد نگاه كردم و   انيكه جمله اش را اعتراض گونه ب يحام به

 .دادم هيبه مبل تک

 ..گهيد کمينه،-
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پاسخ  بعد ماهان  تا  ماندم  منتظر  را    يهم  مامان  او  بدهد.اما 

 .مخاطب قرار داد

 ه؟يچ شي ليفام-

م  يمانيپش مامان  چشمان  در  جرات    ي ول  دميد  يرا  هم  او 

 .كند  يحركت يحام ی نداشت جلو

 .ق يدق  ستين ادمي!ي،رزاقيرزق-

هرچه فکر    يام ول  دهيرا قبال شن  يليمفا  نيكردم ا  يم  حس

 .آمد ينم ادميكردم  يم

 :ميو با هم گفت  ميبهم نگاه كرد يلحظه من و حام  کي در

 !ن يرژ-

كش  ی رو دراز  م  دهيتخت  نگاه  ساعت  به  مضطرب   يو 

به من نداد و با رها    يعنوان اجازه همراه  چيبه ه  يكردم.حام

 . به خانه رساندمان
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افتاده و    ی در اتاق كنار  هوشي مسکن ب   ق يكه به خاطر تزر  او

 .توانستم با آن هم ذهنم را مشغول كنم ينم يحت

تلفن    کي  يحت  نکهي از ا  ينگاه كردم و عصب  لي هم به موبا  باز

 .هم نداشته ام ،گوشه تخت انداختم

دست و پا    ی خبر  يشد كه در ب  ي كم داشت سه ساعت م  كم

 .زدم يم

 .لبم آورد ی باز شدن در لبخند رو ی صدا

 ؟ يحام-

تکان سر  وارد  با  و  رو  ی اتاق خواب شد  را   ی خسته خودش 

 .تخت انداخت

مرده    نجا ي بابا،با توام، من ا  ی شد؟ گرفتنش؟خودش بود؟ا  يچ-

 ؟ی ديخواب  ينده شدم بعد تو گرفتو ز



 
695 

 

.بهرام باباشه،االن هم تهران گمينکن االن م  غي ج   غيانقدر ج-

نبوده.تازه دو   رانيمدت اصال ا  ني كرد تو ا  ي!ماهان بررسستين

  ي .باهاش تلفنراز ي سفر رفته ش  ی كه برگشته و برا  شهيهفته م

  ی به خاطر مسائل كار يهم صحبت كرد و قرار شد برگرده ول

 !رتريدسه روز  

امروز همه    نيبودم هم   دوارينشستم.چقدر ام  م يسرجا  مغموم

 .شود يتمام م زيچ

 !باطل ال يخ يزه يول

 .رو باز كن   يپاتخت ی در كشو-

 .حوصله جواب دادم يب

 ؟ يچ ی برا-

 .نق نق نکن باز كن-

 .جعبه ناآشنا نشست ی كشو را باز كردم وچشمانم رو در
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 ه؟ يچ نيا-

 .بازكن-

گو  درش گردنبند  و  كردم  باز  نگ  ی را  داخلش    نيشکل  دار 

 .شد انينما

 .چه خوشگله ی وا-

 .چشمانم تاب دادم ی جعبه در آوردم و جلو از

 .برام بنداز ايب-

 .را سمت چپ شانه ام جمع كردم و پشت به او نشستم   ميموها

 !ی ار يوقت از گردنت در نم چيه-

 .و دلم ضعف رفت ديرا كه انداخت شاهرگم را بوس قفلش

  د ي به مناسبت عضو جد  شي خواستم چند وقت پ  يرو م  نيا-

 .خانوادمون بدم اما...فرصت نشد
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حالت كه پشت به او داشتم سرم را كج كردم و چانه    نيهم  به

 .دمياش را بوس

 .قشنگه يليزم،خيعز يمرس-

 . آمد اما سرفه رها مانع از ادامه كارش شد  نييپا سرش

 رنده ي نام تماس گ  دنيكانتر برداشتم و با د  ی را از رو   ليموبا

 .شدم  رهي به صفحه خ

 بله؟-

 .كرد يدر ذاتش بود هر زمان كه صحبت م ی لوند انگار

 .زميسالم عز-

 .هست ی ا غهي چه ص  زمتيعز

 !سالم-

  خبرا؟ ؟چهيخوب-
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 .گرد شد چشمانم

 !ی زنگ نزد ياحوال پرس ی قطعا برا-

 :سر داد و گفت ی ا خنده

 !يبدون اطالع حام نمتيخوام بب يم،ميشناس يخوبه كه م-

 !يهم دم دارد،آقا حام  كشمش

جا  نيهم- بگو،من  نم  ييجا  اطالع   اميباهات  بدون  اونم 

 .شوهرم

  ن ياز ا  ی خسته شد  ديگفتم شا  يول  زميخودته عز  لياوم،م-

 .بهت بکنم ي.مثال من بتونم كمکی باز  سي دزد و پل

 .بگذارد  ی چه نقطه ا ی دانست دست رو يم

 !فقط پشت تلفن-

 .شد ی او هم جد  حاال
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 !درك ،بهی خوا  ي!حاال كه نمرميگ يم مي فقط من تصم-

ا  بدون را قطع كرد.سرم را رو به سقف    ی لحظه  تلفن  مکث 

  ".چه كار كنم ايخدا"دميرفتم و در دل نالگ

عذاب   ی گريرفتم طور د  يدرد داشتم اگر نم  کي رفتم    يم  اگر

 .دميكش يم

 .را گرفتم  نيناخنم را به دندان گرفتم و شماره رژ گوشه

 !ی شد مونيشد؟پش يچ-

 شد؟  يكردم چه م يقطع م اگر

 .امي!كجا بيپست يليخ-

بود قطعا گلدان را در سرش خورد   کميزد كه اگر نزد  ی پوزخند

 .كردم يم

تند  ی ايم- نم  س،فکر يپاساژ  خنگم  من  محافظ   دونمينکن 

 ه؟يرون،اكيب ی ايم ي! از درب پشتی دار
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  ه؟يچ ی ها برا ی مسخره باز  نيا-

 :توجه به سوال من گفت يب

دلت خواست راجب    يليمنتظرتم!خ  نميتو ماش  ازدهي  ساعت

 !ايب يبهرام و كامران بدون

 .ساعت فرصت داشتم تا به آن جا برسم کي فقط

به دنبالم    نياز مامور  يکيپاساژ شدم و حواسم بود كه    وارد 

ب چرخ  يآمد.  رژ  يهدف  شماره  و  زدم  اول  طبقه  را   نيدر 

 .گرفتم

 ؟ ييكجا-

 !تو پاساژ-

 !در،منتظرم ی جلو يبلند مشک يشاس ياك-

حام  به نام  و  افتادم  راه  خروج  موبا  ی رو  يسمت   لميصفحه 

 .نقش بست



 
701 

 

 جانم؟-

 .ديرس يبه نظر م يعصبان شيصدا

 ؟ ييكجا-

 .جواب دادن ی فرصت نداشتم برا اديز

 .داشتم د يخر کميمن -

كن  يتونست  ينم- بر  يصبر  هم  نگفت   م؟مگهيبا  دكتر 

 .استراحت

 .دميرا د  نشي ماش ی ا شهيش ی پشت در ها از

  كه دوست دارم؟ يدون يم-

 .شد ی جد شيصدا

 .به سوال من داره يچه ربط-

 .يكن يمطمئنم بعدا دركم م-
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 .دادم انيرا با خون دل پا تماس

 ..الو-

  د يبع  نيداخل ماش  وانهياز آن د  ی زي چ  چيتنگ بود و ه  وقت

 .لج كند و برود کهوينبود تا 

خواهم    يرفتار كردم كه انگار م  ی رفتم و طور نييپله ها پا  از

را به   ري آخر مس  ه يدرست ثان   ياطراف را بنگرم ول   ی مغازه ها

 .كج كردم و زود سوار شدم نيسمت ماش

 ...خانم نواب-

  افه يتوانستم ق  ي از جا كنده شد و حاال م  نيبسته نشده ماش  در

 .نميمنحوس را بب نيا

 .توام يزرنگ-

 .حرفت رو بزن-

 .گوشه چشم نگاهم كرد و پوزخند زد از
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 م؟ يحرف بزن  نيكردم كه تو ماش ی همه گانگستر باز نيا-

 .حک شد  شيرو  يو نام حام  دي انگشتانم لرز  انيباز هم م  تلفن

 بدش به من تلفن رو؟ -

 !نداره يبه تو ربط-

 ده ياز پشت سرم كش   ينگفته گوش"الو"را وصل كردم و    تماس

 .دميو به سمت عقب چرخ دميكش ی خفه ا غيشد.ج

 نجا؟ ي آمد.او،ا ياز حدقه درنم نياز ا  شتريب چشمانم

 ..تو..تو-

فر  به كه  كردم  حماقت  عمرم  تمام  را    نيا  ب ياندازه  نفر  دو 

شد   يشده،چه م  وانهياالن قطعا د  يدانستم حام  يخوردم.م

عقب   يزانيدكمه برگشت به عقب داشتم تا حداقل به م  کي

 بکشم كه در آغوش او قرار داشتم؟

   !يياحوال دختر دا -
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                           ** 

                      

 .شو ادهيپ-

ماش  آنقدری  كردم   غيج  نيداخل  كردم كه حس مي  داد  و 

 .خش برداشته ميصدا

لرز  دميترس  مي مي  ه  دميو  ا  چيولى  برای  جبرانى    نيراه 

   .حماقتم نبود

به لبم مي    باز را  افکار منفي به ذهنم هجوم آورده و  جانم 

 .رساند

 مي كردن چه؟   ميبي آبرو  اگر

 .ها را بخورد و من را ول كند نيا بي حامي فر نکند

 .خانه دراندشت مي گذاشتم نيبا طوفان قدم به ا دينبا
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هوا  بچه حتي  بود  پاك  هم حس    ييام  داشت  وجود  او  كه 

 .بهم دست مي داد يناپاك

 .گذاشته و به التماس افتادم روني را ب ميپا

  چي ي برم.ه  ديبدونم،غلط كردم بزار  زی يمن اصال نمي خوام چ-

 ...به كسي گمينم

 !حرف نزن برو جلو-

شت شانه ام گذاشت  كنم دستش را پ  ينم  يحركت   د يد  يوقت

 .و رو به جلو هولم داد

 .جلو رفتم رمي فاصله بگ  فشياز دست كث  نکهي به خاطر ا فقط

ها  نيرژ آن كفش  گو  ی با  تق  بلند،تق  خانه   انيپاشنه  وارد 

 .شد يياليو

  ي سر تا سر وجودم را در بر م  ی حس بعد  دمي د  يجا را م  هر

 .گرفت
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 .باز گذاشتم و به سمت جلو هول دادم مهيدر ن ی را رو دستم

چشمانم   ی سالن كامال مجهز و مبلمان شده جلو  ز،يچ   نياول

 .جان گرفت

   !فس فس راه نرو-

را    چيمارپ   ی پله ها  نيآمد و رژ  يكفش از طبقه باال م  ی صدا

 .رفت يباال م

 !يخوش باش-

كفش   ی حرف را زد نگاه كردم و حاال صدا  ني طوفان كه ا  به

 .كرد ياز باال نگاهم م يس قطع شد و  ك

 !ی خوش اومد-

صدا  ی طور كه  گرفتم  باال  سمت  به  را     ک يري ت  ی گردنم 

 .در گوشم نشست کشيريت
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قطرات خون مس  حس پ  ريكردم  را  با    شي برعکس  و  گرفته 

 !از حدی به قلبم برگشتند و ...بوم منفجر شد شي قدرت ب

 چگونه است؟ مُردن

 !د؟مرده ها هم زنده مي شون ايمرده ام  من

دخترك   کيو او دستانش را دور كمر بار  ديبه بابا رس  نيرژ

 .گره كرد

 خبر بود؟  چه

 .بزار طوفان مهمونمون گردن درد گرفت يصندل کي-

پا  دهيكش  ی صدا دست  دهيشن  يصندل   ی شد  و سپس   ي شد 

 .به شانه ام وارد كرد ی فشار

كردم    يبا دهان باز و حالت سکته گونه به آن دو نگاه م  هنوز

 :كه بابا گفت

 . ييرايپذ ی برا  ميريهستم بعد م گهيمهمون د کيمنتظر -
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 دادم؟  يلحظه جان م نيشد هم  يم چه

  يوقت  ديرس  يخبر به نظر م  يقسمت ماجرا ب  ني انگار از ا  نيرژ

 :كه گفت

 كامران؟   اديقراره ب يك-

 .زمي عز يفهم يم-

  چ ي ه  دنيبه شن  اقياشت   گريزدند. د  يحالم را بهم م  داشتند

 .خواست ينداشتم.فقط دلم خانه ام را م ی زيچ

 .ی بخور تا نمرد -

ل   به كه  ا  وانيطوفان  كردم.من  نگاه  گرفته  به سمتم    نجا يرا 

 .خوردم يكوفت هم نم

  ن يزم  ی مکث رو  ی ا  هيرا از دستش گرفتم و بدون ثان  وانيل

 .انداختم

 ؟يكن  يچته رم م-
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 .شناختمش يبود و من نم فيكث  چقدر

 ؟ ييكجا زمي عز يحام

  .ديچي زنگ در خانه پ ی صدا

 .اومدش ييدا-

 !باز كن -

دانستم    يكرد و من نم  ينگاه م  ی كنجکاو به درب ورود  نيرژ

 .پشت در است يچه كس

 ! كنه يچه كار م  نجايا ني ..انيكامران...ا-

و من فقط برق خباثت   ديچرخ  يم  ی آن دو سمت در ورود  نگاه

 .دميد يچشمان بابا را م 

 .اتاقم  رميمن م-

 .از كامران دور شود اما او مانع شد خواست
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 !زمي از جات عز ی خور يتکون نم-

در را باز كردند و من گردن خشک شده ام را به سمت    قفل

 .عقب چرخاندم

 .باشد ميحام ديكردم شا يفکر م اليخوش خ چه

ام را رد   هيمرد سن و سال داره آشنا و نا آشنا فرض  نيا  اما

 .كرد

 .قفل را شکست نيبابا ا ی در هم قفل شد و صدا چشمانمان

 !بهرام خان  ی خوش اومد-

هم اسم   کباري  يهم مثل من متعجب و شوك شد.من حت  او

 .باشم اش ده يد کي ام چه برسد از نزد دهي مرد را نش نيا

 !..كامراننيرژ-

آن سه   ني.چشمانم بديرس  ياو از من خراب تر به نظر م  وضع

 .نفر در گردش بود
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 !نيخشمگ يکي  ده،يترس يکي خوشحال، يکي

 ن؟ يرژ ی كرد  يچه غلط-

 .و او سر به سمت كامران چرخاند ديپرس بهرام

 :ديپرس  دلواپس 

 برم اتاقم؟-

 هيبرو!طوفان بق- اتاق هم داشت؟    نيكجا بود كه ا  قايدق نجايا

 .كن اتاق كارم ييرو راهنما

  يجمع، تنها و ب  نيشد به بهرام اعتماد كرد؟من در ا  يم  ايآ

 !به پدر خودم هم اعتماد نداشتم  يكس حت

بازوام نشست و من مثل برق گرفته ها از   ی طوفان رو  دست

 .دميجا پر

 !ست نزنبه من د-

 .ديحرص سر جلو كش با
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نداره،  ،هوای هو- كه يداشت  تيجذاب  يزمان   کيبرت  االن  .نه 

 !يمثل مرده قبرستون

 .ميايبهتر كه شکل جنازه باشم تا به چشم او خوب ب همان

 .رحمانه ادامه داد يلرزان نگاهش كردم و او ب ی چانه ا با

 .هم كردم بهت ينگاه هي ديحاال ناراحت نباش،شا-

 !وخفه ش-

 .بابا مانع از ادامه صحبت او شد ی صدا

 !طوفان بجنب-

جلو افتاد و من به بهرام نگاه كردم.هم قدم با من كه شد    او

 .لرزان زمزمه كردم

 ؟ ی ...دارليشما...موبا-

 .با اخم نگاهم كرد كه انگار من با آن ها هستم ی طور
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 ..به خدا.. من ..با-

 ؟ يهست يتو ك-

 .بود ی حال جد   نيبم و در ع شيصدا

 بدم؟  اميبه شوهرم پ  تونيمن با گوش شهيدختر..كامران.م-

 لوفر؟ ين يكن يپچ پچ م  يچ-

 :دميرا باز كرده برگشتم و توپ يسمت طوفان كه در اتاق به

 .ستي به تو مربوط ن-

 .بهرام بود كه جوش آورد نبار يا

 مگه ما؟  مييچه خبره؟مسخره شما نجايا نيبگ نيخوا ينم-

را زمزمه كرد و با دست داخل اتاق را    ی زيب چل  ريز  طوفان

 .نشان داد

 .اديب س يتو تا خود رئ ديبر-
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در سکوت   ارميرا به دست ب  يتيموقع  نکهيفقط به خاطر ا  من

 .داخل شدم

 ی مبل سه نفره قرار داشت.در فضا  يبزرگ  ري تحر  زي م  ی به رو  رو

مبل نشستم و    ی رو  شد.  ينم  دهيپنجره هم د  کي  ياتاق حت

 .گرفت ی نفر جا کيبهرام هم با فاصله 

كه از نشستن ما مطمئن شد از اتاق خارج شد و من   طوفان

 .آرام به التماس افتادم  بهي روبه مرد غر

 لطفا؟  دنيديرو م  تونيگوش-

را به   ليكتش كرد و با زدن رمز موبا  ب يرا داخل ج  دستش 

 .سمتم گرفت

مشوشش    ی عد از دو بوق صدارا گرفتم و ب  يشماره حام  عيسر

 .در گوشم نشست

 د؟ ييبفرما-
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 .نرود  رونيهق هق ام ب  ی دهانم گرفتم تا صدا  ی را جلو  دستم

 ..ي..حاميحام-

 ام ي لحظه جواب منو بده..من زود م  کي..يجان..جانم..كجا رفت-

 .آروم باش ي.جانِ حام شتيپ

 .د يلرز ياو هم م  ی صدا

 ..بابام زنده اس يو طوفان ...حام  نيرژ-

 :گفت تينشد و در نها دهيشن ييلحظه صدا  چند

 ؟يچ-

 ...دونم يسمت لواسون هست...من نم نجايا-

  رد يهم سوزناك هق هق كردم كه بهرام خواست تلفن را بگ  باز

 .تا آدرس دهد
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اگه   يباشه؟حام  ا يب  ن،زوديرژ  ی به بابا   دميمن تلفن م  يحام-

 ؟ يچ نمتينب

انقدر مزخرف نگو،اصال نترس خب؟    لوفريدستم بهت برسه ن-

 مراقب خودت و بچمون باش،خب؟تلفن رو بده 

 .بهم رفت و زمزمه كرد ی چشم غره ا  مرد

 ..ديكن  ادداشتيبده من دخترجون.الو...سالم.. -

كلماتش در اتاق به شدت باز شد و بابا و طوفان در قاب   انيم

 .در جا گرفتن

را از    ليكه طوفان با ضرب موبا  دمياز حضورشان كش  يغيج

 .دست بهرام گرفت

ازپشت تلفن بلند شد و او تماس را   يحام  ی ها   اديفر  ی صدا

 .انداخت نيزم   ی شکسته را رو يگوش تيقطع كرد.در نها

 چه خبرته؟ -
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 .ديرو به طوفان توپرا بهرام  نيا

 .رونيطوفان برو ب-چگونه خود را از مخمصه نجات دهم؟    حاال

 !ييدا-

انداخت و باز جمله اش را تکرار    ينگاه  زياز پشت م  كامران

 .كرد

 :اتاق كه بسته شد و بهرام گفت در

  داره؟  کاريكجاست؟با تو چ  نيرژ-

 .آتش زد و خونسرد نگاه كرد  ی گاريس بابا

 م؟نظر يدي رس  نجايشد كه به ا  ي.خب چميرس  يهم م   نجايبه ا-

  لوفر؟ين هيتو چ

 .چشمان اشک بار نگاهش كردم با

 !خوام برم يست،مياصال برام مهم ن-
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 :به ساعت انداخت و گفت ينگاه  مضحکانه

 نه؟ اي يبا بهرام آشنا بش ی !فرصت كردميريزوده كه،با هم م-

 :نکرد خودش ادامه داد فتاياز من در  يپاسخ يوقت

 .گمينداره،خودم برات م  ياشکال-

بهرام دوستا  من بود  ی برا  يخوب  ی و  تو  م،هريهم   کي  ی دو 

 بهرام؟  ادتهيرشته و دانشگاه.

 :پاسخ داد يو عصبان  ديبه صورتش كش يدست مرد

 ؟يبرس ی خوا يم يبه چ-

گفتم،اون زمان    ي.داشتم مميرس   ي عجله نکن به اونجا هم م-

موقع  ميداشت  يفرق  کيفقط   لحاظ  هر  از   ی بهتر  تيبهرام 

.من با خواهر و مادرم با هم تو  يچه خانوادگ  ي داشت چه مال

  ک يو بهرام با خانواده اش تو    ميكرد  يم  يآلونک زندگ  کي

 !قصر
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من مثل قصر    ی نه!برا   نجاهايمثل ا  يفکر نکن  گميكه م  قصر

 .تر کي ما كوچ ی بود.وگرنه از خونه ها

 .ديكوب يآتش زد و قلب من در حلقم م  ی گاريس  دوباره

  ن يكالس ها باهامون مشترك بود.همچ   يتو بعض  ی دختر  کي

 بهرام؟  ادتهيبرات بگم خوشگل و خوش بر رو.

 .را به سمت او چرخاندم سرم

 !خفه شو-

 .چه خبر است  دميفهم ينم چرا

چقدر خوشم   ني. به بهرام گفتم من از انيبه من نگاه كن،آفر-

 ادته؟ ي يگفت؟خودت چ يچ  يدون يم اديم

 .دانستم ي االن نم ياسمم را هم حت من

 :نکرد و ادامه داد افت يدر يپاسخ
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،ا- گفت  تحق  نيبرگشت  تو!  به  چه  م  ريو  حرفش    ي از 

نگام هم    گهيد  ي نکردم و خواستم حت  ي.اون روز توجهختير

 داشتم؟ يگفت،من چ يم فته،راستيبه اون دختر ن

 :ديكش  ادي به حالت پرخاشگونه سمت بهرام فر کهوي

 !تو ربط نداشت ،بهيرو بگ  نيا يتو حق نداشت يول-

بو  حالم م  گار يس   ی از  بهم  ب  يداشت  او  و  مالحظه   يخورد 

 .را آتش زد ی گريد

گرفتم به خودش بگم.   مينشد فراموشش كنم، نتونستم. تصم-

داد.اگه    جهي نت  کبار يراهش رو گرفتم و باالخره    ی چند بار جلو

م نم  يچ  ي دون  يبگم  هم  باز  كه  با  يدون   يگفت  برگشت   !

 ؟ ی دار يپوزخند گفت، چ

 .زد گارشي به س ی تر قي درد پوك عم  با
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وقت- بودم  زندگ   ياحمق  برات  من  گفتم   يبهش 

كه من دوست    نهيا. مهم  يحسرت به دل بمون  زارم يسازم،نميم

 .دارم

 .شد و پوزخند زد رهيچشمانم خ به

كنه. باز چند بار    دايپول پ   ديكش  يبود، بو م  ی نگاهش ماد-

 !سر راهش رفتم و باهاش حرف زدم تا قبول كرد فکر كنه

 .روشن و كرد و به سمت بهرام آمد گاريس کي

  ر يخوبش مونده.بگ  ی نه؟تازه قسمت ها  دهيها برات جد  نجايا-

 .بکش

 .گم شو اونور-

 .و او ادامه داد دميدردناكم كش  ی را به گلو  دستم

ا  کي- بدون  ارتباط    نکهيهفته  در  باهاش  بدم  بهرام خبر  به 

 ...نکهيبست تا ا يبودم، داشت كم كم بهم دل م 
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 .دمي پر شي انداخت و من از صدا زي را روز م   فندك

ا-  خ  نکهيتا  زمان  عقدشه.اون  مراسم  گفت  از    يليبهرام 

باهاش دعوا كردم و گفتم، مگه من   يدستش ناراحت شدم،كل

 .گذشت ؟ ينبودم به من بگ قي انقدر رف ستم،يداداشت ن

نبود و چند روز  اون تلفن  اون دختر    يم  ی موقع  از  شد كه 

 .نداشتم ی خبر

شد.روز مراسم شد و منم كه    ينم  داش يدانشگاه هم پ  يحت

 .ميبه شادوماد كمک كرد ميصبح رفت  ق،ازيخراب رف

عروس و داماد.هنوز   يصندل  ی رو به رو   سادميسفره عقد وا   سر

كه اون بله رو گفت،بهرام تور رو   ن يچهره زنش معلوم نبود.هم

 .زد باال

 ي را محکم م   شي شدم كه پلک ها  رهي به بهرام خ  يچشم  ريز

 .فشرد
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 .كردم ينبود همون جا سقوط ماگر ستون -

 !كه من دوست داشتمش ی بود؟همون دختر  يك يدون يم

زانو اش   ی من آمد و به حالت خم شده ،دستانش را رو  سمت

 .گذاشت

 !الياسمش رو بهت گفتم؟فکر نکنم.ل-

 .ديچ ياسم را به زبان آورد در گوشم پ يوقت  شي صدا پژواك

 ما..ما..نم؟ -

خوردم    يكه قسم م  ی ا  نهيق كسر داد و من با بر   ی بلند  خنده

 .ام،نگاهم كرد  دهيتا آن روز در چشمانش ند

 !بتيبله، مامان جون پاك و نج-

 !تمومش كن كامران-

كرد   هردو نگاه  خشم  از  شده  سرخ  بهرام  بدون   ميبه  بابا  و 

 :به او حرفش را ادامه داد يتياهم
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به شوهرت بله   ي عقدت،وقت  ست؟روزيصحنه برات آشنا ن  نيا-

كه    کمي  ؟هوم؟حداقليداشت  يسابقش اومد.چه حال   ،زنی داد

 .كردم من اون روز يچه حال ي!ولميبود هيشب

تو چشم شد  خالصه آن  ميبا هم چشم  پر  يو   ي ول  د يرنگش 

  ی لبش نگه داره.چشما   ی زرنگ بود كه لبخند رو رو  ی انقدر

م خوشحال  ديدرخش  يبهرام  م  ی ،طور  ياز  و    ينگاهم  كرد 

 ال ي من سکوت كردم!ل  يعکس العمل از من بود.ول  کي  منتظر

زن هر    نيا  دميداد.فهم   يتکون م  يمدام سرش رو به نشونه نف 

بهم   قميبودم كه هم رف  يداده.حاال من كس  ی ما رو باز   ی دوتا

زد    يم  کينارو زده هم عشقش!چند وقت همزمان با ما دوتا ت

 !شد اون ييبود و انتخاب نها شترياون پولش ب  يول

  ز ي م  ی از رو  يآب  وانيكه ل  ديدر صورتم د  ی زيدانم چه چ   ينم

 .گرفت ميلب ها ی پر كرد و جلو

 بهرام؟  ادتهي!ی تا آخرش بشنو ديبخور،با-
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گفت  ی د يروز كش   کي كنار  رو  د  يمن  از زن من   گهيتو كه 

فکر كردم،چقدر ما دوتا    ی زيچ  کيفقط به    اد؟اونيخوشت نم

 !ميساده ا

 .زد يتو تا لحظه آخر داشت تو بغل من الس م  زن

  ن يالفاظ ا  نيجدا كردم و با درد چشم بستم.ا  وانيرا از ل   سرم

 حرف ها همه راجب مادر من بود؟زن خودش؟ 

برات    ی گر  يچه هوچ  ادتهيهستم ها!  يلميمنم خوب ف  يول-

من حکم زن داداشم رو    ی كردم؟بلند شدم داد زدم، زن تو برا

 ی به ناموس خودم چشم داشته باشم؟با قهر و دلخور  اميداره، ب

 !ازت جدا شدم.اما كارم، كارساز بود

زد  چند زنگ  بهم  بعد  گفت  ی شب  منتظرم  يو   يم  ،يشام 

 .يكه رفع كدروت كن  ی نفر رون،سهيب ميبر ميخوا

 فرصت كه با کي و تو  ميشب رفت اون
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 !تنها شدم به التماس افتاد  اليل

ند  افشيق م  ،خودشی د يرو  خواست   يرو مثل موش كرد و 

آتو رو    نيكرد،همچ   ينزنم، بد اشتباه  يوقت به تو حرف  کي

از دروغ متنفره    ی انداخت تو دست من! آخه تو بهش گفته بود 

ا تر  نميو  آت  نش يبزرگ  روز شدم  اون  از  گفته.  بهت    ش ي رو 

 ..شي زندگ

و خواست به سمت در برود.كاش   ستاديحرف اش بهرام ا  انيم

 !برد يمن را هم م

 .گوش كنم اتت ي ندارم به جفنگ ی عالقه ا-

 !سرجات  نيبش-

و   د يكش  رونينداد و در را باز كرد. بابا كشو را ب  يتياو اهم   اما

 .ام را از كار انداخت  ياتيح  دم،عالئمي كه در دستانش د  ی زيچ

 !كردم کيشل ی تکون بخور-
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 ..با..با-

 !تو ساكت-

را    با او  همان اسلحه در دستش به سمت بهرام رفت و كت 

 .مبل انداخت ی و رو ديكش

 !برسم ميدوست داشتن  ی خوام به جاها ي!منيبش-

  ي كه آخر هفته  ها خراب م   م يبرنامه داشت  ی هفته طور  هر

 .شدم تو خونشون

 .زدن هم نداشت  کيجرات ج  يحت اليل

ا   دوباره  چشمانش    يطانيش  ی خنده  در  لذت  برق  با  و  كرد 

 :گفت

ساده رو    نياز قبل هم لعبت تر شده بود المصب،تا چشم ا-

بار مادرت رو   نياول   يدون  يرفتم سمتش.م  يم   دميد  يدور م

 !سقف خونه شوهر احمقش ريز   دم؟يكجا بوس
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 !ي عوض کهيدهنت رو ببند مرت-

جا  بهرام از  به   زيخ  م ين  شي خواست  را  اسلحه  سر  كه  شود 

 .سمتش نشانه رفت

 !بتمرگ -

او پدر    ي كند ول  يم  يني بدنم سنگ  ی كردم سرم رو  يم  حس

م  يب كش  زجر  را  من  چه؟من   يرحمانه  من  به  اصال  كرد. 

 هستم؟ زيو تهوع انگ في كث ی ماجرا نميا ی كجا

 يمخف  ی جا  کي   واريدوتا د  ني تو آشپزخونه ب  ادته؟ يخونتون  -

دست   ريبار مثل بره ز  نيداشت،چه كارا كه اونجا نکردم من.اول

 .بزنه غيتونست ج ينم يول د يلرز يو بالم م

  غ يكه ج  ی مادر  ی گذاشتم و به جا  ميگوش ها  ی را رو  دستم

 :زدم  ادياش را در گلو خفه كرد،فر

 .خوام بشنوم يساكت شو،بسه،نم-
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  ن يي پا  ميگوش ها  ی زانو زد و به زور دستانم را از رو  ميپا  ی جلو

 .آورد

 !گهيد  ش يبزار خوب بشناس ؟يكن يچرا مقاومت م -

 .ی كامران به دختر خودتم رحم ندار يف يتو چقدر كث-

و او ظالمانه   دمي لرز  يم  ديدستان پدرم مثل ب  انيمن م  حاال

 .داد يكار خودش را ادامه م

برا- شب  تهد  نکه يا  ی همون  نفهمه  قبول    دمي بهرام  رو 

تونستم بگم زنت من رو   ينداشت! من سه سوت م  يكرد،راه

 ي كرد. حاال شرط چ  يحرف اون رو قبول م  ياغفال كرده، ك 

 !بهم حال بده اميبود؟ هر هفته كه ب

  ده ي سفت چسب يدستم را خواستم از دستانش بکشم و ول  مچ

 .داد  يو اجازه نم

 .توروخدا ولم كن،بسه بابا،بسه-
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ن  جسمم رو  اوردي تاب  از  رو  ی و  و  سرخورده    ن يزم  ی مبل 

با مشت ها به سرشانه   فميضع   ی افتادم.جنون چگونه است؟ 

 .و خود را در آغوشش انداختم دمياش كوب

 :گفت  يرا م شي اكنار گوشم حرف ه قا يدق حاال

ه- نفهم  چيتو  ز  ی ديوقت  غلط  ريزنت  چه  خونت   يسقف 

با كرد  اصرار  مامانم  زمان  همون  بگ  ديكرد!تو    رم،قلبش يزن 

. تو  نميرو بب  تي قبل مرگم عروس  ديگفت با  يمشکل داشت، م 

 ياز هر لحاظ اك  ي كرد،ول يم يدختر تنها زندگ  کيمحلمون 

 بود. 

خائن نبود.سه سال گذشت ،مهران كمکم كرد    نهيحداقلش ا

 الي بگم كار من با ل   نمي اون فالكت خودم نجات بدم.البته ا  از

 گه يبود كه د  ني كه با قبل داشت ا  يتفاوت  کي   ي تموم نشد.ول

گفت شوهرش براش كم    يخودش هم مشکل نداشت.آخه م

 .زارهيم
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رس   ی محتوا حلقم  به  ام  عق  دهيمعده  از    يزدم.باباعصبان  يو 

 .اتاق برد يبهداشت  سيبلندم كرد و داخل سرو ني زم ی ور

 !توله پس انداخته واسه من-

زرد آب باال آوردم.كاش    يدر معده ام نبود و فقط كم  ی زيچ

 !مسخره را  شينما نيشد تمام كند ا يم

 .دي داد كش ييهمان دست شو از

كرد كه   يپاش رو كم كم به قمار و الکل باز كردم.قبول نم-

 يرو گناه م  زيكه همه چ   يخانواده مذهب  کيالمصب،آخه تو  

كردند.وقت    يدونستن بزرگ شده بود و به قول خودش آقش م

رس كردنش  م  د،حااليحذف  م   يفقط  و  باخت.انقدر    يخورد 

 ابر زنش مونده بود.اما من حاال دو بر  کيفقط    گهيباخت كه د

 .داشتم ی بهتر ياون وضع مال
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جان نداشتم   ی انقدر   يو من حت  ميآمد  رونيب  ييدست شو  از

رو بنش  ی تا  جلونميمبل  كردم.حام  ی .همان  سقوط  ام    يدر 

 ؟ ييكجا

   ..من زن دارم و دنينفهم الي وقت بهرام و ل چيه-

 .خالص را زد ري چشمانم ت خيم

 !بچه  کي-

خواست   يدلم م  يام نشست و حت  نميقفسه س  ی رو  دستم

گلو  نيا دور  از  هم  را  كنم.ا  ميگردنبند  مخاطبش    ني باز  بار 

 .بهرام بود

كار- بش  ی من  ب  يكردم كه ورشکست    ک يزندان!تو    يفتيو 

بدبخت شد   هيالکل باخته  م  ی مال  روز  هر  زنت  خواست   ي و 

 .رميطالقش رو ازت بگ
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را  طتيخاطر شرا  به .عده  نيداد و طالق گرفت  ی زود دادگاه 

مالقات تو.اون    م ياش كه تموم شد باهاش ازدواج كردم و اومد

نخواست كار    رياما تقد   ديرس  انيروز از نظر من انتقام من به پا

 !من تموم بشه

 :سرخوشانه گفت ی داد و با خنده ا هيتک زشيبه م  سرحال

 !دوماهه باردار بود  اليل-

 .ختير قلبم

نم  لوفرين- رو  رعنا  بهرام    ،رعنايشناس  يتو  مرده  و  كشته 

ه اون   چيبود.بهرام  همون  هم  آخرش  نداد،  رو  بهش  وقت 

 !رو صاف كرد،چون من كمکش كردم  اشينجاتش داد و بده

 .رفتن راني انداخت به بهرام و از ا خودشم

 .دست من بزرگ شد ريكه ز ی و بچه ا الي موندم و ل من

 .آمد  يدر م مياز قعر چاه صدا انگار
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..ها؟ چشمان بهرام هم ه؟ي..بابا..؟بچه ...ك؟آرهيگيدرو...غ ....م-

 .ختير  يگرد شده و شر شر عرق م

 كامران؟ يگيم يچ-

 !سالش کي پسر من سه سالش شد و دختر بهرام -

 .دميخودم را جلو كش  بت يدست و پا با مص چهار

 ؟ ي..دخترش..چه؟يپسرت..ك-

 .چانه ام قرار داد  ري نشسته و او دستش را ز شيپا ی جلو

نواب   گه؟طوفانيد  ی ديسوال فکر كنم خودت فهم  يکي  نيا-

 !پسر من،تو دختر بهرام 

 :دمي وار پرس لکنت

 !..با..ما..ها ی ..كردکاريچ-

 مردم؟  يگرفت؟چرا نم يخدا جانم را نم چرا
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 :خودش ادامه داد ی به سوال من نکرد و باز برا يتوجه

ك   نيا  يقربان  يدون  يم- با   يماجرا  بدبخت!من  مژگان  بود؟ 

! آدم شد  ديرو فهم  زيخودم زنم رو كشتم چون همه چ   ی دستا

 !گهي م  کهيمرت نيكه به ا  ديمن و هر روز تهد ی برا

 .فتميگذاشت ب يآن مثال پدر شد و نم  ی ام بند مشت ها قهي

جون - جلوم  باز  چشم  با  سرش،  تو  زدم  گلدون  با  بار  پنج 

 .ادمهيداد.هنوز چشماش 

 .خونم چالش كردم اطيروز تو ح  همون

پ   سه خواستگار  يحام  ش يسال  به  تياومد  تو  نبود  .قرار 

 .يبرس يبه راحت  ی خوا ي كه م يهركس

 !دانستم يگرد شد،من نم چشمانم

 ی كشور  شده بود تو  هيمن ردش كردم،شانس من بورس  يول-

 !شد باخسرو،برادر رعنا هي.همساومديكه به كار من م 
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 !گهيوجود نداشت د  يياون زمان رعنا البته

شدم،با    يم  يزندگ  رانيا  ن يرژ دمخور  كرد.باهاش 

 .مرگ مادرش رو داشت  ينقشه!افسردگ

 يكس   ی برا  ختمي سرتا پاش محبت ر  يدونستم ول  يكه م  من

گفت مادرش  مرگ  داشت!از  پدر  محبت  عقده  عشق  كه  ،از 

 .باباش يافالطون

معرف  خودم بهش  واقع  يرو  با  نه  .بهرام تيكردم،البته 

كوب  اليدم،ليكوب خوب  دميرو  به   ياز  زدم  گفتم،نمک  رعنا 

باباش رو   ی كرد  يكه ولش م  ی زخمش و مرهم گذاشتم انقدر

فهم  گه يكشت!د  يم كن  د  کيباباش    دي فکر  هم    گهي دختر 

 !داره 

 .آزرد ي خنده اش روحم را م ی صدا

شد،ا  يول- منم  عاشق  خوبم  شانس    ی زي چ  کيباز    نجاياز 

 ي ضربه م  شتريبهرام بود حتما ب  يدختر اصل  نيقلقلکم داد.رژ
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م اگر  تخت    ديفهم  يخورد  تو  اومده  همسن   يکيدخترش 

 .خودش

ها  ی صدا نفس  خس  سمت    ی خس  آن  به  را  سرمان  مرد 

قلبش گذاشته و با چشمان از    ی چرخاند.بهرام دستش را رو

 .كرد يحدقه در آمده نگاهمان م

 .....بسهرهيم يداره..م-

 :گفت دي كه كش يقينگاه كرد و با نفس عم سنگدالنه

 ..بودم.اما زوده ی روز  نيچقدرمنتظر همچ-

 .شتزبانش گذا ري ز يبرداشت و به سخت زيم  ی از رو يقرص

 ؟يش ينوه دار م ی دار ی دي قلقلک اومده؟شن  رتتيرگ غ -

 :دست من را نشان داد و گفت با

داره    يچه لذت  يدون  يدخترگلت.نم  يکينه ها.اون    يکي  نيا-

 !سه بار بابا شدن اونم از سه تا زن مختلف 
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 مال بابا بود؟ نيتو شکم رژ  بچه

بودم كه    دهيرا شن  ييزهاي. چديلرزيبدنم از شوك وارده م  تمام

 !قابل درك نبود ميعنوان برا چيبه ه

 .باور كنم توانستمينم

 خواب بود...خواب كه  کيمانند   زي چ همه

افتاده و سردرگم  ر يوحشتناك كه انگار درونش گ  ي...كابوسنه

 .شده بودم

كه مانند   يدروغ  کردم؟يم  يدروغ زندگ  نيسال بود كه با ا  چند

چند سال داشتم    نياكه در    يبه تمام لحظات خوب  يخط بطالن

 .و رو كرده بود  ريرا ز ميهمه زندگ  يشده و در آن دهيكش

وخامت    لرزش  به  جسمم  و  روح  حال  كه  بود  گواه  دستانم 

 .روديم
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تا همه    زدمينم  اد يانگار گم شده بود. گمشده بود كه فر  ميصدا

شده و دروغ گفته   رهي همه مدت در چشمانم خ  ن يكه ا  ييآنها

 .بودند را رسوا كنم

 !شدم،كاش يكر م شكا

انتقام من رو پدر و مادرت شروع كردن و تو با شکستن غرور  -

 !يختي ر زميه  شي آت  نيپسر من تو ا

كنه من    يكه پسر منه و فکر م  دونه يطوفان هنوزم نم  گرچه

 .بود نيقرار هست تو رو بهش برگردونم!آخه شرطمون ا

 گهيد  يکي  ی شد كه برا  يمثل خودم احمقه،عاشق كس  پسرم

 .زد يله له م

نم  البته ،آخه   يدون   يتصادف رهام هم خواست خودش بود 

چقدر از اون به قول خودش مگس مزاحم حرص داره كه وسط 

 .ديو نوشش رس  شيع
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 .رفت يم شي برا يزمان کي شدم كه جانم   رهيخ يكس به

 دونه..پسرته؟  ي...نمی چطور-

دونن، طوفان بچه خواهرمه، به اسم   ينم  هيهمونطور كه بق-

شدن و من   ياون و شوهرش شناسنامه گرفتم! اونا بچه دار نم

بچه   عنوان  ول  ميتيبه  دادم.  دن  يبهشون  به   ا ي عمرشون 

ماه مردن.  و  كردن  مخف  ت ينبود،تصادف  رو  كردم    يطوفان 

 !شد يرفت، مرگ مژگان هم معلوم م ي چون اگر لو م

به  چشمان نفسش  و  بسته  پا  يسخت  بهرام  و    يم  نييباال 

  نيا  يحت  گري. د دميترس  يشد.حاال عالوه بر شوك و بهت م

 .توانست به من كند ينم يمرد هم كمک

دستگ  كامران كه  همانطور  و  رفت  در  پا  رهيبه سمت   ن يي را 

 :د،گفتيكش
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تو    نکهيرو در حق پسرم بکنم،با ا  ی پدر  نيوقتشه حداقل اول -

 !يست ي اون لقمه مال براش ن گهيد

م  چه گذاشتم   يبودم،نم  ي خواست كند؟من مال حام  يكار 

 .ها به خواسته شان برسند نيا

 ي شانيپ  ی رو  روني از سمت ب  ی اتاق را باز كرد و اسلحه ا  در

 .اش نشست

 !طوفان-

پر  نيا ه  شانيمرد  نشسته  خون  به  چشمان  با  آشفته   چ يو 

 يام.كامران سع دهيبه طوفان نداشت كه تا به حال د يشباهت

 ...لبخند بزند تا آرام شود اما شي كردم به رو يم

ا  يكن  يم  کاريچ- پا  ني طوفان؟  حرف    ن ييبنداز  هم  با 

 .مال خودته،تموم شد گهيدختره د ن يا نيم؟ببيبزن

 .طوفان من را هم از جا پراند اديفر
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 ؟ی من بود  ی خفه شو!تو...تو..بابا-

اوگذاشت و طوفان تخت    نهيس  ی ملتمس دستش را رو  انكامر

 .دي اش كوب نهيس

 ی ا يعوض  ني...مادر من رو به خاطر ام؟تويك  ه؟منيمژگان ك-

پنج بار با گلدون زدم تو    يگي...تازه با افتخارم م ؟يدورت كشت

 سرش...آره؟ 

 ..خب؟ دميم ح ي...من برات توضنيپسرم...بب-

محافظت    ی پشت سر چسباندم و دستم برا  واريرا به د  خودم

كردم.   يشکمم نشست. الل شده نگاهشان م  ی رو  نمياز جن

گذاشت    يمقابلم م  يروان  نيدم؟ايد  ي را نم  يحام   گر يد  يعني

  جان سالم به در ببرد؟ يكس

 !جواب بده ريجنازه مژگان كجاست؟...خفه خون نگ-

 !ی كرد يم ي..كه زندگی تو خونه ا-
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.چند لحظه نگاهش  نميتوانستم بب  يا مبرآمده اش ر  شاهرگ

 .ديبعد با پشت اسلحه در دهانش كوب ی ا هيكرد و ثان

 .ستاديسرش ا  ی شده و او باال  نيپخش زم  مي پاها ی جلو بابا

 ؟يعوض ی كجا..چالش كرد-

نشن   يجواب لگد  يد،عصبانيكه  پا  با  و  كرد  پدر    ی اش  نثار 

 .خودش كرد

 !جواب بده-

 .نشست مي گوش ها ی و دستم رو  دميترس يم ادشيفر از

 ..درخت..توت ريآخ..ز-

 اني م  نيو رژ  ديچي در راه رو پ  ی شتاب زده ا   ی قدم ها   ی صدا

 .شد  انيقاب در نما

 !كامران...طوفان..چه خبرتونه-

 دختر االن خواهر من بود؟  نيا
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 .انتقام خودش را فروخت ک يبه خاطر  حانهيكه وق نيهم

 .ردي جلو آمد و خواست دستش را بگ نيرژ

 !احمق؟ول كن!ول كن يكن  يم کاريچ-

 يغيهمه را پراند.از اعماق وجود ج   ري ت  ی صدا  ه يصدم ثان  در

 .كه تلوتلو خوران عقب رفت نگاه كردم ني و به رژ  دميكش

 .....بابانيرژ-

شمکش  كه در ك  ی ريشد.ت ياز صحنه مقابلم جدا نم چشمانم

با بهت به   نياو را كشت؟رژ  يعنياز اسلحه طوفان خارج شد  

 .زانو افتاد ی شکمش نگاه كرد و رو

كرد.   يرا صدا م  نيكرد و زمزمه وار اسم رژ  يباور نم  بهرام

چشمان مبهوتم حركت دست كامران را دنبال كرد تا اسلحه  

 ن ي خواست بکند؟هم  يكه از دستش افتاده را بردارد.چه م  ی ا
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انگش سمتش  كه  به  طوفان  سر  كرد  لمس  را  اسلحه  تانش 

 راه افتاد.چه شد؟ ميپا ی بعد خون جلو ی ا  هي و ثان د يچرخ

 !با...با-

بود پس چرا جواب  چشمانش  ان يداد؟آن شکاف م  ينم  يباز 

  ه يزدم،اول آرام و ثان  شيكرد.باز صدا  ياش چه كار م  يشانيپ

 .را شکست اليسکوت و مي ها غيبعد ج ی ا

لرزانم خون ها را لمس كرد و جلو رفتم. داشت نگاهم   دست

 .كرد يم

 با..با؟...بابا جونم؟-

ها منتظر جواب   وانه يصورتش را لمس كردم و مثل د  شي ر  ته

 .ماندم

 .ديبابا...جواب بده؟بابا ...ببخش-
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كرد.   يو نگاهش م  ستاده يسرم شوك زده ا  ی هم باال   طوفان

 كارش را؟  كردي باور نم

 .گذاشتم و هق زدم مياهاپ  ی را رو سرش

 ده؟ي چرا جواب نم-

و   ن يو او سرگردان به رژ  د يسمت بهرام مبهوت چرخ  چشمانم

 .كرد ي كامران نگاه م

اگر محل خونر  دهيشن است.با   يرا فشار ده   ی ز يبودم  خوب 

 :را فشار دادم و گفتم  شي دستش رو

خونه قرار مسافرت   ميشه بابا.باشه؟ اصال رفت  ياالن قطع م-

 شه يبابا! نم  شمي چاق م  يليخ  ازين  يعروس  ی . من براميزاريم

اون گردنبندت    رن؟باباياومد مراسم بگ  ايبچه من به دن  يوقت

 .كردم تو اتاقته زشي تم ،براتيبه گردنت داشت شهيكه هم

 .خونه به عمو احمد بگو برام كاك بخره مي باشه رفت  ادتي
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 .دميزدم و صورتش را بوس  هق

بچه    ادتهيخب؟  يكنم خوب بش  يبوست م  ني سردته بابا؟بب-

 بوسم كن؟ يگفت يكه بودم م

ادامه   ميرا پر كرد اما من به حرف ها  ميگوش ها  ريآژ  ی صدا

 .دادم

د- من  دارم،م  يسوش  گه يبابا  ها   شه يدوست  جمعه  منم 

م   شهي هم  ازي؟نی ببر رو  جا  يدلم  باهم  چرا   يي سوزوند.ما 

 م؟ ينرفت

ام بود؟چه    يخواند،حام  ياسمم را فرام  اديكه با فر  ييصدا  نيا

 !آمد  ريد

شانه اش بگذارم تا بلکه بتوانم بلندش   ر يكردم دستم را ز  يسع

 .كنم

 !ي نيخودت كمکم كن بابا،چقدر سنگ-
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 .بلند شو-

ندادم و او باز جمله اش را تکرار كرد،چرا    يت يطوفان اهم  به

 د؟يلرز  يم شيصدا

 .زانو ام افتاد  ی و سر بابا از رو  ديمحکم بازو ام را كش يدست

 ..ولم كن..بابا-

 !فت يراه ب-

جان    ي. من حتستاديبلند شد و مقابلمان ا نياز كنار رژ  بهرام

 .طوفان كثافت دور كنم نينداشتم تا خودم را از ا

 .ستيخوب ن ؟حالشی دختر دار  نيبه ا کاريچ-

. ميد و از اتاق خارج شدپرت كر  ی دست محکم او را به كنار  با

ا از  تا  پ   ي زندگ  ني چرا من را هم نکشت  بار نجات    داي نکبت 

 كنم؟

 .رفت  يم  ياهيكرد و چشمانم س   ينم  ی اريتنگ شده ام    نفس
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 !لوفرين-

 ي .تند قدم برمدميشن  يرا هم در خواب م  يحام  ی صدا  حتما

 .ديكش يم ني زم ی من را رو  باي داشت و تقر

  ي خنک  ميدور گردنم حلقه شده و با باز كردن در نس  دستش

 .صورتم را نوازش  كرد

 !عقب...وگرنه كشتمش ديبر-

جانم از هم فاصله گرفت و تنم را كه فقط به   يب  ی ها  پلک

را جلو بود  بند  او  در    ی قدرت دستان  داد.رنگ  قرار  خودش 

 .ديكش ادينمانده و ماهان فر  يصورت حام

 !ی زبه نفعته اسلحت رو بندا-

را   ريشد و درد تصو  ي فشرده م  جگاهميگ  ی سرد رو   ی ا  لوله

 .من بود يزندگ يمَرد آشفته حام   نيكرد،ا يتارم

 .شد يخم و او با دست مانع از سقوطم م ميها زانو
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 .کهي ولش كن مرت-

 :لب اسمش را صدا زدم ريز

 !يحا..م-

 .فاصله  نيچه برسد به او با ا دمي هم نشن  خودم

 !ايكنم...جلو ن يجفتمون رو خالص م اي ميبر ديزاريم اي-

م  جمله از  من  و  زد  داد  را  ها  انيآخرش  بازم    مهين  ی پلک 

 .من است  زي با شوهرعز دميفهم

ت  دست رو  ديكش  يم  ر ي چپم  گردنم  نم  ی و  قرار  ام    ي تنه 

سو و آن    نيمن را به ا  يجان مانند عروسک  يگرفت.كرخت و ب

 .خود راه باز كند ی تا برا ديكش يسو م

 !سردش شده است حتما ميبابا
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حام  فاصله با  اسلحه   يمان  دو  هر  و  شده  قدم  ده  ماهان  و 

  د ي بار  يمن بود.از تمام حاالت طوفان ترس م  ی ،سرشان به سو 

 .را نشانه گرفت يو لحظه آخر حام

 !برو عقب -

 !د يرس ي اگر به خواسته اش م مردميم

 ي کيري ت  ی ماندم.صدا  جا هم خدا لطف كرد كه زنده   نيهم   تا

 :يدر گوشم نشست و بعد از آن داد بلند حام

زن من رو ول كن با خودم   يگ ي اگر راست م  ،ی جرات ندار-

 .طرف شو

 دي بع  زي چ  چ يجنون گرفته ه  نيكرد، از ا  ياش م  يعصب  دينبا

 .نبود

 :ديشال به گوشم چسباند و خشن غر ی لبش را از رو طوفان

 .كنم يم ي بگو بره عقب، تو مغزش خال-
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كرد در حال    يزبان در دهانم خشک شده، فکر م ديفهم  ينم

 .با او هستم ی لجباز

 ان يكه از م  "يآخ "شده و با    اد يگردنم ز  ی دستش رو  فشار

 .دمي د،ناليپر رونيترك خورده ام ب ی لب ها

 .دستش را چنگ زده و به تمنا افتادم ساق

 ...كار ..نداشته باش..توروخدايبه ..حام-

 .سر اسلحه را سمت او گرفت اد يزد و از حرص ز ی ا قهقه

 .نه...نه-

رد   يگوش حام  خياز ب  رشيت  اده يسوم از دهانم در نم  "نه"

 .را شکافت ميمن گلو ی ها غيشد و ج

 !چه  ديكش  يخودش را كنار نم اگر

 .كردم يرا خودم هم احساس م  نينبود و ا ی بدنم عاد لرز
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ترس  با و چشمان  برگرفت  در  را  ،دستم شکمم  هق    ده يهق 

 .هم حركاتم را دنبال كرد  يحام

دستش    ی گوش ماهان زمزمه كرد و او با تکان سر  ري ز  ی زيچ

 .آمد نييپا

 :شده ،با اشاره به اسلحه اش گفت خم

 !!..حاالنيزارم زم ي...مياك-

همزمان و   کيدو شل  ی وصدا  دميرا به سمتمان د  يحام  زيخ

صورتم    غيرا شکست وبا ج  اطي ح  ی پشت سر هم سکوت فضا

 .را پوشاندم

رو به    يحام  نبارجنازهينداشتم چشمانم را باز كنم و ا  طاقت

ا  ميرو لحظه  و  ماندم  حالت  همان  شده  بعد   ی باشد.خشک 

 .ديمن كم جان را با قدرت جلو كش يدست
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م  نيا را  بود؟    يعطر    لوفري...نلوفرين-شناختم.زنده 

 .جان..چشمات باز كن

كرد  ني زم   ی رو  نبار يا دراز كش    ميفروكش  حالت  به  من  و 

خشک شده و در سرما   ميدلخواهم در آمدم.خون در رگ ها

 .زدم  يدست و پا م

كه اسمم را    ی مرد  نيرا فاصله دهم تا ا  ميكردم پلک ها  يسع

 .شود د،آرامي كش يم اديفر

طوفان توجه ام را جلب كرد و سپس   ينگاه اول مغز متالش  در

 .يحام يومال نيخون ی بازو

 .شده ام را در دهان چرخاندم نيسنگ زبان

 !خ..و..ن-

  !لوفرررر ي..نلوفري!ننيرو بب  زم،منيعز  ستين يچي ه-

 . گوشم نشست ب،دريآشنا و غر ک،يدور و نزد  صداها
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من را   ی خبر  يب   ی ايشد و دن   دهيفا  ي ب  ی اريهش  ی برا  مقاومت

 .در برگرفت

گفت، نگاه   يم  انيو هذ  دي لرز  ي همسرش كه در آغوشش م  به

 . كرد

. سرش را باال آورد  رديگ  يجانش را دارد م  يكرد كس  يم  حس

 .جنگ چشم دوخت  دانيم نيو به ا

 لوفرين  انيگر  ی زد و صدا  يدر بهت و شوك دست پا م  هنوز

 .ديچ يپ  يدر گوشش م

 "زنده است ،باباميحام"

 دردانه اش آوردن؟  زيبر سر عز ييبال چه

دستان   انيتوانست همسرش را از م  يچند لحظه قبل نم  اگر

 آن نامرد نجات دهد، چه؟ 
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با اشاره به ماهان قرار شد به    يانجام داد وقت  يبزرگ  سکير

بردارد و مامور از پشت او را مورد اصابت    زيطوفان خ  سمت

 . قرار دهد

  ف يجنس لط   ن يا  ينداشت وقت  ي تياهم  چيبازواش ه  سوزش

 .زد ي دستانش هق م اني هنوز در م

 د ي م،شايبر  نيبا ماش  ی ري مس  کي كنم بهترباشه تا    ،فکريحام-

 !برسه ري اورژانس د

 ي را م   يبار خودش را گم كرده بود و دلش كس  نياول  ی برا

 .برزخ نجاتش دهد نيخواست تا از ا

 !. خودت رو نباز ستين يچ ي بلند شو، ه-

  ی از رو  اطيرفت و با احت  لوفرين  ی گردن و زانو  ري ز  دستانش

 .بلندش كرد نيزم
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آشفته در دست    ی موها  نيا  انيخواست سرش را م  يم  دلش 

 .مردانه اش بشکندبار بغض   نياول  ی باد ببرد و برا

 !بود دهيرا چش  لوفريطعم از دست دادن ن کباري او

رو  لوفرين تند   ی را  به  و  خوابانده  ها   ی برانکارد  رو   ی راه 

 .كردند يرا رد م  مارستانيب

 داره؟  يمشکل-

بر   ی بلند  ی انداخت و همانطور كه قدم ها  يپرستار نگاه   به

 :داشت،پاسخ داد يم

 .شدهptsd دچار اختالل  کباريبارداره و قبال هم -

تکان داد و وارد اتاق شدند.خواست اوهم وارد شود اما   ی سر

 .پرستار مانع شد 

 !لطفا  ديمنتظر باش رونيب-

 .سرد گذاشت واريد ی رو سرش
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 .فکر كند يخواست به افکار منف ينم

تماس گرفته و خواسته بود   لوفريبا خود دكتر ن  ري طول مس  در

 .تا خودش را برساند

  د يكه داشتند قبول كرد. با  ی لطف كرد و به خاطر همکار  دكتر 

 .دي رس يكم كم م

گذشت كه دكتر   يم  مارستاني ساعت از حضورشان در ب  مين

 .ديرا د

 !سالم-

 ی كه رو يكرد و با اخم ميچشمانش تنظ ی را رو  نکشيع زن

 :اش نشاند گفت يشانيپ

آروم    طيمح  کيافتاده؟مگه قرار نبود تو    يه؟چه اتفاقچه خبر -

 آرومت؟   طيمح نيا نجاسي؟ايكن ی از خانمت نگهدار
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دكتر    ی اش و حرف ها  ی هم شرمنده بود از كم كار  خودش

 .زد  يهم به حال بدش دامن م

 .دي شما خبر ندار-

 د يرس  يكه همسن مادرش به نظر م  يرا از چشمان زن  اعتراض

 .خواند و با رفتنش، او را با افکار درهمش تنها گذاشت

 !يحام-

 .و درمانده نگاهش كرد  ديبه سمت ماهان چرخ سرش

 شد؟  يچ-

هم هنوز وضعش    نيكامران و طوفان كه در جا فوت كردن،رژ-

 شد؟ ي.خانمت چستيمعلوم ن

 .و پاسخش را داد دياش كش ختهيبهم ر ی به موها  يدست

رنگ    لوفريواد بفهمم چه خبر بوده؟ نخ  يدلم م  دونم،فقطينم-

 !فهمم يبه صورت نداشت،باباش..اصال نم
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 .آمد  روني حرفش در اتاق باز شد و دكتر ب انيم

 شد؟  يچ-

 .اش تند پاسخ داد يشانيپ ی همان اخم رو  با

جن- جفت   فه،امکانيضع  ناي نبض  چون  داره  وجود  سقط 

 !ممکنه از رحم جدا بشه

 .شيآماده بشه بره آزما دي.فعال بااديم ش يپ يچ  مينيبب ديبا

 :ديپرس مبهوت 

 ؟يچ  يعنينا؟ي جن-

صدا- دوتا  االن  سونو  هستن.تو  باردار  دوقلو  خانمتون   ی بله 

 .ه بعد چند ماه مشخص بشهك  اديم   شيپ  يلي،خ  ميقلب داشت

 یبرا   ايآمده خوشحال باشد    شي پ   تيوضع  ی دانست برا   ينم

 .نگران باشد لوفرشين
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 .ديكه رفت ،ماهان پرس دكتر

 ؟ی ا ي نم نيرژ  شيخوام برم پ  يم-

 ؟يكه چ ياون عوض  شي پ ام يب تهيوضع نيزنم تو ا-

كرد و با    ان ي. خشم در وجودش غلديگوشه چشم بهرام را د  از

 .دياش را چسب قهيو  ديبه سمت او پر يعصب زيخ

 ن؟يكرد کاري زن منو چ ن؟يكرد کارشيچ-

 !آروم باش يحام-

 ن؟يخوا ياز جونش م يشماها؟چ نيهست  يك-

گذاشت    يدست مشت شده حام  ی ناتوان دستش را رو  بهرام

 .پاسخ داد جيو گ

افتادن  - دخترم  تا  هنگم...دو  هنوز  خودم  پسرجون!من  آروم 

 ...بعد..اصال مارستانيگوشه ب
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با چشمان گرد شده اش   يو حام  دياش كش   يشان يبه پ   يدست

 :ديپرس

 ..دخترته؟ ي..كي..چ يعنيدو..تا..دختر..-

 !زنت-

 !لوفري.....ننيها!زن من ...دختر ...تو..رژ-

 :ديكش اديفر ناگهان

 !رو ی مسخره باز ني ا د يجمع كن-

 .به جون زن من نيماهه افتاد چند

 ن؟آره؟ يگفت لوفريچرت و پرت ها رو به ن  ني؟هميباباش

 .يعقب حام  ايب- 

را شکست و پرستاربه حالت   مارستانيبلندش سکوت ب  ی صدا

 .مواخذه كننده به سمتش آمد
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 آره؟؟؟-

 !ها  مارستانهيب نجا يجناب چه خبرتونه؟ا-

 ی تند قدم ها  ی نشست. صدا   يصندل   ی فشار دست ماهان رو  با

 .شتاب زده سر ها را به آن سمت چرخاند

  دن يآمد كه با د  يبه سمتشان م  يبا نگران  ازيرهام و ن  انيم  اليل

 .بهرام در جا خشک شد

 :ديتوجه به مادرزنش به سمت او آمد و مشوش پرس يب رهام

 كجاس؟  لوفريشده؟ن يچ-

او نکرد و حركات آن دو نفر را    ی حرف هابه    يتوجه  يحام  اما

 .گذاشت نيذرب ريز

بود    زي سوال برانگ  شينشست برا  شي لب ها  ی كه رو  ی پوزخند

 .كرد زيرا ت   شي و با حرفش شاخک ها

 .خانم!پارسال دوست امسال آشنا اليبه به ل-
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 ؟يتو...تو..؟چه كار به دختر من داشت-

 ی خنده ا بهرام نشست و با    ی لب ها   ی رو  ی صدادار   پوزخند 

 .پاسخ داد يعصب

 گه؟ يدخترت؟منظورت دختر منم هست د-

 .با شوك نگاهشان كردن ه يو بق ديپر  الياز رخ ل  رنگ

 .لرزان خودش را لو داد ی با همان صدا زن

سر    يي چه بال  گم ي!می زد   ه؟توهمي..دختر..تو چيگي...م  يچ-

 ؟ی پچم آورد

 .دو قدم جلو گذاشت و روبه نگاه مات شده او پاسخ داد بهرام

 اون شوهرت؟   ايسرش آوردم   ييمن چه بال-

 گه؟يم يآقا؟مامان چ  يگيم يچ-

چرخاند و بهرام با نفرت در صورتش   ازيبه سمت ن  يچشم  اليل

 .ديتوپ
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مقصر    يدونيتو برف كه نم ی انقدر سرت رو مثل كبک كرد -

 تيسر اون شوهر عوض  ر يز  ده،ي كه دخترمون كش   ىيايبدبخت

و هشت   ست يبوده. خوب دقت كن خانم،دخترمون!به خاطر ب

 !كنم.منتظر باش يم  چارتي از بچم ب  تيسال محروم

افتاد  ی کجوري دخترت  چشم  ه   ی از   يتونينم  ی جور  چيكه 

 .ندازمتي چجورى از چشم همه م ني،بب يجمعش كن

مشتش را   ينگاه كرد و حام  بهي به مرد غر  يظي با اخم غل  رهام

  ي مادرش را نم   شي بازو ها  ريز   ازي.اگر ندياش كوب  يشانيبه پ

 .شد يم ني گرفت قطعا همان جا پخش زم

 :گفت ی را صاف كرد و روبه بهرام با لحن جد  شي صدا ماهان

 !ديبد حيرو توض  يمطالب ديبا  دياريب في تشر-

را به زن انداخت و همراه ماهان    ز يآم  ري نگاه تحق  نيآخر  بهرام

 .رفت
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چ  ش يها  گوش رو  دهيكه شن  ييزهاياز  عرق  و  كرده   ی داغ 

 .اش به صورت شبنم نشست يشانيپ

عاد  يم  دلش رفتار  خود  از  اما   ی تر  ی خواست  دهد  جلوه 

 .كرد يكار را از او سلب م نيا  شيها  دهيشن

 زخرفات را خوراندن؟ م نيهم ا لوفرشين به

 .ديرس يبه نظر م  جيماهان هم گ ی صدا

 االن طوفان پسر كامران نوابه؟زنش هم كشته؟جنازه كجاس؟ -

 .و جواب داد د يبه سرش كش يدست بهرام

ا- زندگ  نکه يمثل  كه  پسره  اون  خونه  كرده،چال    يم  يتو 

 !درخت...توت،آره ريشده.ز

   .مبل گذاشت و از جا برخواست ی دسته   ی را رو  دستش

 !پسرجون-
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شده برگشت و منتظر ماند تا    دايبه سمت پدر تازه پ   سرش

 .حرفش را تمام كند

خ - ا  يليزنت  از  شن  يي نايبدتر  گفتم  من  هر  دهيكه  .آماده 

 ن يدوست داره،نکنه به خاطر ا  يليخ  يازش باش.ول  يحركت

   ...مشکل ها اون رو

ادا  دستش  او  تا  آورد  باال  ندهد.نرا  ا  ازيمه  ها    حتي نص  ني به 

 .رفت  يآن دخترك مظلوم م  ی خودش جانش برا   ينداشت وقت

 ن يراه رو رد كرد.ا  چيگردن داغش گذاشت و پ  ی را رو  دستش 

 كه نبود؟بود؟ لوفريد،نيكش يم غيآشنا كه ج ی صدا

 .سست شد شي ها قدم

 .داشت و حاال وقت جا زدن نبود  شيرا در پ  يسخت ريمس

چشمان او شد و    خيچارچوب اتاق م  انياز م   از ياشکبار ن  نگاه

 .رساند  يخودش را به حام يبا نگران
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خبره؟...ن  نجايا-   روني..مامان..رو..بخوادي..ملوفريچه 

 .شده  وونهيكنه.د

  ن ي خواست ا  يتند خود را داخل اتاق انداخت.نم  ييقدم ها  با

كند   قضاوت  را  ا  ايزن  گونه  ب  ی به  مورد  كه  كند    يرفتار 

گ   ياحترام الو  رد،امايقرار  اول  وهله  لرزانش   لوفرين  تش يدر 

 .در گوشش نشست  اليل ی بود.صدا

 رون؟ي برو ب يچ يعنيمنم حرف بزنم. ی بزار ديبا-

 ی و نگران به دختر  ستادهيا  الي تخت و ل  انيسرگردان م  رهام

و مدام    د يكش  ي زدن نم  غيلحظه هم دست از ج  کي   يكه حت

  لوفر يداشت. خودش را به ن  يبر نم   "رونيب  ديبر "زد  يم  اديفر

 .دستانش قاب گرفت انيرساند و صورتش را م

 .باش فدات شم زدلم،آروم ي آروم باش عز-

 .ديشن يپر خواهش و تمنا را نم  ی صدا  نياما انگار ا او
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 !رونيخانم رو ببر ب الي رهام،ل-

 دي و بعد از تهد  دي درخش   يم  اليچشمان ل   ی سو  ی ر سود   ترس

 .كرد دخترش را از دست داده  يبهرام حس م

 .به من گوش كنه ديرم،باينم-

و   ديرس  يبه نظر نم  يعيدستانش طب  نيب  لوفريصورت ن  يداغ

 .ديكش  ادياحترام را زد و با تشر فر ديق نبار يا

 !روني ب ديبر-

التماس مادرش را ب  ازين  ک يبرد و رهام به تخت نزد  روني با 

شد و اشک   يم  ن ييپر شتاب باال و پا  لوفرين  نه يشد.قفسه س

كرد.رهام خواست لب باز كند و   يچشمانش شره م  انياز م

 .در جا كالفه جواب داد يسوال بپرسد كه حام
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م- از   يچ  يبپرس  ی خوا  ياگر  نپرس.برو  من  شده،نپرس!از 

كس هم اجازه نداره   چ يسوال كن.ه  گهيد  يکي  ماهان بپرس از

 !صدا كن  ی ،پرستار ی دكتر هي ؟بروی دي نجا،فهميا اديب

 .نمناك او نشست و چشم بست يشانيپ  ی رو شي ها لب

 .انداخت يبه سمتشان م يخدا نگاه  كاش

  ي اهي ار داشت و چشمانش سپنجره قر  ی لبه ها  ی دستانش رو 

 .دي كاو يشب را م

  ن يشتريشان را گذرانده بودند و ب  يروز زندگ  ني سخت تر  امروز 

 .ديد لوفريرا هم ن بيآس

  ی غرق در  خواب نگاه كرد.حرف ها  لوفريگوشه چشم به ن  از

از    ی كار  چيبار ه  ن ي اول  ی زد و برا  يدكتر در گوشش زنگ م

نم بر  تر  لوفرين  يخودش سالمت  ی آمد.برا  ي دستش    ن يمهم 

افتاد،همسرش نابود   يبچه ها م ی برا يبود اما اگر اتفاق نهيگز

 .شد يم
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كه نتوانست به او اطالع دهد    دي از دخترك د  يتاب  يب  آنقدر

 ي فيضع  ک يشوند. در اتاق با ت   يكه دارند پدر و مادر دو فرزند م 

 .باز شد و رها در چهارچوب در قرار گرفت

 .سالم-

برا  ی سر و  داد  ب  نکهيا  ی تکان  را  او  نکند   داريصحبتشان 

 .همراهش از اتاق خارج شد

 وقت شب؟ نيا  ی توچرا اومد-

 :به برادر آشفته اش نگاه كرد و پاسخ داد رها

 .داشت ی كار ديبمونم،شا ششيمن پ اميگفتم ب-

 .موندمي هم بود خودم م  دارياون كه خوابه،بعد هم ب-

 .ديبه شالش كش يدست  رها

 .خون روش خشک شده نيم،ايبرات لباس آورد-
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به نظر   ی بد  شنهاديحواسش به زخم دست خودش نبود،پ  اصال

 .ديرس ينم

 كو؟-

 .ستادهيا اطيدست رهامه،تو ح-

رس  مارستانيب  يالب  به رو  د،بهراميكه  نشسته  مبل   ی را 

كدام حوصله   چي دانست ه  ي.خواست به سمتش برود اما مديد

 .را ندارند گريکدي

درهم    ی به سمتش آمد و با همان اخم ها  يحام  دنيبا د  رهام

 .را فشردند گريگره خورده،دستان همد

 دستت درد نکنه.چه خبر؟ -

 .حوصله پاسخ داد يو ب ديكش  شيموها اني م يدست رهام

پ   ي فردا دفن م- اول هم  كردن،البته    دايكننشون.جنازه...زن 

 !مشت اسکلت کي جنازه كه نه 
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 .لبانش خارج شد انياز م يآه

كامران هم دفن شد هم امروز    ی كه جا  ی نبش قبر جنازه ا-

 !از نوچه هاش بوده يکي نکهيمجوز گرفتن.مثل ا

 .استفاده را برد تينها ي زد و از سکوت حام  ی پوزخند

ك- كرد  يبا  فردا    ترسميم،ميوصلت  پ  يکيپس  بشه    دايهم 

 ..ازين ی بابا

شانه برادرش گذاشت و مواخذه گونه   ی دستش را رو  يحام

 :گفت

 !مزخرف از ذهنت دور كن  ی فکرا نيا-

  از؟ين  ايكنه    ی من پس فردا قراره كار  ؟زنی بند  يجمع م  چرا

امشب با خودت سنگ    ن يدوتا خبر داشتن؟رهام هم  نيا  مگه

زنت   ی به رو  يه   گهيچند وقت د  ی خوا  يهات رو وا بکن،اگر م

 !و راحت كن هم اون دختر رو خودت ر ،همی اريب
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پ  کي پالست و  او گرفت  از دستان  زندگ  شيرا  اش   يآرامش 

  .برگشت

م  امروز  مرخص  دوماه  از  شرا  يبعد  با  هم  باز    ط ي شدم.البته 

 !ژهيو

سع  اوضاع  من  و  نشده  نرمال  نبودن    يم  يهنوز  به  كردم 

 .فکر نکنم ميكوچولوها

 .زمان بود نيهم  قايدق  ميبرا ديروز ها شا  نيتر سخت

 م يشب هم رها   کي   يچرخاندم كه حت  يرا به سمت كس  سرم

 .نکرد

 !ميزندگ ياسمش هم برازنده او بود.حام يحت

 . كردم  يدانستم اگر او را نداشتم،حاال چه م ينم

برا  ی رو  نگاهم و دلم  ام نشست  ضعف   شانيشکم گرد شده 

 .رفت
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احوال بعدم حام  اني كه م  ی روز و    مان يگفت،بچه ها  يحال 

 .با او نکردم يصحبت چ يدوقلو هستند،تا دو ساعت ه

   دوتا؟ دم،حاال يترس يم يبچه را هم كل کي من

كدام خدا را   چيه   گريشان مشخص شد د  تي كه جنس   ی روز

 !بنده نبودند،دو تا دختر

د  يليخ  چهگر زندگ  ی حضور   گريها  ول  يدر  نداشتند   ي ام 

 .بود يكاف ميتعداد اندك برا نيهم

كه حال    ييگوشم در شب ها  ر يز  يعاشقانه حام  ی ها  زمزمه 

 .ام شد يمعجزه زندگ ديكرد شا يم قيتزر ميخوب را برا

 ر يز  يدختر است حام مان يبچه ها ميديفهم يهست وقت   ادمي

 "من با سه تا دختر بچه تخس چه كار كنم"گوشم گفت

 ؟ی خند يم يبه چ-
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را نگاه    ميدادم و او همانطور كه مستق  ينگاهم را به حام  باز

 .دستانش گرفت انيكرد ،دستم را م يم

 !به سه تا دختر تخس-

ه  نيا  لبخند با  را  دن   زي چ  چيمرد  نم  ايدر  كردم.   يعوض 

 .لبخندش عشق داشت و آرامش 

ب- .دوتا دختر،اگر به تو برن كه پدر من در  شهياورم نمهنوز 

 !اومده

 :و گفتم دميرا به بازو اش كوب  فميضع مشت

 .دلتم بخواد-

پاسخ   زي آم  طنتي فرمان جابه جا كرد و ش  ی چپش را رو  دست

 .داد

 .خواد،مخصوصا مامانشون رو  يم  يليدلم كه خ -
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 ي. مادر ها چه دلگرم يچه كلمه مقدس و آرامش بخش  مادر

 .دهند يبه فرزندانشان م ييها

 ...من مادر

 گه؟ يد ادي ن يكس يگفت-

   .ديكش يقيعم نفس

 !خانمه،بله گفتم ال يمنظورت ل ياگر كس-

 از؟ ين-

 :گفت ينگاهم كرد و حرص  يچپ چپ

 .اميمن از پس اون بر نم-

وارد كوچه مان   يرا زد و بعد از دو ماه دلتنگ   ني ماش  ی راهنما

 ن يواقعا حرف در گوش ا  دميكنار رهام فهم  ازين  دني.با دميشد

 !رود  يبشر نم

 ،باشه؟يبهش نگ ی زي جان چ لوفرين-
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 !گمي نم  اديسمتم ن-

 .برد نگيرا داخل پارك نيلب گفت و ماش   ريز"استغفرهلل"

در وجودم داشتم كه حاال حاال ها    ی اديز  يخال  ی حفره ها  من

 . پر شود شانيتوانست جا ينم

م   اگر ماندم،فقط  مرگبار،زنده  روز  آن  از  بگو  يبعد   م يتوانم 

 .كرد قيذره ذره در وجودم تزر يبود كه حام يمعجزه عشق

با قبل ه  تيوضع دكتر  هشدار    نبار ينداشت،ا  يفرق   چيحالم 

مساو   کي داد     ی جد دادن    ستيخطا  دست  از  بچه با 

اجازه   ميكرد  يكرد كه ولش م   زيتجو  يمان.استراحت مطلق

  !حمام هم نداشتم

 .گرفت  يو من واقعا داشت خنده ام م  زديتند تند حرف م  رها
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 دمي زنگوله خر  کي برات    نيست؟ببيسرت خوبه؟گشنت ن  ر يز-

داشت ن  يكار  بده،خب؟راه  تکون  ميفتيفقط  براتون   رمي.االن 

 ست؟ ي!سردت نارميغذا م

را    ميزنگوله مورد نظر رها ماند و خنده لب ها  ی رو  چشمانم

 .شکفت

  ؟ی ديمگه اللم كه زنگوله خر-

 .ترم گذاشت کي كرد و آن را نزد ياخم

برادر زاده هام كر    ينزن  غيج  دم ينشن   يوقت  نکهيا  ی ر،براي نخ-

 .بشن

 !گمشو-

ن  در و  رهام  و  آمد  در  به صدا  وارد    ي نيس  ازياتاق  به دست 

 .شدند



 
780 

 

باز هم   ديترس  يخواندم.م  يم  ازيضطراب را از نگاه نو ا  ترس

 .كنم رونشيبخواهم ب مارستانيمانند ب

لرزان رو  ينيس با دست  اما   زيم  ی را  گذاشت.لبخند نداشتم 

 !كردم  ياخم هم نم گريد

 .انداخت  شي تکان خورد و رهام خود را رو تخت

  د؟يبخوابم بهم برس  لوفريطرف ن ني منم ا شهينم-

 :و گفتم دميكوسن در سرش كوب با

 !شو ر،بلندي نخ-

كرد   يرا دنبال م  ی ازياز اتاق خارج شد و من چشمانم ن  رها 

 .ديدزد يكه  نگاه م

زور آوردمش تو اتاق.مثل   ،بهيمرگ داداش بهش حرف نزن-

   !ازت  ترسهيم يچ
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من دستپاچه    ره ي نگاه خ  دنينگاهم كرد و با د  يچشم  ريز  ازين

 :گفت

 !رمي...م.االن ديببخش -

 .را صاف كردم ميصدا

 !اون غذا رو بردارم  اميتونم ب يكجا؟من كه نم-

 .رهام اشاره كردم به

 !گهيد رونيتو هم برو ب-

 .يزنم رو دولقمه كن ترسميم-

 :گفتم دواريكردم و تهد  زيرا ر چشمانم

 !كنم يرو صدا م يحام-
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طرف    ک ي.از  دي ايب  دنمانيخبر داد بهرام قرار است به د  يحام

 .نه گريو از طرف د  نميخواست او را بب يدلم م

 .دييبفرما-

 .همراه با سبد گل در دستش وارد اتاق شد  ی با تکان سر  بهرام

 .سالم-

 .كه با دست مانع شد ميايدر ب ز يخ ميبه حالت ن خواستم

 !اش دخترجونراحت ب-

 .به نظرم آمد يبيچه واژه غر"دختر جون"

 :گفت تيو در نها  ستاديچند لحظه ا يحام

 ... ی كه تکرار كنم حرف ها ستيالزم ن-

 .ديانگار حرفش را فهم بهرام

 .حواسم هست-
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همد  يحام سکوت  در  لحظه  چند  هردو  و  نگاه   گريرفت  را 

 ..آخرش هم او شروع كننده بودميكرد

بگم.شوهرتم انقدر    ديبا  يچ  دونمي .االن نميسخت  تيچه موقع-

ها  حرف  م  ی گفت  فکر  االن  كه  نزن  كننده  كنم   يناراحت 

 !آب و هوا باشه تيوضع ديموضوع بحثمون شا نيبهتر

  زم يعز  يو من در دل قربان صدقه حام  ميزد  ی لبخند  هردو

 .رفتم

 .ديراحت باش -

 .ز نگاهم كرد و انگار حرف دلش را به زبان آوردلحظه با  چند

 نم؟ يكنارت بش  اميتونم ب يم-

ها  نيا حفره  همان  از  هم  وجودش    ی مرد  در  دردناك 

 .كنارم نشست اط يتکان دادم و او با احت ی داشت؟سر

 دم؟ يكش ي خجالت م يکي نزد نياز ا چرا
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 يوقت همسر خوب  چيكردم من ه   يبا خودم فکر م  شهيهم-

ا  ينبودم،ول به  م  نيحاال   فکر  خوب  يهم  پدر  هم    يكنم 

 .نبودم  يآدم شناس خوب دمينبودم!شا

 .نشستم شي و به انتظار حرف ها دي به صورتش كش يدست

حرف    کيكنم    يدو ماهه شب ها خواب ندارم.مدام فکر م-

 يدون  يآدم ها بکنه.م  ي تونه با زندگ  يم  ی چه كار  دهينسنج

  ي نباشه ك   ادميخودم    ديشا  ين حتجمله...كامران تو گوشمه،م

تو  نيا"بهش گفتم به  براش سنگ  نيبب  يول"و چه   ن ي چقدر 

 .تموم شد

 .زديكه لحظه مرگ كامران هنوز جگرم را آتش م آخ

 ه؟من؟مادرت؟كامران؟ يبه نظر تو مقصر ك-

سخت   چه ميسوال  فکر  بود  ي!من  مقصر  سه  هر   ي .مميكنم 

از خواستگار  ،اگريدون از    ايگفتم     يبه كامران م  ميمن  اون 
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نبود.اما امان از    نيوضعمون ا  ديگفت شا  يم  شي دوران دوست

 !اليل

در   نگاهش را  ترس  واقعا  من  و  افتاد  پلکم  گوشه  اشک  به 

 !دم ي چشمانش د

 .كنه  يم رونمي اشکت رو در آوردم ب  نهيشوهرت بب -

 .دي كش ميبرداشت و خودش به پلک ها يدستمال

 !نکن هيلطفا گر-

سنگ    نيدستانش باعث شد چشمانم بسته شود و ا  حركات

 .او هم نشست ی انگار در گلو

 ياز نوجوون  ي!بچه بود نه ولومدياز من بدش م  شهي هم  نيرژ-

  ي با رعنا زندگ   ي ونيبا مد  شهيتو چشماش نفرت بود! من هم 

 یمنم گوشه    دي داد شا  يكردم اگر اون از اون برزخ نجاتم نم

آل به نظر    دهيزن ا   ی هر مرد  ی .اون برادميخواب  يقبرستون م
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ما    ی ن سرديكه زخم خوردم! رژ  ي من  ی نه برا  يول  د يرس  يم

مادرشم دعوا هاش با من شروع   ی ماريو از شروع ب  ديد  يرو م

 .شد

كرد من كشتمش    يداره فکر م  ي دونست رعنا مشکل قلب  ينم

هم نکردم   نيوقت توه  چ يرحم نبودم،ه  ي!من باميرحم  يبا ب

ج  يول مادرش  خاك  سر  دق    زد يم  غيدخترم  رو  مادرم  تو 

 !ی داد

 :و او گفت ميشد رهيخ  گريچشمان همد در

  اد يبه خودش م  يكردم،خسرو گفت رهاش كن  ي ولش م  دينبا-

 !بچه كامران شهيدونستم تاوان به خودش اومدن م ياما نم

خواستم ازت تشکر كنم    ينداره،ول  دهيحرفا فا  ن يگفتن ا  گهيد

كه بچش رو از دست داده با   ين ي.رژی نکرد  تيكه ازش شکا

 . تفاوت داره يل يقبل من خ انگرياون دختر عص 

 .زد  يتلخ لبخند
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ها  ،خوشحالميهست  ی قو  يل يتو دختر خ - هم   يخوب  ی آدم 

 !ی كنارت دار

 .داد ينماندن م ی بو  شيها حرف

ا- كه  م   نيمتاسفم  رو  رژ  يول  زنمي حرف  با  مجبورم   ن يمن 

 .اديدور بشه به خودش ب نجاياز ا ديبرم،شا

 كردند؟  يكدام من را انتخاب نم چيه  چرا

 يكه مقاومت م  ييو با صدا  دميرا از دستانش عقب كش   سرم

 .كردن نلرزد به حرف آمدم

عمر كامران بهم محبت نکرد چون بچه    کي؟ يپس من چ-

بودم كه از قضا عالوه بر دوستش ،شوهر سابق زنش هم    يکي

تون به   گهيشم چون دختر د  يبوده!حاالم باز من انتخاب نم

پدر طعم عشق    کيهمه با وجود    ؟يداره؟من چ  اجي باباش احت

  كشن،من دوتا بابا داشتم،چرا عقده دارم پس؟  ي و محبت رو م
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 :گفتم يتفاوت يو با ب دمي ام كش يني ب  ريبه ز يدست

 .خطر يداره. سفرتون ب اجياحت شتري!حتما اون بستيمهم ن-

 كردم؟ رونشيمحترمانه ب ديفهم

تو   ستيخواستم ناراحتت كنم ،قرارم ن  يجان من نم  لوفرين-

   ....رو

ول  يول- شدم  ناراحت  ن  يمن  مهم  برام  اصال  !من ستياالن 

فرق داره.   هيمن با بق  ی ر كال براو مفهموم پد   يعادت دارم.معن 

هم دارم،برادر    ي دارم،پدر شوهر خوب  يعوضش شوهر خوب  يول

 ..هم دارم يخوب

 .كنم ی گذاشت نقشم را خوب باز ينم بغض

 !نيكه اومد يخوام استراحت كنم،مرس  يم-

گذاشت   ي. چرا نمديام را بوس  يشانيآورد و پ  نييرا پا  سرش

 .مياي با رفتنش راحت كنار ب
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 .باشم شتي پ يفارغ بش ی كه بخوا ی روز دميبهت قول م-

 .گذاشت آرام بمانم ينم حرص

اما شما   رهي دردم بگ  يتو شش ماهگ  گه يمن ممکنه هفته د-

 !ديند يقول الک د،پسيفرسنگ ها دور باش

 .خواست  يلحظه آن كامران بداخالقم را هم م  نيا يحت دلم

بودن    ی برا  ی شتري تو رغبت ب  ا يسپرم به خسرو،گو  يم  ن يرژ-

  ؟ي!حاال چی با من دار

 !شده ام  يمعن يلوس ب چه

 .به سالمت-

 .برخواست شيبه سمتم گرفت و از جا ی ا جعبه

 ا يهوس نکنن به دن  يبه بچه هات بگ  ومدميكن تا من ن  يسع-

  .اديخوشت ب  دوارميناقابله ام هيهد کي نمي!اانيب
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 . كار اشک من را روان كرد نيبا هم ديو ند رفت

  يي فرصت نکرد كادو  يها را لمس كردم.كامران حت  گوشواره

   !هم به من بدهد.البته فرصت كه داشت...دلش نخواست

 !يدون يرو صورتت خودت م   نمياشک بب کينزد اميب-

 .دينگاهش كردم و او با چشمانش خط و نشان كش  دهي برچ  لب

نم  يحام- خدا  برا  يبه  بابا  ی بخشمت   ي خوب  ی دخترام 

داشته   ی !واينباش پدر  محبت  كمبود  هام  بچه  حالت  به 

 ..رمي گ يدستشون رو م يسرشون داد بزن يه ی باشن.بخوا

 .ساكت كردنم استفاده كرد ی از روش مورد عالقه اش برا  باز

م شي آخ- ها  ،دستيگفت  ي!خب  م  ی فنچ  رو   ی ري گ  يبابا 

 ؟ي كن يم کاريچ

 .كردم يداشتم صحبت م  ی واقعا جد من

 !يحام-
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 .ديرا از چشمانم خواند و به آغوشم كش تيجد

لوسم كه به مامانشونم   ی دخترا  نيعاشق ا  تونمي مگه من م-

 د ي هم نبا  ادير زنباشم؟من خودم نوكرشونم ،خوبه؟ انقد  رنيم

 .داشت يآن ها را دوست م

 گه؟ي د ی دوست دار  شتري من رو ب-

 .دي چي مبهوت نگاهم كرد و قهقهه اش در اتاق پ ی ا هيثان

   !يخودم وونهيتو عشق حسود و د-

  از يو رها و ن  ميباالخره كار اتاق دوقلو ها با كمک خاله مر   امروز 

كدام   چيرا كه استراحت مطلق بودم، ه  يتمام شد.تمام دوماه

 .نکردند غيدر  ميبرا ياز كمک

و آن ها زحمت    ميكرد  يرا با كاتالوگ انتخاب م  ليوسا  تمام

. در اتاق را باز كردم دنديكش يم  يرا به كمک حام دشانيخر

 .اجازه تحرك داشتم  دهيه ماه حالت خوابو بعد از س
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 .ستميپا با ی رو   اديهنوز بتوانم ز نکهينه ا ی در حد عاد   البته

خواست از    يبود و من دلم م  ی در آشپزخانه مشغول آشپز   رها

برا   نيا كوچولوها  ی فرصت  با  اتاقشان   ميصحبت  در  هم  آن 

 .استفاده كنم

پر كرده و تخت    يو طوس  ديرنگ سف  بياتاق را با ترك  ی فضا

 .ها در هر سمت قرار داشتند

 .ورم كرده را نجات داد  ی نفره ام نشستم و پاها  کيمبل    ی رو

افتادم كه    ی زنگوله ا  اديمخصوص ماند و    ميسي ب  ی رو  چشمانم

 .خودم گرفت ی رها برا

نقش بست و لبخند به لبانم    لميصفحه موبا  ی رو   يحام  امک يپ

 .آورد

 "زدلم؟ي چه خبر عز"
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شدن قشنگ   يک ي  زدليچقدر عز  دميه با او بودم فهمك  يوقت  از

 .است

 "تو اتاق دخترامونم"

.  ستادمياز جا ا  ي باعث تعجبم شد و به سخت  فونيزنگ آ  ی صدا

 .رساند يرا به مشامم نم يخوب ی بوها يپچ پچ  رها با كس

 بود؟ يك-

نگران  در با  رها  و  باز گذاشته  را  .اما  ديبه سمتم چرخ   يخانه 

 .خروج شخص از آسانسور نوبت صحبت از او را گرفت

 مرتب من كه نبود؟ شهيكه مادر هم شيزن بدون آال نيا

ها هم    نيا  يول  ديرس  يچشمانش مشهود به نظر م  ريز  ی گود

 .شد دلم صاف شود!حداقل فعال يباعث نم

 ؟ ی در رو باز كرد يچ ی برا-

 .فتاز همان فاصله برآش اليو ل  دميروح پرس يو ب سرد
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حرف رو    نيا  شهيچرا در باز كرد،تو واقعا روت م   يچ  يعني-

 ؟ی كرد  رونميبار اومدم ب ؟چنديبگ

 ن يعقب تر رفتم.ا  ي پرت كرد و من قدم  ی را گوشه ا  فشيك

 !قابل درك نبود  ميبرا ی از طلبکار  زانيم

داد- زدن  حرف  اجازه  همه  ه  ،شوهرتی به  داشت   ي چ يزن 

من    ؟فقطي. پس من چی اومد باهاش حرف زد  ،باباتينگفت

 برات ضرر دارم؟ 

 .بازو اش گذاشت ی دست رو  رها

   ....هم داداشم  ی نطوريآروم،به خدا هم کم يجون  اليل-

 كنه؟ها؟  يخواد چه غلط يداداشت بفهمه م-

م  داشت را سر  يبه سمتم  اتاق  در  كه  قفل   عي آمد  و  بستم 

 .كرد ينم م يكردم.چرا رها
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لطفا!االن وقتش   ديجون بر  اليچرا؟ل   ی قفل كرددر رو    لوفرين-

 .ستين

  ي م  اد يو مدام فر  دي شن  يرا نم  يحرف  چياما ه   ياغي زن    نيا

 .ديكش

 .ديبکن  ديتونست ديكن  رونميب  نيخوا ي!مرمينم  نباري رم،اينم-

 .و ادامه داد ديرا به در كوب  مشتش

  شي پ   يوهشت سال با بدبخت  ستي.بی بشنو  ی تو هم مجبور -

 !ي اون كامران بزرگت نکردم كه من رو به اون بهرام بفروش

خوندن كه   يگوشت چ  دم؟تويكش  يكه من چ  يدونيم  يچ  تو

 ؟يكن يمن رو نگاه نم

و دوست داشتم من هم   دي چيپ  يكامران در اوهامم م  ی صدا

 .بزنم غ يمثل مادرم ج

 سقف خونه شوهرش....هر  ريز"
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شوهرش رو    ی .كم كاربهرام بفهمه..   مي...چهارسال...نزاشتهفته

 ...."كرد  يجبران م

بعد از طالقش    ی گرفتم و او از سال ها   جگاهمي را به گ  دستم

 .گفت يم

نم  ياز شب- نگاهمم  ازدواج كردم  كامران  با    ي كرد،حت   يكه 

گرفت   يزن رو م  ک يموند! هرشب مست دست    يمنم نم  ش يپ

حت  ومديم ن  کبارمي  يخونه  چشمش  به  من  ومدمي من  .مگه 

منم   نداشت  توجه  من  به  بودم،خودش   از يزنم،ن  کيمقصر 

.جلو شماها خوب و خوش  ازيشد به ن  يدارم.تنها رابطه ما منته

انگار مرده تو اتاقشه!خوب   ديرس  يكرد،به من م  يم  دبرخور

 .كردم اگه با اون پسره دوست شدم

گذشته   ی پاك كردن گند ها  ی و او جا   د يسوت كش  ميها  گوش

 !كرد يخراب م شترياش داشت ب
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ر  ميجوون- پاش  به  من   کباري  ختميرو  سمت  به  رغبت  با 

  ي توجه  ياز ب  دميكش  ي.من هر شب تو اتاقم زجر و درد مومدين

 !سنگدل نيا ی ها

خواست مزخرفاتش را تمام   يحرفش رفت اما او نم  نيباز ب  رها

 .كند

 !توروخدا بس كن يگيم  ه يچ ناي خاله ا-

نم   ايآخر  ن ينگو!ا  يچي ه- رو  كامران مچم    چ يگرفت،ه  ياگه 

كس مديفهم  ينم   يوقت  اون  ها   ي .چطور  زن  با   ی تونست 

 ...من يمختلف باشه ول 

!به  ستيلجباز  ي فشردم.مگر زندگ  پيتا ك  پيرا ك   ميها  گوش

درست كردنش تالش كند خودش را هم در    ی برا   نکهيا  ی جا

 .منجالب انداخت
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،بسه!خودت خراب كرد- مامان  ا  ،منی بسه  كار  نياز   ا ي گند 

نداشتم.چ  اال    ی كرد  کاريخبر  بودن  مقصر  همه  ما؟  با 

 !چجورى گرده؟ ني زم  نىيبيتو؟م

رابطه داشتى! حتى   همون اول ،هم با بهرام هم با كامران  از

خ  بهش  كامران  با  كردى،  ازدواج  بهرام  با  كه   انتيموقعى 

 !کردى يم

 !دى يد انتيكردى، خ انتيخ

گناه بودم،تاوانش هم    يكه ب  ي هم انتقام گرفت از من  كامران

كس    چيه   نجايشد خودش تو خون انتقام خودش غلت زد!ا  نيا

 !بهرام كمتر يحق كامل نداشت!همه مقصر بودن،ول

 :و با همان بهت جا گرفته در كالمم گفتم  دم يكش  ي قيمع  نفس

تو - نه  تو  وقت  گفت،اون  ازدواجتون  موقع  كامران..فقط..از 

 !مامان  ی به كامران؟وا ،نهی به بهرام رحم كرد يزندگ
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كه   ينشست و بعد سه ماه  يحام   ی ها  امکيپ   ی رو  چشمانم

ن  ياشک  چيه در  در    امدياز چشمانم  از خجالتم  امروز خوب 

 .آمدن

 "زم؟يعز هوي يكجا رفت"

شوك شده   ی صدا  "جا به جا نشو  ادي،زيمراقب خودت باش"

 .زد يحالم را بهم م اليل

 ....منم حق داشتملوفري...من..ن؟يچ-

به   ديتوجه ند  قا؟چون يكرد دق  يم  تيانقدر حما  يچه حق  از

شده    دل من هم كه  ی برا  کمي  يحت  اورد؟چرايب  ی رو  انتيخ

 !نبود مانيپش

دوتا هم حال بد   نيشکم بزرگم نشست و انگار ا  ی رو  دستم

 .دنديفهم  يمادرشان را م
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 بند ي اولش پا  يكه به زندگ  يكردم كس   ياحمقانه فکر م  چه

 .ماند يوفادار م  ينبوده ،به دوم

عرق    ی و قطره ها  ديكش  يم  ريبا او نداشتم!كمرم ت   يحرف  چيه

 .ترساندميام م يشانيپ ی رو

خط قرمز داشتم   کي  ميمن تمام شد.در تمام زندگ  ی برا  اليل

كردم.فرق    يام حذف م  يشد،از زندگ  يكه هركس از آن رد م

 !شوهرم  ايشخص مادرم باشد،پدرم، نينداشت ا

 ...و حاال د يرس يكلمه به نظرم م نيمنفور تر  انتيخ

چه  !ديرس  يمظلوم تر به نظر م  م يلحظه بهرام از همه برا  نيا  در

 كردند با او؟چه كردند با من؟ 

توانست شوهر    يفقط م  يخواست.حام  يآغوش پدرانه م  دلم

 پدر را هم  ی توانست جا يباشد،نم  يخوب

 .رديبگ
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دست از    اليبودند و ل  رياز اتاق با هم درگ  رونيو مامان ب  رها

 .داشت  يسرمان بر نم

 .ستادميلرزان به انتظار ا ی ام را گرفتم وبا چانه ابهر شماره

 .بازگشت رانيبه ا روزيبودمش و د ده يماه ند دو

 جان؟ لوفر يبله؟..الو..ن-

 !جان لوفريزد؟ن ي حرف م ينگفت جانم؟چرا هنوز رسم  چرا

 !با..با-

 .تر شد  سيخ  شياز ب  شيلحظه سکوت شد و چشمانم ب  چند

  لوفرجان؟يشده ن يچ-

 زد؟ ينم ميدخترم صدا  چرا

 !بابا-

  ؟ييشده؟تنها ي؟چيكن  يم هيچرا گر-
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 :دردناكم را فشردم و گفتم  شکم

 !جان  لوفريبه من بگو دخترم!نگو ن-

 هست؟   شتيپ ي؟كسييكجا زم،االني باشه عز-

 .زدم ی گريربط د يو در جوابش حرف ب دمي را باال كش نميف

خ- داشت  يليتو  ا  ديبا  ،چرايگناه  م  ن يباهات  رو    يكار 

 ؟ی كرد کاريكردن؟مگه چ 

 .زنگ زد يكردم و او انگار به كس  يهق هق

 كجاس؟ لوفري،نيالو؟آقا حام-

  ک ي زنگ زد؟من فقط محتاج    ي را قطع كردم.چرا به حام  تلفن

 !از زبانش بودم"دخترم"كلمه 

شد.پاسخ   يدادم نگران م  يخط آمد و اگر جواب نم  ی رو  يحام

 .دادم و نفس نفس زدنش در گوشم نشست

 .ديدار ي ...الو...چرا تلفن خونه رو بر نم؟يزم،خوبي عز-
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 .منظم جلب شد ی انقباض ها  نيبه ا شيصدا ی از رو توجهم

  !اخداي- ؟ی چطور مانيدكتر...گفت..درد..زا ؟يحام-

 .بکش قيتو نفس عم  لوفر؟يكجاس ن  رها

 باشه؟ ستين ی زيچ

 محکم بود؟ شانيا انقدر لگده چرا

 .ی ...هشت ماهشونم..نشده.واناي،ايحام-

 !او دهي شد و سپس لحن هراس دهيشن يبوق ی صدا

 .ستين  يچي..هستين يچي ه-

نم  نانياطم  ی ا  ذره ا  ي در كالمش موج  و   ي م  شتريب  نيزد 

 .ترساندم

 .زد يم ميآمد و حاال رها هم نگران صدا ينم يياليل ی صدا

 .! رفت به خدالويباز كن در رو.ن-
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 .ديپرس يو عصبان  ديشن يحام

 اونجا بوده؟  يلوفر؟كين ييچه خبره؟كجا -

مانع   ميفشرد و با گاز گرفتن لب ها  يمبل را م  ی دسته    دستم

 .زدن شدم  غياز ج

 رو باز كن.باشه؟  يكه هست يي....در جازدلم يزم،عزي عز-

 .ديلغزانگشتانم  انياز م يتر شده و گوش د يشد درد

 !..خداييآ-

 .كوبد تا قفل را بشکند  يكردم رها خودش را به در م  يم  حس

را   دند،دريلرز  يكه م   ياز جا بلند شده  و با انگشتان  يسخت  به

 .باز كردم

  ؟ی شد ی نطوريخاك بر سرم.چرا ا-

 !ترساندم  يم ن يوقت آمدنشان نبود و ا االن
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 !رها ی ! وارميميدارم..م-

 .ختير ياشک م ميخودم بدتر دستپاچه شده و پا به پا از

 .كنم ي چه غلط نميبب ني..بشنيبش-

 .دي همان مبل تک نفره نشاندم و دور خودش چرخ ی رو

 !مارستانيخودمون ب  ميريبرات،م ارمياالن لباس م-

 .زدم   غيگرفتم و ج ميدندان ها ان يرا م انگشتم

 !يكن  يدستت رو بردار،سکته م-

س  در به  نفس  كردم  حس  و  شد  باز  شدت  به  ام   نهيخانه 

 .بازگشت

 !يحام-

من را در آورد اما او    "آخ"  ميپا  ی جلو  شيشدن زانو  دهيكوب

 .انگار متوجه نبود
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 ؟ی شد ی نطور ي...خب؟چرا اميري االن م-

 .ديلرز يبغلم نشست و او هم انگار دستانش م ريز  دستش

 !ست يقربونت برم...آخه االن ...وقتش ن-

ا  کي   از م  ني طرف  را  جانم  طرف  يدرد  از  و  نگران    يگرفت 

 .دوقلوها بودم

 .خودش به دادمان برسد خدا

 مان يزا گم ي پسرم؟م يزن يم جيچرا گ -

امضا كن.اون زمانزودرس   گفتم يكه بهتون م  ي !مقاومت نکن 

 !دياسترس سمه،غم سمه. گوش نداد

با ترد  ان يرا م  خودكار نامه را    تيرضا  ديانگشتانش گرفت و 

 :گفت انيامضا زد. رها دوان دوان به سمتش آمد و گر

 .كنه ي.مدام اسم تو رو صدا م ششيداداش..تو برو پ-
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خواهرش زمزمه    يو روبه چشمان اشک  د يسرش را كش  ی موها

 .كرد

 ال؟ حا يكن يم  هيتو چرا گر-

 .دنديرس يبودند و مضطرب به نظر م دهيسه شان ترس هر

 .كرد هيرا در آغوش برادرش انداخت و ملتهب واگو خودش

 . سوخت براش در رو باز كردم لوفر،دلميبه جون ن-

 .بخشم يبشه خودم نم شونيزيبه خدا اگه چ يحام

 .داد ديسرش زد و دلگرم كننده ام  ی رو  يعيسر بوسه

. نگران نباش. برم من گلو نموند رونيب  انيهر سه باهم سالم م-

 .براش

ها  با از    لوفرين   شي پ  عيسر  ييقدم  سرخ  صورت  و  برگشت 

 .داد  يدردش قلبش را مالش م
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 !يحام-

  ده ينفس بر  لوفريداد و ن  يكارها را انجام م  عيتند و سر  پرستار

 :گفت

 ....بگو...تو رميمن..تنها...نم-

 .ترسمي..مي..حام ی ايهم...ب..

كرد آرامش به    يبه صورتش را كنار زد و سع ده ي چسب ی موها

 .كند ق يجانش تزر

 ...!تويهست ی قو يلي.تو خدني من رو كه راه نم زمي عز-

  !كنه ي...روحم ولت نمرمي من بم  يحام-

 .ی سپر يم يمن دست ك ی ها بچه

 :ديغر يدرهم شد و عصبان  شيها ابرو

 !نجا يمنم باش ا ؟فکريزنيم ه يچه حرف نيا-
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 ي م  ي آن دو خنده اش گرفته بود و سع  ی از صحبت ها  پرستار

 .صحبت كند ی كرد با لحن جد 

 !داخل ديهمراهشون بر ديتون  يهست،م يعيطب  مانشونيزا-

 يبه پرستار رفت.او كه نم  يغره نامحسوس چشم

 .همسرش را ندارد ی ها دني خودش جرات درد كش دانست

 شان يها هياضافه شده و بساط گر هم به آن ازي كم بود و ن  رها 

رهام به   نيبه سمتشان رفت و جمله خشمگ  يبه راه بود. حام

 .خنده اش انداخت

 .كه رهي.نرفته بمديريگ يزهرمار! چرا انقدر آبغوره م  ی ا-

 !رهام-

ها  با كه آن دو   ی آمد و طور  يبه سمت حام  ی بلند  ی قدم 

 :دختر نشنوند گفت
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منم    م؟وااليكن  هيگر  مين يگوشه بش  ک ي  ميما هم بر  شهينم-

 .استرس گرفتم

 .ی شد  يكاش آدم م-

 لوفر؟ين  شيپ  ی ريم-

تکان داد و او هم همراهش آمد.همسرش هنوز مثل ابر    ی سر

  ي رهام حالش را كم   ی ها  ی مسخره باز  ديو شا  د يبار  يبهار م

 كرد  يعوض م

 غو؟يج غيج  هيچ-

 !ی داريكه تا صبح ب  ييشبا ی هات رو نگهدار برا هيگر

  ي گرفت و در قدم زدن همراه  لوفريپرستار را كنار ن  ی جا  يحام

 . اش كرد

 .كرد يمسائل كوچک هم بغض م ی برا يحت

 !ميآخرش اسم انتخاب نکرد يحام-
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 .و پاسخ داد ديلخت همسرش كش ی به موها  يدست

 .كنم يانتخاب م  روني ب نمي شيمن م-

 .رو حرص ندهمن  يحام-

 !رم ياون جا من نم ی اين

 .زد ی تک خنده ا رهام

 ام؟ يمن ب ی خوا يم-

شو"دو    هر م"ييساكت  بهرام  و  كردند  اش   اني حواله 

 .ستاديچهارچوب اتاق ا

 !لوفرجانين-

 ی اش را به شانه ها  يشانيدخترك اوج گرفت و پ  ی هق ها  هق

 .ديكوب يمحکم حام

 !به من نگفت دخترم يکيرم،ي ميآخرش م-



 
812 

 

 .جلو آمد انهياش گفت و دلجو يبه حواس پرت يلعنت بهرام

 .هنوز عادت ندارم کميدخترم. من  ديببخش -

با جمله اش دست حما  پرستار دور    يحام  تگر يداخل آمد و 

 .اش تنگ تر شد  يشانه زندگ

 !آماده بشه دي با ماريب-

بود  شان يبرا  دي نوزاد شا  هيگر  ی صدا  دنيشن .لب  مثل خواب 

 ي در پ  يقرار گرفت و پ  شيمادرِدخترها  يشاني پ  ی رو  شيها

م  يحت  لوفري.نديبوس نداشت  ها  انيجان  فاصله    شي پلک 

شان   ينيري طاقت فرسا را تحمل كردند و حاال ش  ی دهد.درد

 .مقابلشان بود

توانست از جا بلند شود و كودكانشان   ينم  ياز ذوق حت  يحام

 .ندي را بب

 .سرش را باال آورد لوفرين  يلب  ريز ی صدا
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 !همون...هانا..و..لنا-

 . آمد ياسمشان انگار به حال و روزشان م يمعن

عاشقانه شان شدند. دو قلو ها    ي و نور زندگ  شان،نفسيدخترها

جرات   كه  بودند  كوچولو  آنقدر  آورد.  سمتشان  به  پرستار  را 

 .بغلشان كند ينداشت حت

دكتر توجهش را جلب    ی و صدا  ديرا با مهربوس  لوفرين  جگاهيگ

 .كرد

نقو- ها،بزارن   ی خانم  مراقبت  بخش  كن  منتقل  رو  ها  بچه 

 .داخل دستگاه

دكتر؟چ  يمشکل- خانم  م  يهست  پرسشده؟  و   د يضطرب 

 .زد يپزشک لبخند گرم

مهمون ما  يمدت کي ديخوبه!فقط با زي نه،خداروشکر همه چ-

 .اومدنا اي ماه زودتر به دن  کيبشه! ی عاد  طيباشن تا شرا
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راحت شد    لوفرياز بابت ن  الشيخ  نکهيكرد و بعد از ا  ی تشکر

 .به سمت چشم انتظاران رفت

مشغول   حاال كدام  هر  و  آمده  هم  خودش  مادر  و  پدر 

لب با خود   ريكرد و مادرش ز  يبودند.مهران با بهرام صحبت م 

م د  نيكرد.اول  يزمزمه  را  او  رهام  خوشحال  دينفر  با  به   يو 

 .سممتش آمد

 تموم؟ -

 .دي تکان داد و او برادرانه در آغوشش كش ی سر خوشحال

 !بهَ،آقا مباركه-

گ  کيتبر  بازار ها  بغل  حام و  نگاه  اما  شد  چهره    ی رو  يرم 

نشست كه پشت ستون خود را پنهان كرده و با   الي ل  نيغمگ

 .كرد ي سمت را تماشا م نيحسرت ا

                  ******************* 
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لب فاتحه    ريزدم و ز  يقبر ضربه م  ی سنگ درون دستم رو  با

 .خواندم ی ا

 !كامران

 . دميكه چشم باز كردم او را د ي!زمانيمرد زندگ  نياول

ا  ي ول  ستي ن  ادمي  قطعا كه    ست ين  ی صورت خندانش صحنه 

اگر    يبود كه حت  ی من همان فرد  ی فراموشم شود. كامران برا

 .رساند  نجايكرد من را به ا يخرجم م  نيمحبت دروغ

من هم خاطره    ی برا  ش ياما زمان خرج پدرانه ها  دم يد  ض يتبع

 !بود زيانگ

وقت از سمت   چ يخرج كرد ه  ميكه بابا برا  يحبتم  يحت  ديشا

 .نشد  بمينص  اليل

 !دمينبود اما من وجدان را در وجودش د يکي خونمان
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كرد،ول  ديد  بد بد  دلم    ي و  وجودم  اعماق  در  هم  هنوز  من 

 .خواهد  يآغوشش را م

هم هنوز همان    ي رزاق  لوفرينواب نبودم اما ن  لوفر ين  گر يد  من

 .شد يدختر لوس بابا محسوب م

اسم طوفان نشست.من مطمئن بودم پشت آن   ی رو  چشمانم

كس    چيشد كه ه   ي م  دايمهربان پ  يظاهر بدجنس قطعا قلب

 .اجازه ظهورش را نداد

كه    ييها  نيا  ي فرد ماجرا بود، ول  نيگناه تر  ي ب  ديشا  مژگان

گناه    يب  ديشا  ي به نوع  دند،هركداميخروار ها خاك خواب  ريز

 .بودند

اش را   يزندگ  ريو مس  ديآ  ينم  ايخطاكار به دن  يانسان  چيه

 . سازد ينم نگونهيا

به    ميگرفت   يم  اد ي.اگر  ميهست   ک يشر  گريکديهمه در گناه    ما

  ب يغر  نياز ا  ايكه دن   نيخاطر ا  انمان،بهيخاطر خودمان،اطراف
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سن هر  نشود،در  تر  ترسناك  و  هست   يتر    ک ي   شي پ  ميكه 

 .شد ينم نگونه يقطعا ا م،ي روانشناس برو

 ی رو  مانيها و ترس ها  يناكام  مان،يخشم مان، زخم ها  يوقت

ه شود  تلنبار  بود.  ی ا   جهينت   چيهم  نخواهد  جنون   ک يجز 

 .را به آتش بکشد ييها يحرف، ممکن است زندگ کيجرقه،

 !م يهست يعاقل وانگان،يد ما

 زم؟ ي عز ميبر-

  ن يرا درون دستانش گذاشتم و از جا برخواستم.امروز اول   دستم

م  دلم  اما  فرزندانمان.من  حضور  با  بود  ازدواجمان    ي سالگرد 

به خاطر نقشه    يروز را حت  ني كه ا  ميايب  يكس  شي خواست پ

 .ساخت مياش برا

ك ترسنا   ی ها  دياما آن نقشه ها و تهد  دميخودم نفهم  ديشا  من

 .را گذاشت يحام ميبرا
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 .تکان داد  ی سر"هيچ"  ی شد و او به معنا  ينگاهم طوالن  مکث

جلو رفت و چند لحظه بعد چشمانش ستاره باران به نظر    سرم

 .ديرس يم

هم    نيكه خداروشکر ا  ميرو نداشت  شن يلوك  ني تو قبرستون ا-

 .ثبت شد

 .ميرفت ن يلحنش لبخند زدم و با هم به سمت ماش به

 .كردن  ت يبچه ها مامانت رو اذ-

 .را به راه انداخت  ني را زد و ماش  نيماش استارت

 !شگاهيرهام موندن اونا رفتن آرا ش يپ نکه يواال مثل ا-

 .نداشت غيكم از ج  ميصدا

كرديحام- فکر  مواظبشونه؟وارهام    ی !واقعا  نکنه   ی االن 

بشه؟ا بچه  هيچ  ر ي ش  شهيش  دونهينم  يحت  نيگشنشون  !من 

 .خواميهامو م
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 .لبش در تضاد بود ی با لبخند رو اخمش

 يعني.دنيخواب  ري ها باشکم س  ؟بچه يكن  يچرا شلوغ م  زمي عز-

بعد   آتل  ينم  کساليمن  برم  راحت  زنم  با  عکس    هيتونم 

 .باغ!پس نگران نباش  مير يبندازم؟بعدش هم م

***                        

گوشش    ر يز  ييرا در آغوشم جا به جا كردم و با زمزمه ها  لنا

خ كه  هانا  برخاللف  شد.  آرام  ا  طانيش  يليخواندم   نيبود 

 .دختركم مثل خودم لوس در آمد

 .خوردم يبچه ها از حام ني كه من به خاطر ا يچه كتک-

زده سمت ماهان برگشتم و او با انگشتش لپ لنا را   خجالت

 .نوازش كرد

سخت   طيشرا  يست،ول ين  يو بداخالق  يواقعا مرد عصب  يحام-

 .بود! من فرصت نکردم ازتون تشکر كنم
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 :شد و گفت  ی جد  صورتش

ا- بخوا  نيمن  نگفتم كه شما  كن   ديرو  !بعد هم من  ديتشکر 

 .رو انجام دادم فميوظ

د  چشمانش  از    ديچرخ  ی گريسمت  را  برق چشمانش  من  و 

 ی رو  ی ا  ثانهيكه به سرم زد،لبخند خب  ی .از فکردميرها د  دنيد

 .لبم نشست

 !خواستگارشه-

كه در حال صحبت با    ی نگاهم كرد و من با چشم به مرد  جيگ

 .بود،اشاره كردم زميخواهر شوهر عز 

 .يبه سالمت-

م  نيا نظر  به  ترسو  شان  همه  ها  ابراز    دند،زماني رس  يمرد 

 .احساساتشان

 به عمش؟  ديلنا رو بد د ي كن يلطف م-
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 .بچه را بغلش هول دادم بايقبول كردنش نماندم و تقر منتظر

 .دستتون درد نکنه-

 .متوقفم كرد  شي افتادم وصدا راه

 !خانم لوفرين-

 .ا تمام كند لباسم را باال گرفتم و منتظر ماندم حرفش ر  گوشه

 .ممنونم-

ن  يپلک و  رهام  كنار  از  كه  همانطور  و  گذشتم،   يم  ازيزدم 

 .هم نثار آن ها هم كردم  يخباثت

 .زد  ديپسره چشماش در اومد انقدر خواهرم رود  نيا گميم-

 :ديو غر د يسرش صد و هشتاد درجه چرخ زود

 ؟يك-

 .بود يكاف شيحرصش دادم برا ي كه كم نيهم
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 !گهيتو د-

 :شد و گفت  زاني از بازوام آو ازين

 .سرم ی رو دي كش  يم ،چادری داد يادامه م گه يد کمي ی وا-

دو برادر خوب    ن يكه حالمان را ا  دم،خوشحالمي لحنش خند  به

 .كردند

با بچه تو بغلشم بهش نخ   يتو بهتره نگران شوهر خودت باش-

 .دنيم

 .دانستم  يرهام را م نيذات خراب ا من

 .افتخار پاسخ دادم نازك كردم و با يچشم پشت

 !و هزار درد سر يجذاب-

 .ام رفتم يرا كج كرد و من سمت همان جذاب لعنت  صورتش

 آقا؟  ديد يدور رقص به بنده نم کي شما افتخار -
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و من قربان صدقه چشمان    دي به سمتم چرخ   شانيهردو  سر

 .كنجکاو هانا رفتم

 !مال منه گهي بغلم دختر قشنگم،بابات د ايب-

 .سپردم ازيو به دست ن دمياش را بوس ی پنبه ا ی لپ ها ی رو

 ی لذت بخش شان قرار گرفتند و سرم رو  گاهي در جا  دستانم

 .قلبش نشست

 .زدم ييبغل ماهان؟ لبخند دندان نما ی بچه رو چرا داد-

 !چون كه بده به عمه جون-

 .آمد يهم رها از عمه گفتن خوشش م چقدر

 .ام چسباند  يشانيبه پ  يشانيرا فشرد و پ  كمرم

 !ستميمن خواهر، شوهر بده ن -

 .مُهر زدم  ی لبها  ی رو  يعيو سر  يواشکيكردم و    ز يرا ر  چشمانم
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 ؟ يمطمئن-

 !نه-

اش ماندم و با عشق   رهي همان فاصله كم،چشم در چشم خ  در

 :گفتم

سخت هم   ی من در همان روز ها  ينبود ول  يخوب  ی روز ها-

 .تورو دوست داشتم

 .ساخت يم  را  ميايبرق نگاهش دن نيهم 

 


